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W Ł A D Y S Ł A W

ŻMUDA
—  jeden z najlepszych 
polskich trenerów piłki 
nożnej. Autor sukcesów 
wielkiego WIDZEWA 
i GKS KATOWICE. Obecnie 
wykładowca AWF 
w Katowicach.

to moje czwarte mistrzostwa 
 świata. Każ

de dostarczyły mojej 
pracy trenerskiej mnóstwo wzor
ców, rozwiązań taktycznych w 
zakresie gry obronnej i ofensy
wnej. Mistrzostwa świata w ro
ku 1974 i 1982 oglądałem bezpo
średnio na stadionach RFN i Hi
szpanii, będąc naocznym świad
kiem sukcesów drużyn trenerów 
Górskiego i Piechniczka. Mun
dial w Meksyku był teatrem je
dnego aktora. Mam tu na myśli 
DIEGO MARADONĘ, który swą

JASTRZĘBIE • KNURÓW • LESZCZYNY • RYBNIK • WODZISŁAW • ŻORY

Żory po wyborach

są wkład w dalszy rozwój ewo
lucji taktycznej w piłce nożnej. 
Mecz inauguracyjny Mondia
lu ’90, Argentyny z Kamerunem, 
wygrany 1:0 przez drużynę z 
Afryki, dowiódł, że będą to mi
strzostwa niespodzianek. Druży
na Argentyny występująca w 
roli faworyta srodze zawiodła. 
Nie chodzi tu tylko o przegraną,

MONDIAL '90
skuteczną grą przyczynił się do 
sukcesu drużyny argentyńskiej.

W trwającym obecnie MON
DlALU ’90, we Włoszech, wygra 
zespół w którym gwiazdy pił
karskie wkomponowane będą w 
drużynę. A więc kto konkretnie? 
Mam czterech faworytów: Włochy,

 RFN, Holandię i Brazylię. 
Nie wykluczam tutaj różnych 
niespodzianek. Zespoły RFN, 
Brazylii, Holandii różnią się spo
sobem gry i stylem, opierają trzon 
swych drużyn na zawodnikach 
grających w klubach zagranicz
nych (najwięcej ich gra właśnie 
w klubach włoskich: Milanu, In
teru, Neapolu i Romy).

Włosi — gospodarze turnieju, 
oparli swą reprezentację głów
nie na zawodnikach Milanu i 
Interu. Sposób budowania repre
zentacji, właściwy tok przygoto
wań, wybór odpowiedniego wa
riantu gry to dylemat każdego 
z trenerów Sam jestem ciekaw 
czy obecne mistrzostwa świata 
oprócz emocji piłkarskich wniosą

lecz również o styl gry. Kame
ruńczycy postawili na ostrą peł
ną determinacji grę i mimo 
dwóch czerwonych kartek wybili 
z uderzenia drużynę aktualnego 
mistrza świata, do końca meczu 
kontrolując grę.

Decydującym ogniwem w 
tym spotkaniu była, jakże róż
na, gra obu bramkarzy. Bram
karz drużyny argentyńskiej, 
Pompidu, ma na sumieniu pu
szczoną bramkę. Z uwagą śle
dziłem grę Maradony, gra ina
czej niż w Meksyku, gra raczej 
w głębi pola, porusza się bar
dziej statycznie na boisku. Jest 
nadal osią zespołu, ale i on i 
jego koledzy w tym meczu grali 
bezbarwnie. Mecz otwarcia Mondialu

 ’90 jest przestrogą dla 
wszystkich drużyn występują
cych w roli faworytów. Myślę, 
że będą to mistrzostwa świata 
jedne z najtrudniejszych.

Dominacja w grze, bez wyko-

(ciąg dalszy na str. 3)

Belfrze, pokaż co umiesz!
Dostało się rybnickim belfrom — będą się „szarogęsić” , ale t eż 

zdawać egzaminy przed 140-tysięczną rzeszą rybniczan. „Ciało pe
dagogiczne” objęło najważniejsze funkcje w Radzie Miejskiej: 
przewodniczącej, prezydenta i wiceprezydenta.

Bardzo odpowiedzialne przed Wami, Szanowna Rado, zadania 
ale dla pocieszenia przyjmijcie słowa wspaniałego wychowawcy 
pokoleń T. KOTARBIŃSKIEGO: „Dzielny nauczyciel umie innych 
uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna”.

ZOGO

Ten najlepszy
Żory mają nowego prezydenta. Na drugiej sesji nowej Rady Miejskiej

, 13 czerwca, wybrano na to stanowisko JANA HUZAREWICZA. 
Dotychczasowy przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, inżynier-
elektryk z kop. „Krupiński” i od dwóch tygodni radny, był jedy

nym kandydatem na to stanowisko. Jego kandydatura została zgło
szona przez radnych wybranych z listy KO. Sześcioosobowa opozy
cja w radzie nie wystawiła żadnego kandydata.

W głosowaniu tajnym J. HU
ZAREWICZ otrzymał 27 głosów, 
przy 3 wstrzymujących się i 5 
głosach przeciw.

Wracając do spraw poważnych 
nowy prezydent, zgodnie z po
stanowieniami ustawy, zapropo
nował trzy kandydatury na sta
nowiska dwóch wiceprezyden
tów. Zostali nimi: dotychczasowy 
wiceprezydent (od 3 miesięcy) 
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK 29-
letni nauczyciel oraz JANUSZ 
KOPER, lat 30, inżynier trans
portu.

Rada Miejska wybrała także 4-
osobowy ZARZĄD MIASTA, 

w którego skład weszli: ALFONS 
JACKO, JAN GRZONKA. JA
NUSZ MIŚ oraz WALDEMAR 
SOCHA. W sumie nowe władze
— prezydenci wraz z Zarządem
— prezentują się jako grupa energicznych 

 fachowców, którzy 
powinni udźwignąć ciężar obo
wiązków.

W imieniu nowego Zarządu, 
prezydent HUZAREWICZ podzię
kował ustępującym władzom 
miasta. „Zmiany w Żorach sty
mulowane były bowiem już

wcześniej, zanim doszło do wy
borów samorządowych. T o  
bezsprzeczna zasługa dotych
czasowego prezydenta, pani 
MARII PAŁUCHOWSKIEJ, jak 
również ustępującego wiceprezy
denta D. PIDKA. O tym, jako 
mieszkańcy, powinniśmy pamię
tać” .

Pensja prezydenta? Proszę 
bardzo, żyjemy w demokratycz
nym kraju: 980 tysięcy płacy za
sadniczej. 507 tysięcy dodatku 
służbowego oraz 400 tysięcy do
datku funkcyjnego, Do tego jesz
cze wysługa lat Ot. i całe pie
niądze, akurat tyle,ile dotych
czasowe przepisy pozwalają ma
ksymalnie zapłacić prezydento
wi 69-tysięcznego miasta. To sa
mo dotyczy miast powyżej 100 
tysięcy mieszkańców — myślę oczywiście 

 o Rybniku.
PO WYBORACH — PIERW

SZY WYWIAD. Oczywiście dla 
„GAZETY RYBNICKIEJ” . Sko
ro kandydat najlepszy, to i py
tania będą dotyczyły spraw naj
ważniejszych, najtrudniejszych, 
najpilniejszych. Pierwsze narzuca 

(ciąg dalszy na str. 3)

Grupa inicjatywna 
powstającej Spółdzielni Spożywców 

„Rydułtowy” w Wodzisławiu Śl.
ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA SPÓŁDZIELNI
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
2. Staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 10 lat. 
3. Wiek do 50 lat.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących doku
mentów:
1. Oferta przystąpienia do konkursu z pisemną motywacją, za

wierającą program zamierzeń w zakresie prowadzenia spół
dzielni.

2. Kwestionariusz osobowy.
3. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Świadectwo i opinię o pracy zawodowej z wymaganego okresu 

 zatrudnienia.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 3 
dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem: 
Ośrodek „Praktyczna Pani” „Społem” PSS Wodzisław Śl. — 
Osiedle Orłowiec w Rydułtowach.
Zastrzega się prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

GR/80
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Komisje Rady Miejskiej w Rybniku
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 

6 czerwca powołano komisje oraz 
wybrano ich przewodniczących. 
Komisja Gospodarki Komunalnej 
— Jerzy Rojek, Komisja Gospo
darki Przestrzennej — Czesław 
Szweda, Komisja Komunikacji — 
Adam Grzybowski, Komisja Fi
nansów — Krystyna Stokłosa, 
Komisja Działalności Gospodar
czej — Adam Fudali, Komisja 
Rolnictwa i Leśnictwa — Roman 
Berger, Komisja Ekologiczna — 
Maria Krystyna Kulawik, Komi
sja Kultury — Marian Wolny, 
Komisja Zdrowia — Aniela Kempińska

, Komisja Kultury Fizycz
nej i Sportu — Lech Kowalski, 
Komisja Oświaty — Michalina

Wieczorek, Komisja Opieki Spo
łecznej — Maria Kufa-Skorupa, 
Komisja ds. Samorządów — Wie
sław Sojka, Komisja Praworządności 

 — Andrzej Gorczyca.

Wszystkich zainteresowanych 
pracami ww. komisji informuje
my, że problemy i sprawy dla 
poszczególnych komisji zgłaszać 
należy w Urzędzie Miejskim w 
Rybniku, ul. Rewolucji Paździer
nikowej. Informujemy również, 
że wszystkie sesje Rady Miejskiej 
odbywać się będą na Małej Sce
nie TZR, przy ul. Kościuszki 54, 
i będą otwarte dla publiczności 
„Gazeta Rybnicka” informować 
będzie o terminach sesji.

Ratunek dla Łukasza
Dzień 27 lipca 1989 roku był 

dla państwa Wesołowskich z 
Chwałowic jednym z najszczęś
liwszych dni w życiu. Urodził im 
się syn, któremu dali na imię Łu
kasz. Szczęście nie trwało jednak 
długo. W kilka dni po powrocie 
matki z dzieckiem do domu, po 
wizycie w zabrskiej klinice okaz
ało się, ŻE SYNEK NIE WIDZI. 

Badania przeprowadzone w klini
ce okulistycznej w Katowicach 
stwierdziły, że uszkodzeniu ule
gły siatkówki obu oczu, na sku
tek zbyt dużego stężenia tlenu 
w inkubatorze, w którym dziec
ko miało nieszczęście „mieszkać” 
po urodzeniu.

Lekarze polscy są bezradni. 
Istnieje jednak możliwość urato
wania oczu dziecka w klinice spe
cjalistycznej w Kolonii (RFN). 
Wszystko byłoby proste gdyby 
nie... pieniądze! A tych potrze
ba dużo! Jedna doba pobytu w 
klinice kolońskiej kosztuje 350 
marek RFN (ok. 2 mln złotych)

Tylu pieniędzy nie są w stanie 
zgromadzić rodzice dziecka.

Znaleźli się jednak ludzie, któ
rzy chcą pomóc. Komisja zakła
dowa NSZZ „Solidarność” kop. 
Chwałowice, której pracownikiem 
jest ojciec Łukasza, założyła w 
PKO konto pod hasłem „Ratu
nek dla Łukasza” pod numerem 
27733-18353-132-3. Na to konto 
wpłynęły już wpłaty. Pierwsi na 
pomoc ruszyli, poderwani przez 
sztygara oddziałowego Krystiana 
Pisulskiego, koledzy ojca z oddzia
łu G-VI, którzy wynagrodzenie 
za przepracowaną sobotę 9 czerw
ca przekazali właśnie na podane 
wyżej konto. Do apelu komisji 
zakładowej „Solidarność” przyłą
czyły się też osoby z kierownic
twa kopalni, które postąpiły po
dobnie.

A my ogłaszamy apel do lu
dzi dobrej woli, do wszystkich 
chcących pomóc Łukaszowi: wpła
cajcie na. konto „Ratunek dla Łu
kasza” . To dziecko może widzieć, 
a my możemy mu w tym pomóc!

„Alert dla ziemi"
Piątego czerwca, który jest 

Światowym Dniem Ochrony Śro
dowiska, w MIEJSKIEJ BIBLIO
TECE PUBLICZNEJ w RYBNIKU 

 otwarta została wystawa pod 
nazwą „ALERT DLA ZIEMI. 
WODY, POWIETRZA”. Jest ona 
raportem o stanie środowiska 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, 
głosem w dyskusji na temat de
gradacji środowiska naturalnego.

Obszar Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego eksperci uznali za 
rejon  klęski ekologicznej. Zgro
madzone na wystawie materiały 
eksponaty są świadectwem smut
nej prawdy o otaczającej nas 
przyrodzie. Wystawę wzbogacają 
prace plastyczne dzieci i młodzieży

 szkół podstawowych i ponad
podstawowych ,które są plonem 
konkursu pod hasłem „Człowiek 
a przyroda” .

Otwarcie wystawy uznać nale
ży raczej za stypę Świętej Pa
mięci Przyrody Na tę „uroczy
stość” zostali zaproszeni przed
stawiciele najbardziej uciążliwych 
dla miasta zakładów przemysło
wych. Niestety, tylko dyrektor 
Rybnickiej Fabryki Maszyn, „Ry
famy” , mgr inż. Alojzy Mura 
znalazł chwilę czasu i uczestni
czył w otwarciu wystawy Czy 
inne zakłady pracy nie produku
ją już zanieczyszczeń? Wystawę 
zwiedzać można do 30 lipca 1990 
roku.

Zaprosili nas...
• Dyrekcja grono pedagogiczne 
 i rada młodzieżowa I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstań
ców Śląskich w Rybniku, na u
roczystość wręczenia dyplomów

• Miejska Biblioteka Publicz
na w Rybniku na wystawę. 
„Alert dla ziemi, wody, powie
trza”.

• Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żorach (Osiedle Pawlikowskie
go) na wystawę „KATYŃ” W 
czasie zwiedzania wystawy moż
na zobaczyć film „Las Katyński”

Listy do redakcji

ZERWANY BRUK
Szanowna Redakcjo! Od dłuższego już czasu trwają roboty dro

gowe przy ulicy Hallera i Wiejskiej. Na ulicy Wiejskiej wymieniane 
są m.in. rury doprowadzające gaz do posesji. Zrywa się zatem część 
nawierzchni asfaltowej i bruk, żeby wykopać doły odpowiedniej głę
bokości. Bruk — dość duże kamienie, robotnicy wywożą (jak mi po
wiedzieli), gdzieś na wysypisko, bo nie mają brukarzy. W obrębie 
ulic Wodzisławskiej i Wiejskiej jest kurzawa i cały teren nasycony 
wodą. Z chwilą odsłonięcia woda wysącza się nieustannie na po
wierzchnię. Bruk, którym umocniono jeszcze w latach dwudziesty ch 
nawierzchnię ulicy Wiejskiej, jest potrzebny, żeby nie powstawały 
zawały i zapadliska!

W kilku miejscach został już usunięty przy innych pracach drogo
wych. I tam powstają obecnie ciągle głębokie doły i leje, co można 
sprawdzić choćby przy sklepie mięsnym. Dlaczego pracownicy nie 
doprowadzają ulicy do poprzedniego stanu, a wywożą bruk w nie
wiadome miejsce? Płyty chodnikowe też kładzione są byle jak. W 
niedługim czasie każda wykrzywi się na swój sposób i będzie zagro
żeniem dla pieszych. Dlaczego nadzorujący prace — bo przecież musi 
ktoś sprawować kontrolę, tak lekceważąco traktuje prace wykończe
niowe? Dlaczego fachowo, a przede wszystkim solidnie nie doprowa
dza się do końca roboty, nawet najprostszej? Dobrze wykonana rzecz 
powinna zadowolić w pierwszym rzędzie wykonawcę, a dopiero po
tem użytkownika. Co o tym sądzi Redakcja?

(nazwisko do wiadomości redakcji)

Co z tym fantem zrobić?
Kierownikiem Urzędu Stanu Cy

wilnego w każdej jednostce admi
nistracyjnej w Polsce jest prezy
dent lub naczelnik. W związku z 
tym ślubów może udzielać tylko 
ta, lub inna upoważniona osoba.

Kadencja „szefów” miast zakoń
czyła się 27 maja 1990 r W Ry
bniku „bezkrólewie” trwało do 
6 czerwca, a mimo to spora ilość 
młodych wstąpiła w małżeńskie

ULTRASONOGRAFIA 
Rybnik, os. Nowiny, ul. 
Floriańska 19 wykonuje bada
nia: wątroby, pęcherzyka żół
ciowego, trzustki, nerek, cią
ży, macicy, przydatków — co
dziennie godz 16.00—19.00.

GR60/2

Ogłoszenie drobne
SPRZEDAM, wydzierżawię 1,5 ha 
— pole, łąka, las. Szczerbice, Je
rozolimska 29.

GR8/B
ZAMIENIĘ własnościowe M-5 i 
działkę na domek. Tłustochowicz 
Rybnik, Chabrowa 16B/28

GR9/B
KUPIĘ tapczan rogowy lub in
ny. Tel. 26-399.

GR10/B
125P na części sprzedam Swierz
ko, Żory, oś. XXX-lecia 5E/31 

GR11/B
SZCZENIAKI — dobermany — 
sprzedam. Tel. 55 83 54 po godz. 
20.00.

związki. Co zatem zrobić z tym 
fantem?

Czyżby śluby zawarte w tym okresie 
 były nieważne? Jeśli tak, 

to kto odpowie za przedwczesną 
„konsumpcję” małżeństwa? Cieka
we, ile dziewcząt w Rybniku zo
stało w ten sposób „wykorzysta
nych”? Czy ci, co się rozmyślili, 
mogą się jeszcze wycofać?

(C.G.)

TV SAT — anteny 90/80 w 
zestawach z odbiornikami ste
reo — „ALBA 500” 50 kana
łów — „Amstrad 200” 48 ka
nałów. Do odbioru programów 
z „ASTRY” „A” , „B” i „C" 
równocześnie bez przestawia
nia anteny. Sprzedaż bez mon
tażu oraz z gwarancją i mon
tażem. Ceny najniższe w okrę
gu już od 5.100.000,— uzyskasz 
tylko w Zakładzie Remonto
wo Usługowym „ZaRemUs” 
w Rybniku, ul. Dąbrówki 
15A/25 tel. 280-44 Realizacja 
natychmiast po złożeniu tele
fonicznego zamówienia. GR/77

Wszystkim, którzy wraz 
nami dzielili ból po śmierci

GRAŻYNY BUCHWALD

dziękujemy —  mą ż, syno
wie, brat z rodziną , teściow

a i przyjaciele.
GR/79

TYGODNIK: ukazuje sie od dnia 17 sierpnia 1919 roku wydawany w okresie międzywojennym przez Michała Franciszka Kwiatkowskiego 
a redagowany od 1927 roku do 1939 roku przez Ignacego Knapczyka. 

Redaguje kolegium: MAREK BASTER EUGENIA PLUCIK MARIAN TWARÓG, MAREK SZOŁTYSEK: redaktor prowadzący Eugenia
Plucik. Adres redakcji: 44-200 Rybnik ul. Wiejska 7 tel. 288-25 Wydawca: „Hossa” — Spółka z o.o Rybnik ul. Kościuszki 54 p. 16. 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń re-
Biuro Ogłoszeń: RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 54, w 10.00—14.00 Żory ul Szeptyckiego 4 (100 m od Rynku), w godz. 10.00—14.00
Druk: PZG Katowice, ul. Liebknechta 22, zam. 1680-12/90.
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O FIL — HARMONII
Przed 15 laty zaproponowałem wiceprezydentowi Rybnika przyję

cie dla czwórprzymierza miast nazwę „Ja-Wo-Żo-Ry”. Dziś widzę 
Związek Miast Południowych — „JUGOPOLIS”. Wespół z Leszczy
nami i Knurowem, to już SZESCIOGRÓD. Ale właściwie miast tych 
jest więcej. Bo i Pszów, Rydułtowy, Radlin. Biertułtowy, Niedobczyce

, Chwałowice, Boguszowice i Czerwionka... W tym JUGOPOLU ży
je ponad pół miliona ludzi! Najpiękniejszą nazwą takiego związku 
byłaby Jednak SILESIA.

Bank Komunalny...

M O N D IA L  ’90

A teraz proponuję konkret: utworzyć 
 BANK KOMUNALNY, 

kredytujący głównie szybko 
zwracające się przedsięwzięcia 
miejscowe, wspólne i indywidu
alne Dziś potrzeba na to 14 mi
liardów złotych. Czyli 14 tysięcy 
SILESIAN wkłada po milionie 
i odtwarzamy K.KX). (Kakao), tę 
naszą niegdyś popularną Komu
nalną Kasę Oszczędności Pierw
szy milion daję na konto Filhar
monii nr 27733-1818-132 PKO Ry
bnik. Dopisek „wyłącznie na 
K.K.O. chronić będzie przed u
życiem na inne cele. O ile nie 
uzbiera się potrzebna suma za 
pół roku, nastąpi zwrot z pro
centem Do dzieła! Nasze miasta, 
nasze korzyści! Podaję numer telefonu 

 Filharmonii: 22-320
Z probostwa św. Antoniego wy

szł a propozycja zaokrąglenia każ
dej końcówki miesięcznej pensji 
do tysiąca złotych, na dokończe
nie Szpitala Miejskiego No co. 
zgodzimy się chyba? To dla nas! 
(bardziej proporcjonalne wydaje 
się 1/3 procenta gaży, ale to są 
szczegóły...).

Na spotkaniu nowego wicepre
zydenta miasta, JERZEGO FRE
LICHA z kierownictwem insty

instytucji kulturalnych, zarysowała się 
idea nieformalnego Centrum Kul
tury na wzór zachodni Na pier
wszą sesję Samorządowej Rady 
Miejskiej — opracowaliśmy ra
port o stanie kultury w mieście. 
Pierwszy raz wspólnie — sponta
nicznie: ROK, Filharmonia. Bib
lioteka, Muzeum, Szkoła Muzycz
na, Dom Kultury KWK „Chwa
łowice” oraz księża: Klon i Joś
ko. Taka Rada Kultury i Ryb
nicka Agencja Artystyczna jed
nocześnie poszukująca wspólne
go dobra. Panie Prezydencie! 
Prosimy dać nam, artystom w ajencję 

, podległa Panu Miejską 
Straż Porządkową oraz Zieleń 
Miejską (z dotacjami na nią), a 
za parę miesięcy ręczymy za efe
kty!

Rybnickie Dni Literatury będą
kontynuowane, Dni Organowe — 
także... Miło nam donieść, że 
firma podróżnicza Atlas daje na 
„Dni” 3 miliony — w zamian 
życzy sobie rozszerzenia imprezy 
na Żory! Dziękujemy, to jest 
to...! Firmy w Pszowie, odezwij
cie się!

Możemy być dumni z naszej 
rybnickiej kultury muzycznej. Oto 

 dwaj rybniczanie u progu 
kariery dyrygenckiej: MIROSŁAW 
BŁASZCZYK i SŁAWOMIR 
CHRZANOWSKI wygrywają kon
kursy na stanowisko szefa Fil
harmonii w Białymstoku i Za
brzu, a MARIAN WOLNY, szef 
połączonych orkiestr dętych RZN 
i Rymer, stanął na czele Komi
sji Kultury nowej Rady Miejskiej 
w Rybniku. Brawo! Z kolei chór 
Średniej Szkoły Muzycznej „Can
temus” . po włoskich sukce
sach wystąpił na zakończenie 
XXX sezonu Filharmonii z BO
LEREM Ravela w kościele św. 
Antoniego. Tu także podbił pu
bliczność. Zapraszamy na kon
certy we wrześniu.

BOLESŁAW MOTYKA

(dokończenie ze str. 1)

wykorzystania sytuacji bramkowych 
(Zawarow, Protasow) prowadzi 
do... przegranej. Taki scenariusz 
był widoczny w meczu ZSRR— 
Rumunia, w którym znów fa
woryt, czyli drużyna radziecka, 
przegrała i to zasłużenie 0:2. 
Słaba końcówka meczu, braki w 
przygotowaniu psychofizycznym 
to dla trenera Łobanowskiego 
duża łamigłówka przed nastę
pnym meczem. Rumuni pokazali 
się z dobrej strony, szczególnie 
zdobywca bramek Lacatus. 
Wzmocni jeszcze zespół rumuń
ski ich najlepszy zawodnik Ha
gii.

Mecz Włochy—Austria 1:0 był
z dotychczasowych spotkań naj
lepszym. Mogliśmy obejrzeć je
dnego z głównych faworytów 
tych mistrzostw — drużynę go
spodarzy. Włosi grali uskrzydle
ni dopingiem swych żywo reagu
jących kibiców, grali na wyso
kich obrotach. Trener Vicini ustawił 

 zespół w wariancie ofen
sywnym, chcąc już w pierwszym 
meczu dobrym występem zaskar
bić sobie zaufanie opinii publi
cznej i mieć z drużyną komfort 
psychiczny przed następnymi 
spotkaniami.

Mam tylko zastrzeżenie do 
skuteczności napastników wło
skich, ale ten mankament będzie 
wyeliminowany, tak myślę, w 
następnych spotkaniach. Mnie 
zaskoczyła już na wstępie dobra 
dyspozycja drużyny włoskiej, 
trzeba pamiętać, że turniej trwa 
miesiąc i trudniej utrzymać wy
soką dyspozycję zespołu, niż 
formę startową, grać z meczu na 
mecz lepiej. Ale zostawmy te 
problemy trenerowi Viciniemu.

W meczu Czechosłowacja — 
USA, zakończonym wynikiem 
5:1 dla Czechosłowaków, zwró
ciłbym uwagę kibiców na dwie 
identyczne bramki po rzutach 
rożnych wykonywanych przez 
Chowańca na „krótkie słupki” 
gdzie raz Hanck i Skuhrawy za
skakującymi główkami zdobyli 
bramki. Młoda drużyna USA 
przyjechała po doświadczenia, 
gdyż za 4 lata będzie mogła za
stosować je u siebie w domu.

Mecz Brazylia — Szwecja 2:1
pokazał jak wysokie aspiracje 
posiada drużyna brazylijska. 
Świetne wyszkolenie techniczne 
zawodników, ciekawe ustawienie 
 w grze obronnej, dobra organi
zacja w środku pola i skutecz
ność Careki, Strzelca dwóch bra
mek, to atuty Brazylii. Druży
na Szwecji dopiero w końcowej 
fazie meczu pokazała jak duże 
możliwości drzemią w tej dru
żynie. Z uwagą śledzić będę grę 
bramkostrzelnego najmłodszego 
napastnika.

Zespół niemiecki w poprzed
nich turniejach rozkręcał się po
woli z meczu na mecz. Tymcza
sem w meczu z Jugosławią wy
granym 4:1 drużyna z RFN za
demonstrowała dobry ciekawy 
futbol, oparty na wzorowej or
ganizacji gry obronnej w wyko
naniu trzech obrońców i gry 
pięcioma pomocnikami. Trener 
Beckenbauer zaskoczył przeciw
nika ciekawym wariantem takty
cznym, gdzie Brehme, nominalny 
obrońca, dublował grę lewo
skrzydłowego, wypracowując ko
legom dwie bramki. Mógł się 
podobać strzelec dwóch bramek 
zdobytych strzałami z dystansu 
Matthaeus. Niemiecki walec roz
kwasił grających statycznie Ju
gosłowian. Kto mało biega, ma
ło walczy, nie ma co szukać w 
mondialowym turnieju.

W czwartym dniu zaprezento
wały się drużyny Wielkiej Bry
tanii — Anglia, Irlandia i Szko
cja, opierające swą grę na nieu
stającej walce, grze w powietrzu 
w oparciu o długie podania. Jest 
to futbol trudniejszy do strawie
nia tak dla fachowców jak i 
zwykłych kibiców. Mało widowi
skowy, ale skuteczny. Przegrana 
Szkotów z Kostaryką to kolej
na niespodzianka tych mistrzo
stw. Remis Anglii z Irlandią 1:1 
był zasłużony, ale Anglicy li
czyli na więcej mając w swym 
składzie bardziej znane nazwi
ska. W czwartym dniu mondia
lowym nie oglądaliśmy porywa
jącego futbolu, myślę, że nastę
pne dni przyniosą nam większe 
emocje.

WŁADYSŁAW ŻMUDA

Żory po wyborach
(dokończenie ze str. 1)
ca się samo: jakie było najtrud
niejsze pytanie, zadane podczas 
przesłuchania kandydata przez
Radę Miejską?

— Najtrudniejsze pytanie do
tyczyło mojego stosunku do 
„Ruchu na rzecz autonomii Ślą
ska”. Kontekst był jasny — cho
dziło o mój stosunek do dwóch 
grup społecznych w naszym mie
ście. do. rodowitych Ślązaków i 
do tych, którzy do Żor przyjechali 

 by tu zamieszkać Uwa
żam. że ponowne wywoływanie 
takich podziałów akurat teraz, 
po wyborach, jest niepotrzebne i 
szkodliwe. Teraz musimy znaleźć 
formułę demokratycznego wznie
sienia się PONAD podziały Nie 
wolno nam zaprzepaścić obecnej 
szansy, tkwiąc w urazach i pa
trząc na siebie bokiem. Nikt nie 
powinien poczuć, że lekce
waży się pobudki rodowitych 
mieszkańców i ich krzywdy Nikt 
też nie może odmawiać prawa do 
podmiotowości tym, którzy do te
go miasta przybyli.

Rodowici Ślązacy mają prawo 
mówić że są pierwszymi gospo
darzami miasta i byli nimi wcze
śniej od innych, bo ten jest waż
niejszy, kto zaczął budować dom. 
od samego początku — od funda
mentów, od „korzeni” Ci, co w 
tym domu zamieszkali, są jego 
domownikami i swoją pracą za
sługują na miano współgospoda
rza. Budujmy więc ten dom ra
zem, we wzajemnym szacunku, 
w poczuciu w s p ó ło d p o w ie d

z ia l n ości.
RED.: — NAJTRUDNIEJSZY

PROBLEM?
J.H.: — Tym problemem jest 

stworzenie dobrej organizacji 
miasta, w sensie struktur zarzą
dzania, myślę o osiedlach, sołec
twach i dzielnicach. Konieczne 
jest opracowanie statutu gminy 
oraz zatrzymanie ważnych dla 
nas urzędów: wydziału zatrudnienia

nienia, geodezji, komunikacji, 
które, w myśl dotychczasowych 
ustaleń, mają przejść do rejo
nów. O te sprawy ustawodawca 
n ie zadbał dostatecznie, bo prze
cież gmina gminie nierówna i 
Żory, miasto o dużym zagęsz
czeniu ludności ma inne proble
my, niż np. gmina w Suwal
skiem.

RED.: — JAKA BĘDZIE NAJ
BLIŻSZA DECYZJA NOWYCH 
WŁADZ MIASTA?

J.H.: — Musimy podjąć zasad
nicze decyzje w sprawie obsa
dy podstawowych stanowisk w 
urzędzie miasta Pod uwagę bę
dziemy brać wyłącznie predyspo
zycje, odpowiedzialność, i kom
petencje. Po dwóch tygodniach 
od wyboru Zarządu wszystko po
winno być już jasne. Wszelkie 
zmiany będą dokonywane przy 
zachowaniu dwóch warunków:

potrzeb i możliwości oraz lepszej 
alternatywy dla miasta

RED.: — NAJWIĘKSZE ZA
GROŻENIA DLA NOWEJ RA
DY I ZARZĄDU?

J.H.: — Największe zagrożenie
nie tkwi w przejściu od działań 
proceduralnych do praktyki, a 
to ze względu na brak komplet
nych uregulowań prawnych w 
zakresie budżetu, finansów i 
mienia komunalnego. Sądzę. że 
pierwsze posiedzenia sejmiku sa
morządowego pozwolą bardziej 
precyzyjnie określić zadania i 
możliwości nowego samorządu w 
tych sprawach.

Pieniądze... Nowa Rada Miej
ska i Zarząd działać muszą w 
ramach dotychczasowego budże
tu. Mamy więc wielki problem 
znalezienia dodatkowych docho
dów, wykorzystując możliwości 
nowych organów samorządu. A 
są one niemałe. Mam nadzieję, 
wraz z radnymi, na nieodległy su
kces w tej dziedzinie.

MAREK BASTER
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BOŻE CIAŁO
Uroczystość Bożego Ciała należy do najpiękniejszych świąt koś

cioła rzymskokatolickiego, a ustanowione zostało dla oddania publicz
nej czci Chrystusowi.

Po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w 1246 roku, 
wprowadzone przez biskupa Roberta de Torotte w Liege;. papież 
Urban IV, osobną bullą z dnia 11 sierpnia 1264 r., rozszerzył je na 
cały kościół katolicki.

W Polsce i na Litwie uroczy
stość Bożego Ciała wprowadzono 
po synodzie piotrkowskim w 
1559 r., za czasów arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. Mikołaja Dzierz
gowskiego. Natomiast papież Jan 
XXII, dodał oktawę, polecając 
równocześnie odbywać uroczystą 
procesję z Najświętszym Sakra
mentem. Mimo wielu zakazów i 
ograniczeń w okresie powojennej 
laicyzacji życia, do dziś Boże Cia
ło uważane jest za najważniej
sze święto pod gołym niebem, z 
imponującymi procesjami i mod
łami składanymi przy 4 ołtarzach 
polowych. Święto to przypada co 
roku na 11 dzień po Zielonych 
Świątkach.

Z Bożym Ciałem związane by
ły zawsze takie zwyczaje, jak ple
cenie wianków z ziół (rozchodni
ka, macierzanki, mięty pieprzo
wej, koniczyny i lubczyku), oraz 
przynoszenie do domu zerwa
nych podczas procesji zielonych 
gałązek zdobiących ołtarze.

Wiankom poświęconym przez 
księży, przypisywano magiczne 
znaczenie. Przechowywano je u 
wejścia do mieszkania, na stry
chu lub w stodole i oborze. 
Przez okres oktawy Bożego Cia
ła (do następnego czwartku), 
wianki pozostawały na ołtarzach 
i dopiero po ostatniej procesji 
zabierano je do domu. Najpięk
niejszy wianek zawieszany był na 
monstrancji, zaś po zakończeniu 
oktawy rozdzielano go dziewczę
tom noszącym w procesji chorą
gwie i feretrony, Każda z nich 
otrzymawszy listek z wianka, 
przechowywała go za szybą ob
razu Chrystusa; według wierzeń 
ciężko chory na zarazę, po spo

życiu takiego listka, miał szansę 
na szybkie wyzdrowienie

Natomiast każdy rolnik musiał 
mieć na Boże Ciało 5 wianków 
Jeden z nich w okresie oktawy 
zawieszał na figurze Matki Bos
kiej. Podczas gradu lub burzy 
Wrzucał listek z tego wianka do 
pieca, wierząc, że dym wydosta
jący się z komina odpędzi od za
grody groźne chmury. Cztery po
zostałe wianki, po procesjach, za
kopywał w 4 miejscach swojego 
pola jako ochronę od gradobi
cia, suszy, szarańczy i powodzi; 
zasypując ziemią każdy wianek 
z osobna, żegnał się, odmawiając: 
„A słowo ciałem się stało i mie
szkało między nami”

Wianki lub zioła wkładano też 
zmarłym pod poduszkę, do trum
ny, wierząc w szybsze zbawienie 
duszy. W celu ochrony zbóż przed 
gryzoniami wkładano wianek pod 
jeden ze snopków przywiezionych 
z pola do stodoły.

Magiczne znaczenie przypisywano 
również zielonym gałązkom ozda
biającym ołtarze obchodzone pod
czas procesji (brzoza, lipa, tatarak). 
Uważano, że posiadają one te samą 
moc, co wianki: uchodziły za naj
lepszy środek przeciw opuchliznom 
bólom, zarazie i czarom, Skruszo
ne liście dodawano do siewnego 
zboża. „by go było za tela”

Dziś już prawie całkowicie za
nikł zwyczaj stawiania młodych 
drzewek w dzień Bożego Ciała przy 
wrotach , gospodarstw wiejskich 
Związane to było z zakazem ści
nania gałązek i drzewek, podobnie 
jak administracyjne zakazy urzą
dzania procesji w okresie staliniz
mu. Dziś, w nowej polskiej rzeczy
wistości procesje w dzień Bożego 
Ciała stały się znów wielkimi po
chodami o charakterze manifesta
cji narodowych.

STANISŁAW KUŚ

Ośrodek „Buk” w Rudach Raciborskich

Na terenie ośrodka znajduje się 
ekskluzywny hotel z pięćdziesię
cioma, 2-osobowymi pokojami (w 
każdym WC. natrysk radio i tele
fon). Istnieje także możliwość wy
pożyczenia telewizora Za dobę 
płaci się 65 tys. zł

Do dyspozycji gości hotelowych 
oddano restaurację na 112 osób i 
kawiarnię na 50 osób. W części 
rekreacyjnej ośrodka usytuowane 
są dwa baseny place gier i za
baw dla dzieci, boisko do siat
kówki, a nieco dalej znajduje się 
piękny architektonicznie amfiteatr. 
Bilety wstępu w cenie 3 tys. zł 
dla dorosłych a dzieci do lat 15 
płaca tylko 500 zł

Niewątpliwa atrakcją ośrodka 
jest DOMEK MYŚLIWSKI o 150-

letniej już historii. Kilkadziesiąt 
metrów od wejścia usypany jest 
kopiec, o którym legendy mówią 
że jest „dziełem” grzeszników — 
jako pokuta za popełnione grze
chy Inna legenda mówi że usy
pali go tutejsi mieszkańcy w 1863 
roku dla uczczenia przyjazdu kró
lowej Wiktorii.

Ośrodek obejmuje obszar 17 ha 
Na jego terenie znajduje się re
zerwat buków i pozostałości rezer
watu jodły Jak wynika z infor
macji kierownika ośrodka FRAN
CISZKA BODNARCZYKA 22 czer
wca nastąpi inauguracja działalnoś
ci rozrywkowej w kawiarni obok 
amfiteatru Planuje się działalność 
klubu nocnego.

(CG)

Przed wakacjami

Gdzie na weekend?
W poprzednich wydaniach na

szej Gazety zaproponowaliśmy wam 
sobotnio-niedzielny wypoczynek 
na „Rudzie” i w Kamieniu. To nie 
wszystko W Rybniku są jeszcze 
baseny w dzielnicach Paruszowi
ce, Boguszowice, Chwałowice i 
Niedobczyce. Dla zmotoryzowanych 
i rowerzystów swoje atrakcje pole
cają ośrodki w Szymocicach, Ru
dach i Nieboczowach.

Ośrodek kopalni „Borynia” w 
SZYMOCICACH, do którego mo
żna dojechać pociągiem z Rybni
ka, czynny jest codziennie od 8.00 
do 20.00. Jest ogólnie dostępny: bi
lety kosztują: dla dorosłych 2 tys. 
złotych, dla dzieci do lat 14 -  
1 tys. zł dla pracowników ko
palni zniżka 50 proc. W Ośrodku 
znajdują się baseny dla dorosłych 
i dzieci, natryski, boiska oraz pla
ce gier i zabaw dla dzieci. Jest też 
gustownie urządzona kawiarenka 
Dla amatorów dłuższego pobytu w 
pięknej zalesionej okolicy — do 
wynajęcia są domki campingowe 
— dwupokojowe; w każdym tele
wizor, radio i mała kuchenka 
Wszystko to w cenie 38 tys. zł 
za dobę. Istnieje możliwość wyna
jęcia ośrodka na organizację fe
stynów i zabaw. W sąsiedztwie 
ośrodka znajduje się staw, na któ
rym można popływać kajakiem.

Ośrodek „Transgóru” w NIE
BOCZOWACH -  20 km od Ry
bnika. położony jest nad pięknymi

zalewami pożwirowymi, w lasach 
niedaleko Lubomi, w sąsiedztwie 
rezerwatu Wielikąt. Czynny jest 
codziennie od 8.00 do 20.00. Bilety 
wstępu w cenie 800 złotych — do
rośli, 300 zł — dzieci do lat 14. 
Na terenie ośrodka do wynajęcia 
są domki campingowe w cenie 
8.000,— zł za łóżko na dobę. Mo
żna też wynająć cały domek w 
cenie 40 tys. złotych za dobę. 
Ośrodek dysponuje brodzikiem dla 
dzieci, można wynająć żaglówkę 
w cenie 2 tys złotych za godzi
nę. rowery wodne — 3 tys. zł za 
godzinę, kajaki — 2 tys. zł za go
dzinę: można opalać się na czystej 
plaży, obok której usytuowane są 
place gier i zabaw dla dzieci.

Dla amatorów tenisa dostępne są 
dwa korty, gdzie za godzinę gry 
zapłacić trzeba 4 tys. złotych. 
Istnieje możliwość zorganizowania 
imprez w świetlicy na terenie 
ośrodka. Kosztuje to 5 tys, zło
tych za godzinę, lub — w przy
padku wynajęcia na całą noc — 
10 tys-, zł. Na polu namiotowym 
płacimy: 1300 złotych za rozbicie
namiotu 1-osobowęgo, 1800 zło
tych za namiot trzyosobowy 2 tys. 
złotych za 4-osobowy. Kioski z na
pojami i art. spożywczymi otwar
te są w soboty i niedziele. „Trans
gór” zaprasza także rybaków, dla 
których przygotowano ’’łowiska”

(C.G.)

Rosjanie w Martianach
Wygląda na to, że najlepiej mają dzieci pracowników żorskiego 

ZWUS. Przyjęto tutaj zasadę, iż rodzice pokrywają tylko 30 procent ko
sztów wypoczynku swoich dzieci — resztę dopłaca zakład. I tak, w tym 
roku około setki dzieci wyjedzie na kolonie do Węgierskiej Górki i Mi
koszewa (w ub. r. — 120). Opłata za 18-dniowy turnus wyniesie jedyne 190 
tysięcy złotych. Więcej dzieci, bo blisko 600, wyjedzie na wczasy z ro
dzicami i tu również ZWUS wykazuje daleko Idącą inicjatywę: dopłata na 
każde dziecko wyniesie 266 tysięcy.

Zakład wspiera także wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany 
w ramach ZHP, Ponadto, na zasadzie wymiany bezdewizowej, sześcioro 
dzieci wyjedzie na wakacje do Moskwy.

KOPALNIA „KRUPIŃSKI” w 
Suszcu też nie zapomina o dzie
ciach pracowników. Niemal cały 
fundusz socjalny przeznaczono w 
tym roku na wypoczynek dzieci i 
młodzieży. We własnym ośrodku 

k olonijno-wczasowym w Martia
nach (Mazury) w czterech turnu
sach przebywać będzie 480 dzieci. 
Pełny koszt skierowania wynosi 
600 tysięcy rodzice za płaca tylko 
za wyżywienie, czyli 182 tysiące. 
Natomiast w dzierżawionym przez 
kopalnię ośrodku w Kołobrzegu 
lato spędzi w sumie 160 dzieci.

W tym roku zainteresowanie ko
loniami było mniejsze choć ceny 
nie takie znów straszne. Jeszcze 
ubiegłego lata kopalnia organizo
wała kolonie dla 1100 dzieci. Dwa 
miesiące temu. kiedy planowano 
wakacyjny wypoczynek dzieci i 
młodzieży myślano także o Konia
kowie i Radymnie w Przemyskiem. 
Lecz cóż: czasy sa takie że ro
dzice liczą pieniądze...

„KRUPIŃSKI” wspiera także 
wyjazdy dzieci na wczasy rodzin
ne: planuje się również wymianę 
Polaków na małych Rosjan któ
rych trzydziestka zjedzie tego ro
ku do Martian

Żorski FADOM — jak usłysze
liśmy w dziale socjalnym — dba 
o. dzieci nie tylko w sezonie: w
czasie roku szkolnego dzieci wy
jeżdżają również do tzw zielo
nych szkół” . Jeśli idzie o waka
cyjne miesiące to przy finanso
wym wsparciu zakładu wypoczy
wać będzie 90 dzieci Wynajęto 
miejsca w Rynie (Mazury), 
Dźwirzynie, Gnieżdżewie i Łagowie

wie. 12 dzieci pojechało do Sopotu, 
troje do popularnych Martian Ro
dzice płaca 50 procent dochodu na 
jednego członka rodziny pełny 
koszt 3-tygodniowych wakacji wy
nosi od 600 do 750 tysięcy złotych). 
W tym roku pojedzie nieco mniej 
dzieci, niż w latach ubiegłych, kie
dy FADOM organizował wypoczy
nek dla 100—120 dzieci.
 Kopalnia „ZMP” organizuje w 
tym roku wypoczynek dla 300 
dzieci. Nie wysyłają dzieci do 
własnych ośrodków bo brak było 
chętnych Zaproponowali więc 
miejsca w ośrodkach innych ko
palń. w Szczecinie Gdańsku Po
bierowie w Wilkasach i Jawo
rznie. Trzysta miejsc to mniej niż 
w poprzednich latach, kiedy na 
wakacje wyjeżdżało 600—900 dzie
ci, nie tylko pracowników kopal
ni. ale np. dzieci ze szkoły spe
cjalnej i z innych zakładów

Rok temu liczono odpłatność we
dług dochodu na członka rodziny. 
W tym roku ustalono sumę 300 ty
sięcy: tyle. bez względu na do
dochód. płaci każdy rodzic za 3-ty
godniowe wakacie dziecka (realny 
koszt to około 800 tysięcy zło
tych), Jeśli rodzina wielodzietna, 
jedno dziecko po jedzie za darmo, 
na koszt kopalni

„ZMP” dopłaca także, do obozów 
harcerskich, które „zryczałtowane” 
kosztują 300 tysięcy za trzy i 
200 tysięcy za dwa tygodnie Bę
dą też wyjazdy na kolonie rehabi
litacyjne i wyjazdy w ramach 
klubów sportowych — odpłatność 
jak wyżej,

(MB)
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Udanych
wakacji!

Tylko nieliczni spędza tego
roczne wakacje na koloniach 
i obozach. Nie wszyscy też ma
ją niezawodne babcie na wsi 
Pozostanie więc miejskie po
dwórko z trzepakiem, od czasu 

 do czasu basen lub wy
cieczka za miasto. Życzymy 
wszystkim uczącym się, aby 
nowy rok szkolny był lepszy 
i bardziej na „luzie” . By w 
szkole nie było już niespra
wiedliwych, złośliwych i krzy
czących nauczycieli, lecz sami 
wyrozumiali, mili i uśmiech
nięci przyjaciele dzieci i mło
dzieży. Zdecydowana więk
szość dzieci nie lubi szkoły. 
Przyczyny? Przeładowanie lekcjami 

 i zadaniami domowymi, 
zbyt trudny program, prze
pełnienie szkół, zmianowość 
nauczania, wreszcie dla wielu 
szkoła jest pasmem stresów i 
nerwic.

Oby ten negatywny obraz 
szkoły jak najszybciej zniknął 
z naszej rzeczywistości i świa
domości dziecka. Bo są i ta
cy, co jeszcze szkołę lubią i 
oby tych było coraz więcej!

Wakacje spędzajcie z radoś
cią i pogodą ducha, nucąc pio
senki, takie jak ta Edwarda 
Stachury:
„A ja, ja się śmieję.
Ja znam bory, knieje.
Ja znam ostatnie ziemskie łąki, 
Nad kwiatami tam brzęczą złote 

bąki.
W rzece nie zatrutej baraszkują 

pstrągi,
Zwierzęta mówią po polsku”

(ZOGO)

 Po przeczytaniu w GAZECIE
 Wy b o r c z e j  (nr

128) informacji o za
wieszeniu tygodnika regionalne
go „Gazety Częstochowskiej” ja
ko „...nie rokującego szans na 
wyjście z deficytu”, postanowiłem 
dowiedzieć się czegoś więcej o 
tym czasopiśmie — bankrucie. 
Zainteresował mnie ten problem 
głównie dlatego, że GAZETA 
CZĘSTOCHOWSKA formatem, 
techniką druku, a nawet miej
scem drukowania — podobna jest 
do GAZETY RYBNICKIEJ. Kie
Kiedy zadzwoniłem do istniejącej 
jeszcze redakcji (gazeta już nie 
wychodzi), pracowała tam aktu
alnie Komisja Likwidacyjna 
RSW.

Częstochowski dziennikarz nie 
miał, jak było do przewidzenia 
najlepszego nastroju, lecz udzie
lił naszej gazecie kilku informa
cji. Dowiedziałem się, iż GAZE
TA CZĘSTOCHOWSKA od stycz
nia do maja 1990 „narobiła” 40 
mln złotych deficytu, mimo iż 
sprzedawała się w nie najgorszym 
nakładzie 28.000 egzemplarzy ty
godniowo z ceną jednego egzem
plarza równą 600 złotych. Na 
moje pytanie o wielkość zajmo
wanego lokalu rozmówca nie po
trafił określić metrażu pomiesz
czeń redakcyjnych, mówiąc jedy
nie, iż jest tego „bardzo dużo”. 
Ze stopki redakcyjnej wyczyta
łem również, iż do dyspozycji 
tamtejszej gazety było 7 nume
rów telefonicznych, teleks oraz 
reprezentowało ją 11 dziennika
rzy na pełnych etatach... A prze
cież do tego doliczyć jeszcze trze
ba pozostałych, m.in. maszynist
ki, księgową itd.

Los gazety-bankruta dał mi 
wiele pouczających spostrzeżeń. 
Przekonałem się bowiem, iż do 
rentowności gazety nie wystar
czy tylko jej wysoka sprzedawal
ność, ale przede wszystkim osz
czędna organizacja pracy. I po
wiem, bo nie ma w tym nic

Gazety bankrutują
wstydliwego, a wręcz przeciwnie, 
że gdyby GAZETA RYBNICKA 
pozwoliła sobie na „luksus” 7 te
lefonów, 11 dziennikarzy, itd., to 
zbankrutowałaby w trzy kwa
dranse.

Jednak nie te siedem telefo
nów „wykończyło” ostatecznie 
GAZETĘ CZĘSTOCHOWSKĄ, ile 
zależność od monopolisty RSW,
która była widoczna na zewnątrz 
w bezgranicznym posłuszeństwie 
wobec poprzedniej władzy. Ta 
zależność uzewnętrzniła się rów
nież w bezsilności dziennikarzy 
wobec potęgi RSW, która „za
betonowała” całą inicjatywę, obezwładniając 

 wszystkich, którzy 
chcieli „coś” zrobić.

W kontekście smutnego losu 
GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ 
mogę się przyznać, że już od kil
ku miesięcy czekam z utęsknie
niem na bankructwo „TRYBU
NY ROBOTNICZEJ” . Proszę je
dnak nie myśleć, że jestem cho
robliwie opętany jakimś niena
wistnym szałem. Czekam na to 
z utęsknieniem, gdyż będzie to 
dla mnie dowód, że na „rynku” 
prasowym zaistniały PRAWA 
RYNKU.

Z przerażeniem ciągle stwier
dzam, że „Trybuna” „sprzedaje 
się”. Ta „sprzedawalność” dziwi 
mnie gdyż porównuję ją z wy
nikami majowych wyborów, pod
czas których proweniencja poli
tyczna Trybuny Robotniczej, de
likatnie mówiąc, nie uzyskała re
welacyjnego poparcia. Czy zatem 
„śladowe ilości” społeczeństwa 
(bo tyle mniej więcej poparło 
SdRP, nie mówiąc już o czerw
cowym poparciu dla PZPR) są 
w stanie utrzymać swojego re
prezentanta na rynku prasowym 
i to jeszcze w postaci dziennika? 
Oczywiście, że sami nie daliby 
rady, gdyby z pomocą nie przyszło

 „ludzkie przyzwyczajenie” ! 
Ten to właśnie NAWYK, każe 
całej armii „proletariuszy” DO
TOWAĆ pismo niechcianej i nie
popieranej opcji politycznej.

Podobnym dotowaniem przez 
„ODRUCHOWYCH KUPOWA
CZY” uszczęśliwiane są jeszcze 
inne gazety, których tytułów nie 
podam, w obawie przed posądze
niem mnie o stronniczość...

Przyjrzyjmy się jednak bliżej 
temu nawykowi i spróbujmy go 
jakoś zdefiniować, Jest on zja
wiskiem utrwalonym przypadko
wo, a polega na mechanicznym 
spełnianiu określonych czynności 
w których udział świadomości i 
woli jest ograniczony (w tym 
momencie pomogłem sobie Słow
nikiem Terminów Filozoficznych)

Teraz dopiero zrozumiałem iż 
czekać na zniknięcie TRYBUNY, 
to nie tyle wyglądać nadejścia 
praw rynku, lecz czekać na to. 
by ludzkiemu działaniu towarzy
szyła świadomość i odpowiedzial
ność. Z moich obserwacji nie wy
nika jednak, by upragnione prze
kształcenie miało szybko nastą
pić. MAREK SZOŁTYSEK

RYBNIK był znany już w X 
wieku jako osada rybacka, a po
wstał, być może, już w IX w. 
Pierwsza wzmianka o Rybniku 
pochodzi z roku 1223: Ribnich 
albo Rybnick. W roku 1234 zano
towano nazwę miasta w liczbie 
mnogiej: Ribnia. Wróci ona jesz
cze w XV w. w postaci Ribnicy 
(1467), Ribniki (1468), z Rybnik
now (1477).

Nazwa w dzisiejszej postaci wy
stępuje już w roku 1407. Trudno 
określić na pewno od czego po

dchodzi nazwa Rybnika. Wchodzą 
tu w grę aż trzy ewentualności. 
— nazwa Rybnik jest nazwą pol
ską (...) służebną, oznaczającą 
ludzi zajmujących się łowieniem 
ryb (...); — Rybnik jest nazwą 
czeską, oznaczającą staw albo 
zbiornik na ryby. Jest to więc 
nazwa kulturowa (...); — Rybnik 
jest nazwą polską kulturową, oznaczającą 

 staw lub zbiornik na 
ryby. Nikt nie może zaprzeczyć, 
że w IX czy w X wieku mógł 
istnieć polski wyraz „rybnik” 
identyczny z wyrazem czeskim, 
co do wymowy i znaczenia (...).

RYDUŁTOWY (...) początkami 
swymi sięgają XIII w., a pierw
sza wzmianka pochodzi z roku 
1300: Rudolphi villa (....). Nazwa 
Rydułtowy pochodzi od niemiec
kiego imienia Rudolf (Rudolphi 
villa po łacinie znaczy „wieś Ru
dolfa”), mocno przekręconego 
przez ludność polską. Jest więc 
to nazwa dzierżawcza (...). W 
XVI wieku nazwa ta posiadała

Kiedy powstały nasze miasta? 
postać patronimiczną (1531: Ryn

oltowitze), w XVII wieku koń
cówkę — owy (1614: Rydultowi) 
obok końcówki -ów (Rydultow, 
Rydoltow itd.), która utrzymuje 
się aż do XX wieku, gdy znów 
wraca końcówka -owy,

NIEDOBCZYCE (...) Pierwsza 
wzmianka o tej miejscowości po
chodzi z roku 1211: Niedobcici. 
Od połowy XVI wieku do 1939 
r. w użyciu była błędna nazwa 
Niedobszyce. Niedobczyce są na
zwą patronimiczną i znaczą tyle, 
co „synowie Niedobki” (...).

Historia BOGUSZOWIC sięga 
początków XIII w., a pierwsza 
wzmianka o nich pochodzi z 1258 
roku: Bohusowicze. Jest to więc 
nazwa patronimiczna i znaczy ty
le co „synowie Bogusza” (Bo
husz jest formą czeską tego imie
nia).

CZERWIONKA (...) Pierwsza 
wzmianka pochodzi z roku 1742: 
Czerwencka. Trudno na pewno 
powiedzieć, od czego pochodzi 
nazwa Czerwionka. Może to być 
np. nazwa kulturowa, związana 
z pszczelnictwem pochodząca od 
czerwi. Ale (...) równie dobrze 
mogła znaleźć odbicie w nazwie 
czerwona ziemia czy glinka. W 
takim wypadku byłaby to nazwa 
topograficzna tzn. nazwa pocho
dząca od terenu i jego pokrycia.

Historia LESZCZYN (...) sięga 
prawdopodobnie XIII w. Jednak 
pierwsza wzmianka o nich po
chodzi dopiero z roku 1437. Jest 
to nazwa topograficzna, będąca 
nazwą terenu leszczyny w licz
bie mnogiej. Nazwa ta miała też 
postać liczby pojedynczej np. 
1679 Leścina, 1845: Leszczyna.

Pierwsza wzmianka o CHWA
ŁOWICACH pochodzi z r. 1228: 
Falowice. W r. 1300 zanotowano 
formę dzisiejszą: Chwalowitz (na
turalnie na sposób niemiecki). 
Tak jak Niedobczyce i Boguszo
wice, są Chwałowice nazwą pa
tronimiczną i zostały utworzone 
od imienia Chwał.

Wo d z is ł a w  Śl ą s k i . Drugi
dzierżawczy człon nazwy miasta 
jest bardzo młody, bo powstał 
dopiero w XX wieku. Natomiast 
historia pierwszego członu jest 
bardzo stara i ciekawa. Przede 
wszystkim należy stwierdzić, że 
jest to nazwa przekręcona z po
prawnej nazwy Włodzisław, któ
ra z kolei jest staropolską for
mą sczechizowanego później imie
nia Władysław. Pierwsza wzmian
ka o Wodzisławiu pochodzi z ro
ku 1199. (...), jest łacińska i brzmi 
właśnie z czeska: Vladislavia. W 
1246 pojawia się po raz pierw
szy forma Vladislav, a w r. 1300

- Vladislavia.

W r. 1339 zanotowano po raz 
pierwszy nazwę, która w różnych 
wariantach przylgnie do miasta 
na długie stulecia, mianowicie 
Loslaw. Nazwa ta pochodzi od 
węgierskiej formy imienia Wła
dysław, która brzmi Laslo, a ra
czej Laszlo.

PSZÓW (...) Historia tej miej
scowości sięga XIII w. W ostat
nim roku tego wieku, a więc w 
roku 1300, zanotowano po raz 
pierwszy nazwę miejscowości w 
formie Psov. Notatka ta wyjaś
nia, że nazwa miasta jest nazwą 
dzierżawczą i oznacza własność 
jakiegoś pana, o przezwisku Pies 
Poprawna więc nazwa powinna 
brzmieć Psów. Jednak już na po
czątku XV w. pojawia się naz
wa w dzisiejszej formie, będącej 
wynikiem szudzenia, tzn. wyma
wiania spółgłosek s, z, c, ch, jak 
sz, ż, cz (odwrotnie niż w ma
zurzeniu).

RADLIN (...) Pierwszą wzmian
kę ma z r. 1300 Redlino. (...) Naz
wa Radlin jest nazwą dzierżaw
czą o bardzo rzadkim na tych 
terenach przyrostku -in. (...) Ra
dlin — to własność pana o imie
niu (czy przezwisku) Radło, daw
niej Redło.

(wg W. Sienkiewicz — " Tak
powstawały nasze miasta"



Rozdwojona jaźń
Z zainteresowaniem czytam wy

powiedzi o statusie politycznym, 
społecznym i gospodarczym Górnego 

 Śląska. Ścierają się opinie 
skrajne i umiarkowane. Jestem 
z dziada pradziada Górnośląza
kiem, wychowanym w Polsce, 
związanym genetycznie, ale i uczuciowo

, ze śląską obyczajowoś
cią, gwarą, sposobem bycia. Tak 
jak prawie wszyscy w moim wie
ku Górnoślązacy, najnowszą hi
storię tej ziemi przeżywałem z 
zażenowaniem.

Pamiętam więc, że BYŁEM 
SPOLICZKOWANY PRZEZ NIE
MIECKIEGO KIEROWNIKA 
SZKOŁY, za to że w czasie przer
wy mówiłem z kolegami po pol
sku (gwarą śląską).

Pamiętam, że tuż po wojnie 
ksiądz w konfesjonale uczył mnie 
spowiadać się po polsku (kate
chizacja w czasie okupacji odby
wała się w języku niemieckim). 
Pamiętam Ślązaków w mundu
rach niemieckiego Wehrmachtu, 
ale wracających z wojny jako 
żołnierze gen. Andersa. Niemcy 
nad każdym Górnoślązakiem za
stanawiali się, czy przyznać mu 
niemiecką listę narodowościową 
(Volkslista). Olbrzymia większość 
otrzymywała „trójkę” z odwołaniem 

. A WIĘC NIEPEWNY NIE
MIEC.

Po wojnie Górnoślązak stał się 
znów „NIEPEWNYM POLA
KIEM”, pogardliwie nazywanym 
„Szwabem”.

Niemcy przysyłali na Górny 
Śląsk własną władzę administra
cyjną i policję, a po wojnie, „re
polonizowano” Górny Śląsk przy
wożąc w teczkach wyższych urzędników 

 administracji i milicji, 
w tym także UB. Tak też było 
przed i po I wojnie światowej 
— mawiał mój ojciec. Uprzytom
niali mi starzy Górnoślązacy, że 
sprawa pełnej autonomii Górne
go Śląska podnoszona przez księ
dza Reginka, nie miała szans po
wodzenia, bo Górny Śląsk miał 
pozostać albo „die melkeude 
Kuh”, albo „dojną krową”. 
Ukształtowało się przekonanie 
ŻE GÓRNY ŚLĄSK JEST PO 
TO, BY DAWAŁ. A NIE PO TO. 
BY BRAŁ! WIĘC KTO MÓGŁ 
BYĆ ZAINTERESOWANY JEGO 
PEŁNĄ AUTONOMIĄ?

Niech więc nie dziwi nikogo.

że Śląsk miał rozdwojoną jaźń, 
a uczucia, wyniesione jeszcze z 
domów, odżywają. Niech też nie 
dziwi nikogo, że po takim histo
rycznym doświadczeniu, na zapy
tanie, kim jesteś, Ślązak często 
odpowiada: ŚLĄZAKIEM. TO
WYRAZ UPORU I PRZEZOR
NOŚCI. Gwoli prawdy trzeba je
dnak powiedzieć, że jest fenome
nem, iż przez setki lat przetrwał 
na Śląsku język polski, a gwara 
śląska zawiera jeszcze wiele słów 
mających rodowód z czasów sta
ropolskich. Tym bardziej to za
dziwiające, że na Górnym Śląsku 
zderzały się dwie kultury ma
terialne, niemiecka i polska. Prze
wagę zawsze miała ta pierwsza 
i to jest dziś głównym powodem 
„ciągotek” do RFN.

Problemem animującym dys
kusję jest dziś autonomia Gór
nego Śląska. Jedni widzą ją w 
wersji przedwojennej, inni chcie
liby ją znacznie rozszerzyć, ALE 
NIKT CHYBA NIE KWESTIO
NUJE POWOŁANIA KOMPE
TENTNEGO SEJMU ŚLĄSKIE
GO, KTÓRY ZADBAŁBY O 
PRAWIDŁOWE RELACJE EKO
NOMICZNE W TEJ TAK MOC
NO EKSPLOATOWANEJ I ZA
NIEDBANEJ d z ie l n ic y  Śl ą
s k ie j . Emocje muszą ustąpić re
alizmowi. Które europejskie mo
carstwo jest dziś zainteresowane 
pełną autonomią Górnego Śląska? 
Żadne. Które mocarstwo jest za
intersowane osłabieniem Polski? 
Żadne. Polityczne argumenty o
sadzają Górny Śląsk w Polsce 
A społeczne przesłanki? Musimy 
pogodzić się z faktem, że społe
czeństwo w znacznym stopniu 
się wymieszało. Dlatego
też uważam że sprawę Górnego 
Śląska powinni wziąć w swoje 
ręce Ślązacy, przy współudziale 
wszystkich mieszkańców dobrej 
woli. Dziś wyrosło już nowe po
kolenie urodzone na Śląsku, cho
ciaż z nie-śląskim rodowodem 
Tych ludzi nie wolno nie doce
niać, bo i oni dzielą dolę i nie
dolę tej ziemi.

Myślę, że dobrze się stało, że 
powstał Związek Górnośląski, bo 
wraz z nim odżyły nadzieje, am
bicje i aspiracje ludzi tej ziemi 
Ukoronowaniem tych idei może 
stać się Sejm Śląski.

l e On PYTLIK

„Fatalizm biologiczny?”
Mam wątpliwości, czy podpisał pan, panie J Hansel, własnym naz

wiskiem list zamieszczony w GR z 21 maja. Jeśli tak, to jest to wy
czyn. podpisać się pod, takim, „wspaniały” tekstem.

Doprawdy skąd pan wiedział, że przyjeżdżając tu 20 lat temu na 
prośbę (tak, właśnie) i starania WOiW w Wodzisławiu, miałam na 
uwadze „być uprzywilejowaną, narodem panów i niszczyć Śląza
ków”?

Zawsze myślałam, że pracuję uczciwie i z pełnym zaangażowaniem, 
że przez te lata, przyczyniłam się do wychowania ludzi mądrych i 
mam nadzieję, że o poglądach skrajnie różnych od pana. Zawsze też 
myślałam że jestem u siebie, bo nikt mi niczego nie podarował; a 
jeśli byłoby tak, że byłabym tu pańskim gościem (jak pan to pisze), 
to dziękuję za takiego gospodarza i jako gość pragnęłabym tylko 
wyjść jak najprędzej.

Przede wszystkim jednak nigdy nie przyjęłabym zaproszenia ta
kiego jak pan gospodarza! Niech pan na przyszłość nie kompromitu
je Ślązaków „głębią” intelektualną swoich listów, bo osoby czyta
jące posądzą pana o „fatalizm biologiczny” . B. K.

(nazwisko i adres znane redakcji)

Czytając w Waszej gazecie artykuł o Spółdzielni Spożywców w 
 Rybniku, po głębokim namyśle, mimo tego strachu, który jak 

 słusznie zauważyliście, panuje wśród pracowników, postanowiłam 
napisać do Was o sytuacji, jaka panuje w tejże Spółdzielni. Wiem, że Pre
zes Zarządu polecił zaufanym pracownikom pisać o nim do Was pochleb
ne listy. Ja jednak i większość pracowników jesteśmy innego zdania na 
temat jego osoby. Jest to dyktator — zadufany w sobie, który nie uznaje 
nikogo i niczego poza komunistycznymi poglądami.

zebrania  
im zaufanym 
stali wybrani 
Walne Zgron 
„swój człowie 
zawiedzie. I, 
odbyło się po 
ło odważnych

Jest to człowiek z nomenklatury, 
nasadzony przez KW PZPR Praco
wał w 10 zakładach pracy na kie
rowniczych stanowiskach, dzięki zna
jomościom w KW. Mimo afer, w ja
kie był zamieszany, wychodził z te
go cało, awansując nawet. Słysza
łam o nim takie powiedzienie. że 
jest szczęściarzem, bo mimo potk
nięć upada zawsze na „cztery ła
py”. W naszym przedsiębiorstwie, w 
którym panuje ten „król i władca” 
ludzie pracują zastraszeni i w nerwo
wej atmosferze, bo mówi: MAM
PRAWO, BO JESTEM PO PRAWIE. 
Jego komunistyczne nastawienie 
bierze górę nad zdrowym rozsąd
kiem. Pracownikom nakazuje osz
czędzanie, a sam rozbija się samo
chodem służbowym z osobistym kierowcą 

 który wozi go z Gorzyc 
(gdzie mieszka) do Rybnika i odwrotnie

tnie. I po całym kraju jeździ, gdzie 
ciągle załatwia swoje prywatne 
sprawy. Nadal organizuje przyjęcia 
na koszt Spółdzielni w swoim gabi
necie. Teraz szuka dojścia do „So
lidarności”. Myślałam, że w tym ro
ku coś się wreszcie zmieni. Przecież 
miało być tak ważne Walne Zgro
madzenie, decydujące o dalszych lo
sach Spółdzielni i o nowym. No i 
oczywiście odbyło się to Walne 
Zgromadzenie z rezultatem — bez 
zmian na stanowiskach zarządza
jących!!! Z tego, co słyszałam BY
ŁO ZNAKOMICIE WYREŻYSERO
WANE PRZEZ P. PREZESA OD 
POCZĄTKU DO KOŃCA. Już na

ciwstawić! B: 
 ranie.

Z relacji p 
nego Zgromj 
się, że społeci 
gadania. Prau 

^binecie były 
lenia, kto na 
dopuścić do g 
jęciu — nieod 
bie wyobrazić 
wszystko opr; 
rezultat — Z 
BRANY PRE 
PRZEWODNI» 
DY NADZÓR 
STAŁ PRŻE1 
WEJ RADY, 
się tak, jak 
myśli. Mogła 
tym panu naj 
tak nie ma .< 
nych za chwil 
wiek ten, dale 
dą ręką. Pros 
ten jest paszk 
nie, moje i k< 
i odczucia.

(NAZWISKO

Z achęcony przez Redakcję Gazety Ryb
nickiej do wspólnego tworzenia na
szej gazety chciałbym  podzielić się 

swoimi przemyśleniami dotyczącymi Ślą
ska i Ślązaków. Moje refleksje są pokło
sem ostatnich „studiów” bieżącej prasy 
Liczba publikacji o Śląsku i Ślązakach 
jest coraz większa, lecz niestety są to na 
ogół publikacje, o charakterze niepomyśl
nym dla Śląska i Ślązaków. Pesymizm 
nie ogarnia jednak wszystkich i dlatego 
jest nadzieja, że sprawy Śląska i Śląza
ków zostaną w sposób pomyślny rozwią
zane i załatwione. Czy Śląsk jest potrzeb
ny Polsce? Katolicka pisarka osiadła na 
Śląsku, Zofia Kossak, twierdziła, że tak. 
A jak to było i jest obecnie? Historia 
uczy, że Śląsk był w przeszłości niechcia
nym dzieckiem Macierzy, nawet XX-wiecz- 
nej.

Śląsk bardziej garnął się do Polski niż 
Polska do Śląska. Czy w ostatnim okre
sie i obecnie Śląsk jest potrzebny Pol
sce? Z pewnością tak, jako rezerwuar su
rowców i solidnych pracowników. Czy 
Śląsk jest i musi być poddawany rabun
kowej gospodarce i skazany w przyszłości 
na totalną zagładę? Niektórzy Rodacy - 
Polacy, przez zmowę milczenia, z pew

nością potwierdzają tę tezę, ale mieszkań
cy Śląska z pewnością tak nie myślą i nie 
chcą myśleć.

Dlaczego ministrowie Rządu RP nie sko
rzystali z zaproszenia na seminarium na 
temat restrukturyzacji gospodarki Górne
go Śląska? („Gość Niedzielny” Nr 21. 
27.05.90). Dlaczego unikają problemów, w 
sposób wyraźny występujących na Śląsku? 
Dlaczego w dniu 10.05.90 r. Sejm RP od
rzucił poprawkę wniesioną przez posłów 
Ziemi Śląskiej do ustawy o ochronie śro
dowiska, a dotyczącej tworzenia funduszu 
dla ochrony środowiska? Dlaczego naszych 
posłów ośmieszano na sali parlamentu? 
(DZ Nr 98, 22.05.90 r.). Dlaczego Franciszkański

kański Ruch Ekologiczny przygotowuje pe
tycję do Senatu RP w sprawie krzywdzą
cej decyzji Sejmu RP dla Śląska? (GN 
Nr 21, 27.05.90 r.). Dlaczego w „Tygodni
ku Powszechnym” (Nr 13, 1.04.90) p. Maria 

 Szmeja obraża Ślązaków twierdząc, że 
Ślązacy... „Żyli i żyją nadal we własnym 
świecie nie interesując się w istotny spo
sób sprawami swego regionu, a tym bar
dziej kraju?” Dlaczego ta sama autorka 
(TP Nr 13, 01.04.90 r.) twierdzi, że „Ślą
zacy nie zintegrowali się nigdy z ludźmi 
napływającymi ze wschodu i z centrum 
Polski” ?

A może jest odwrotnie? Osobiście twier
dzę, że integracja jest faktem wyłączając 
oczywiście wyjątki. Dlaczego w okresie 
powojennym w miastach górnośląskich ustanowiono 

 niemiecką administrację ko
munistyczną? (Kultura Paryska Nr 4. Bie
niasz).

Dlaczego śląska gawędziarka, Waleria 
Nabzdyk twierdzi, że „...myśmy za komu
nistyczną Polskę nie walczyli?, Ano dlatego, 
że to jest prawda. Dlaczego Ślązaków 
dzieli się na lepszych i gorszych? Czy to 
nie jest zwyczajny rasizm? Czy Ślązacy 
to plemię, grupa etniczna, lub czy już na
ród? Czy Ślązacy to Polacy, Niemcy czy 
też kosmopolici? Czy Ślązakami można 
nazwać tylko autochtonów? Dlaczego na 
Śląsku powstał Związek Górnośląski i 
tworzy się Ruch na Rzecz Pełnej Autono
mii Śląska? Uważam, że jest to wynik 
samoobrony ludu tej ziemi. Dlaczego w 
okresie demokratycznych wyborów do sa
morządów lokalnych, na ogół milczy się



zebrania obwodowe nakazał iść swo
im zaufanym pracownikom, żeby zo
stali wybrani przedstawicielami na 
Walne Zgromadzenie. Bo przecież 
„swój człowiek” to pewność, że nie 
zawiedzie. I, o ironio — wszystko 
odbyło się po jego myśli!!! Nie by
ło odważnych, żeby się temu prze-

przeciwstawić! Było tylko ciche szem
ranie.

Z relacji paru uczestników Wal
nego Zgromadzenia dowiedziałam 
się, że społecznicy. niewiele mieli do 
gadania. Prawdopodobnie w jego ga
binecie były dokładne, tajne usta
lenia, kto na kogo głosuje, by nie 
dopuścić do głosu ludzi, w jego po
jęciu — nieodpowiednich. Proszę so
bie wyobrazić, że perfekcja, z jaką 

 wszystko opracował dała wspaniały 
rezultat — ZNOWU ZOSTAŁ WY
BRANY PREZESEM ZARZĄDU, A 

 PRZEWODNICZĄCY STAREJ RA
DY NADZORCZEJ — ZNOWU ZO
STAŁ PRZEWODNICZĄCYM NO
WEJ RADY, więc wszystko ułożyło 
się tak, jak zaplanował, po jego 
myśli. Mogłabym jeszcze wiele o 
tym panu napisać, ale przecież to i 
tak nie ma sensu. Nas, niewygod
nych za chwilę pozwalniają, a czło
wiek ten, dalej będzie rządził twar
dą ręką. Proszę nie myśleć, że list 
ten jest paszkwilem, są to długolet
nie, moje i koleżanek, spostrzeżenia 

 i odczucia.

| (NAZWISKO ZNANE REDAKCJI)

Piszę ten list, bo spotka
łem się z wieloma opiniami 
i chciałbym podzielić się mo
imi własnymi przemyśleniami. 
Zacznę od cytatu z pięknej 
lektury „Życie Chrystusa": 
„...całe dobro i zło człowiecze 
moż e wypływać i wnikać jedy
nie z człowieka i do człowie
ka a wszelkie czynniki zew
nętrzne ocenia według wol
nej woli rozum ludzki...". ZŁO, 
które ziemi śląskiej, ściślej —  
górnośląskiej, wyrządziły 45-
letnie rządy komunistyczne, 
NIE MOŻE DETERMINOWAĆ 
POSTAW LUDZI dobrej woli, 
szczególnie tu, na tej ziemi, 
gdzie wiara i pobożność 
chrześcijańska jest wzorem
dla innych regionów Polski.

Przybyłem do Rybnika 18 lat 
temu z Podbeskidzia, rozpoczą
łem pracę w przemyśle, a w ro
ku 1981 przeniosłem się do szkol
nictwa i do dzisiaj moim wyko
nywanym zawodem jest — nau
czyciel.

Jedyne, co naprawdę przeszka
dza mi, a raczej dokucza w Ryb
niku to ogromne zanieczyszcze
nie i zaniedbanie, które obserwu
ję od wielu lat, a porównanie 
między 1972 a 1990 rokiem stanu 
przyrody, otoczenia, krótko mó
wiąc — ekologii naprawdę mo
że wrażliwych zniechęcić.

Nie mogę natomiast w żadnym 
wypadku zgodzić się z opinią, że 
Ślązacy nie chcą obcych przy
byszów, że nie akceptują „goro
li” , „werbusów” itp., choć muszę 
zastrzec, że jest to mój subiek
tywny osąd. Spotkałem w Ryb
niku wielu kolegów i przyjaciół, 
ludzi tej Ziemi: naprawdę tak 
trzeba, tak należy żyć, aby po-

Skłóceni 
nic nie 

zdziałamy
porozumiewał się człowiek z czło
wiekiem, a nie Ślązak z „goro- 
lem”, góral z „werbusem”, kra
kowianin z warszawianinem itd., 
bo to zawsze prowadzi na idio
tyczne ścieżki regionalizmów. 
Kultywujmy kulturę regionalną 
wspólnie, przecież to w niczym 
nie uwłacza ambicjom, gdy ra
zem i nawzajem przekazujemy 
sobie to, co godne i ważne, co 
ludzkie i boskie. Ale nie szukaj
my różnic w gwarach, przyzwy
czajeniach, nawykach. Po co pod
kreślać różnice? Przecież one są 
wszędzie.

Bolesnym problemem tej Zie
mi jest exodus ludzi wszelkich 
zawodów, a szczególnie młodzie.

ży, na Zachód — do RFN, Au
strii i dalej. Lecz czy w tym 
względzie pomogą jakiekolwiek 
apele? Ludzie szybko zapominają 
krzywdy, przywódców, swary i 
podłości, a szukają niestety bo
gatej ziemi, zapominając o ro
dzinnej Ziemi.

I to jest tragiczne, lecz powta
rzam: nie apelami zażegnamy to 
ogromne niebezpieczeństwo. Jeże
li nadal rozszerzać będziemy li
nie podziałów w społeczeństwie 
jakiegokolwiek regionu, nie tylko 
dolno- czy górnośląskiego, to w 
końcu zamiast prawdziwej demo
kracji i polskiego pluralizmu do
czekamy naprawdę piekła pols
kiego i politycznego marazmu, a 
w konsekwencji nowej odmiany 
totalitaryzmu, już nie bolszewic
kiego, komunistycznego ale... pol
skiego.

Ziemia Rybnicka jest chora 
ekologicznie. Skłóceni politycznie, 
społecznie i regionalnie ludzie, 
nic nie będą w stanie zdziałać 
nawet przy najbardziej demokra
tycznie wybranych władzach re
gionalnych.

Kończąc, chciałbym jeszcze raz 
podkreślić banalny zwrot o niezgodzie

, która rujnuje wszystko 
i wszystkich oraz apeluję o zgod
ne ratowanie zasobów tej pięk
nej Ziemi. Pracy starczy dla 
wszystkich.

ADAM PÓŁGROSZEK
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o wysokim stopniu samorządności istnie
jącej już na Śląsku w okresie międzywo
jennym, za sprawą Statutu Organicznego 
Województwa Śląskiego zatwierdzonego 
przez ówczesny Sejm RP w dniu 15 lipca 
1920 (70 rocznica)! Sala Sejmu Śląskiego 
w Urzędzie Wojewódzkim czeka!

Czy dlatego, że autonomia Śląska była 
dziełem gorszych Polaków-Ślązaków? Dla
czego Stefan Bratkowski w artykule „Za 
zdrowie milczących” (TP nr 41, 8.10.89) 
przedstawiając problematykę śląską rozu
mie Ślązaków, a wielu autorów wyraźnie 
ich poniża i ośmiesza? Dlaczego na Śląsku

o Ś lą sk  

Dlaczego niektórzy mieszkańcy Śląska 
chcą Śląska bez Ślązaków? (GR nr 7, 
21.05.90)? Dlaczego na Śląsku powołuje się 
stowarzyszenia mniejszości niemieckiej; 
czy tylko ze względów ekonomicznych? 
Nie sądzę. Czy są Niemcy w Polsce i na 
Śląsku? Oczywiście, że są! Chyba nie ma 
dzisiaj ani jednego państwa, które nie po
siadałoby obywateli obcej narodowści. A 
czy Polaków nie ma w USA, Francji, An

Anglii, RFN itd? Można zadać jeszcze wiele 
pytań na temat Śląska i Ślązaków, jedno 
jest istotne: czy Śląsk jest przeznaczony 
na ekologiczną i ekonomiczną zagładę, 
czy też jest to region przyszłościowy dla 
Polski i Europy?

Odpowiedzi na postawione pytania po
zostawiam czytelnikom „Gazety Rybnic
kiej”,

Inocenty Wieczorek

jest marna edukacja? Może dlatego, że 
ludzie decydujący o rozwoju edukacji na 
Śląsku mają podobne poglądy jak pani 
profesor Simonides, która twierdzi, że 
Ślązacy mają prawie genetycznie zakodo
waną niechęć do nauki (DZ 20—22.04.90 
r.) A może dlatego, że pokolenia Śląza
ków są zatruwane metalami ciężkimi nisz
czącymi  mózg!

W tym miejscu chciałbym byłej nomen
klaturze podziękować za Uniwersytet Ślą
ski. Uważam to za epokowe wydarzenie 
na Górnym Śląsku, czy się to komuś po
doba czy nie. Dlaczego u schyłku XX wie
ku nastąpiła tragiczna, wielka emigracja 
Ślązaków? Czy tylko ze względów ekono
micznych? Uważam, że byłaby to zbyt pro
sta odpowiedź. Może dlatego, że nasi dro
dzy „uciekinierzy” poczuli się GORSZYMI 
ŚLĄZAKAMI, nie chcianymi dziećmi, „ra
są niższego stanu”, ludźmi bez perspek
tyw, co zostało dokładnie udowodnione w 
praktyce śląskiej. Foto: Józef Żak
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Fiskus ma głos
Zamieszczamy dziś kolejną 

obszerną odpowiedź na jedno 
tylko pytanie. Mamy nadzieję, 
że problematyka zawarta w 
wyjaśnieniu zaciekawi nie tyl
ko tych, którzy nas o poradę 
prosili.

— Ile trzeba zapłacić i od 
czego liczony jest podatek obrotowy 

 przy tzw. pośredni
ctwie?

— Klasyczne pośrednictwo po
lega na tym, że pośrednik, któ
ry przyjął zlecenie, wyszukuje 
reflektantów na zawarcie umowy 

 i stara się o takie ukształtowanie 
 propozycji roko

wań, aby mogły one doprowa
dzić do zawarcia umowy, W 
tym celu też kontaktuje ze so
bą reflektantów i dającego zle
cenie, oni zaś sami — z ewen
tualnym jego udziałem w ro
kowaniach — zawierają umowę. 
Przy tego rodzaju czynnościach 
pośrednictwa za obrót w rozu
mieniu art. 8 ust. 1 i 2 usta
wy z 16 grudnia 1972 r o po
datku obrotowym uważa się 
wynagrodzenie otrzymane z ty
tułu wykonania zlecenia.

Jeśli natomiast przyjmujący 
zlecenia posiada towar lub nim 
dysponuje, obrotem jest należ
ność, jaka by mu przypadała, 
gdyby działał we własnym 
imieniu i na własny rachunek, 
nawet gdy fakt posiadania to
waru wynika z umowy między 
stronami. Oznacza to, że jeśli 
przedsiębiorstwo zakupuje to
wary, np. od jednostek gospo
darki uspołecznionej na własny 
rachunek, a następnie odsprze
daje je, opodatkowaniu podle
ga pełna wartość sprzedanych 
towarów.

Zgodnie z obecnie obowiązu
jącymi przepisami rozporządze
nia ministra finansów, z 17 
kwietnia 1990 r., w sprawie 
stawek podatku obrotowego od

osób fizycznych i osób praw
nych nie będących jednostkami 
gospodarki uspołecznionej oraz 
ulg, zwolnień i trybu płatności 
tego podatku (Dz. U. nr 27 
poz. 156), zwolnione są od po
datku obrotowego obroty osią
gnięte ze sprzedaży wyrobów 
zaopatrzeniowych, bez względu 
na to, czy sprzedaż ta doko
nywana jest na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej, czy 
też przeznaczenie sprzedawa
nych wyrobów m.in. na cele 
zaopatrzeniowe, ustala się na 
podstawie umów, w tym rów
nież pisemnych zamówień na 
dostawy określonych wyrobów, 
w których nabywca oświadczy, 
że kupowane wyroby przezna
czone są na ten cel (paragraf 
9 ust. 5 rozporządzenia).

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą mają 
prawo obniżyć koszt należnego 
podatku obrotowego tego po
datku, zapłaconą w cenie zu
żytych przy wykonywaniu dzia
łalności surowców i materia
łów.

Przepisów tych nie można je
dnak zastosować do agentów 
prowadzących zakłady na pod
stawie uchwały nr 17 Rady Mi
nistrów z 18 lutego 1983 roku, 
w sprawie ogólnych zasad umów 

 agencyjnych i umów na 
warunkach zlecenia między je
dnostkami gospodarki uspołecz
nionej, a osobami fizycznymi. 
Agenci ci nie są bowiem po
datnikami podatku obrotowego, 
ponieważ prowadzą jedynie 
działalność w imieniu jedno
stek gospodarki uspołecznionej. 
Obowiązek podatkowy w po
datku obrotowym ciąży na je
dnostce gospodarki uspołecznio
nej, która powierza agentom 
prowadzenie swoich zakładów 
usługowych, bądź produkcyj
nych.

MODA #  MODA MODA %  MODA *  MODA

Dziś wielki świat!
W modzie panuje ostatnio spora 

dowolność, żeby nie powiedzieć ga
limatias.

Generalnie w żurnalach jest bo
gato, a bogactwo to czynią złote 
hafty i pasmanteria, ażury, koron
ki, złote guziki, naszywki. Ele
menty te występują w wielu tren
dach: sportowym, stylizowanym
na lata 30., eleganckim w stylu 
„Hollywood lat 50.” , w folklory
stycznym stylu Karaibów i Ame
ryki Południowej, a także w stylu 
pustynno-oazowym. Zauważamy 
bogactwo wzorków małych, druko
wanych oraz dużych i zamaszy
stych. Bogata jest również paleta 
kolorów — od barw przyprawo
wych (zgaszone zielenie, rdzawe 
brązy, zbrązowiałe czerwienie, 
terrakota itp.) do pasteli i kolo
rów nasyconych.

Trend folklorystyczny, to moda 
dla dziewcząt lubiących omotać 
się cienkimi, prawie przeźroczysty
mi bawełnami i muślinami do ko
stek, założyć krótki, kolorowy gor
secik czy pudełkowy żakiet a na

nogi sandały z rzemyków. Dzi
siejsze nastolatki, które pewnie 
ten styl podchwycą, nie pamięta
ją już, że coś podobnego nosiło 
się w początkach lat siedemdzie
siątych. Miała ta moda. czerpiąca 
z folkloru i wylansowana na fali 
zainteresowania hippisowską sub
kulturą, wiele uroku i świeżości. 
Oczywiście przebieranki są wspa
niałą zabawą i tak też potraktuj
my trendy stylizowane na „coś" 

My jednak wolimy styl od styli
zacji, a więc mniej awangardo
wym Czytelniczkom donoszę o 
zmianie pewnych detali w ubio
rach noszonych na co dzień Poka
zały się wydłużone kołnierzyki w 
bluzkach i koszulach, a także sze
rokie i bardzo szerokie klapy w 
żakietach. Ramiona nadal podkreś
lone, choć w niektórych rzeczach 
jakby tendencyjnie i na przekór 
wąskie. Doły długie, wirujące 
zamaszyste lub krótkie jakby ich 
wcale nie było. Albo spodnie, o 
których za tydzień.

WRÓŻKA

„Noc Świętojańska w Gotartowicach
W Gotartowicach, w ubiegłym roku, postanowiono reaktywować starą, 

przedwojenną tradycję obchodów „Nocy Świętojańskiej” . A że impreza by
ła w pełni udana, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Polski Związek Ba
seballa oraz Zespół Ludowy „Gotartowickie Kondy” organizują w sobotę.. 23 
czerwca br., w parku nad rzeką Rudą obok ZWUS, okolicznościowy fe
styn.

W godzinach od 14.00 do 19.00 w imprezie pod hasłem: „Wszystkie dzie
ci są nasze”. 20 zabaw-konkursów z nagrodami i konkurs na plecienie wian
ków z ziół, wypełnią program dla najmłodszych. Dla młodzieży baseball; 
turniej drużyn szkolnych i młodzieżowych. Dorosłym organizatorzy propo
nują tańce na trawie, puszczanie wianków i zabawę przy muzyce „Gotarto
wickich Kondów” — do białego rana.

Główną atrakcją będzie jednak wybór „Miss Nocy Świętojańskiej 1990" , 
To trzeba koniecznie zobaczyć, no i... wystąpić w konkursie! A na margine
sie warto przypomnieć, iż według staropolskiej tradycji, zioła zebrane w noc 
świętojańską leczą każdą chorobę. Przekonajmy się o tym sami.

BRONISŁAW PĘKAŁA

WYKŁAD NR 11
Dzisiejszy wykład proponuję 

rozpocząć od powtórzenia wykła
du poprzedniego, to jest 10. Przy
pominam, że wykład ten dotyczył 
znaków drogowych: ZNAKÓW
OSTRZEGAWCZYCH, ZAKAZU, 
NAKAZU I INFORMACYJNYCH. 
Dziś dalej o znakach drogowych.

Znaki KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI 
 — mają ułatwić orienta

cję i poruszanie się uczestników 
ruchu drogowego w nieznanym 
dla nich terenie; są to znaki we
dług wzoru E-1 do E-20.

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE — 
zawierają informację ułatwiającą 
orientację; są to znaki według 
wzoru F-1 do F-14.

ZNAKI DODATKOWE — słup
ki wskaźnikowe, tabliczki do zna
ków drogowych ostrzegawczych, 
zakazu i informacyjnych, są to 
znaki według wzorów G-1 do 
G-4, H-1 do H-18. które stano
wią uzupełnienie znaków wcześ
niej wymienionych i są integralną 

 częścią znaku, pod którym są 
umieszczone.

PRAWO JAZDY 
W „GAZECIE" 

KUPON NR 11

ZNAKI DROGOWE POZIOME 
— są to znaki umieszczone na 
nawierzchni jezdni w postaci li
nii ciągłych, przerywanych, po
jedynczych, podwójnych, strzałek, 
napisów, symboli. LINIA CIĄ
GŁA może wyznaczać oś jezdni, 
pas ruchu, krawędź jezdni. Kie
rowca nie może jej przejeżdżać, 
nie ma prawa do zatrzymania i 
postoju, nie wolno jej również 
najeżdżać. LINIA PRZERYWANA 
może wyznaczać oś jezdni, pas ru
chu, krawędź jezdni. Kierowca mo
że na nią najeżdżać i przekra
czać. Jeżeli linia przerywana wy
stępuje z linią ciągłą równolegle 
to  oznacza to, że kierowca może 
przekraczać linię ciągłą od strony 
linii przerywanej. LINIA CIĄ
GŁA PODWÓJNA RÓWNOLE
GŁA wyrysowana na osi jezdni 
rozdziela jezdnię na dwa pasy 
ruchu o kierunkach przeciwnych.

Z pozostałych znaków pozio
mych, na które szczególnie chciał
bym zwrócić uwagę, to miejsca 
zatrzymania pojazdu warunkowe
go i bezwzględnego. MIEJSCEM 
BEZWZGLĘDNEGO ZATRZY
MANIA JEST LINIA CIĄGŁA 
WYRYSOWANA W POPRZEK 
JEZDNI, od krawędzi do osi jez
dni; wyznacza miejsce bezwzględ
nego zatrzymania w związku ze 
znakiem „Stop” lub znakiem 
„Stój”. MIEJSCEM WARUNKO
WEGO ZATRZYMANIA JEST

LINIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 
TRÓJKĄTÓW WYRYSOWANYCH
NYCH W POPRZEK od krawę
dzi do osi jezdni; wskazuje miej
sce zatrzymania (warunkowego) 
w związku ze znakiem „Ustąp 
pierwszeństwa przejazdu”. MIEJ
SCEM WARUNKOWEGO ZA
TRZYMANIA (DRUGIM) jest linia 

 przerywana, wyrysowana w 
poprzek od krawędzi do osi jezd
ni; oznacza miejsce zatrzymania 
nie związane ze znakami drogo
wymi np. miejsce zatrzymania 
przed przejściem dla pieszych. 
Pozostałe wzory znaków pozio
mych oraz ich znaczenie mu
sisz Czytelniku poznać już we 
własnym zakresie z Podręcznika 
Kierowcy Kat. „B” . Jest to roz
dział 4

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
— są to sygnały świetlne nada
wane przez urządzenia umieszczo
ne przy jezdni lub nad jezdnią,
tak zwane sygnalizatory; mają 
ostrzegać o niebezpieczeństwie, 
mają kierować ruchem W sygna
lizacji świetlnej stosuje się sy
gnały świetlne koloru: czerwone
go, zielonego i żółtego, które mo
gą świecić światłem ciągłym lub 
przerywanym.

SYGNAŁ ZIELONY CIĄGŁY 
oznacza, że wjazd i wejście na 
skrzyżowanie sa dozwolone, SY
GNAŁ ZIELONY PRZERYWA
NY ostrzega, że nastąpi zmiana

świateł na Inne. SYGNAŁ ŻÓŁ
TY zabrania wjazdu i wejścia na 
skrzyżowanie nakazując tym sa
mym przygotowanie się do zmia
ny światek SYGNAŁ ŻOŁTY 
PRZERYWANY ostrzega kierują
cego o tym, że sygnalizacja 
świetlna jest nieczynna, kieru
jący mają wtedy stosować się do 
innych przepisów. SYGNAŁ 
CZERWONY oznacza zakaz wejś
cia i wjazdu na skrzyżowanie; 
jeżeli świeci SYGNAŁ CZERWO
NY PRZERYWANY oznacza to, 
że nastąpi zmiana świateł SY
GNAŁY DAWANE PRZEZ KIE
RUJĄCEGO RUCHEM (najczęś
ciej policjant); policjant stojący 
przodem lub tyłem TO ZAKAZ 
WJAZDU I WEJŚCIA NA 
SKRZYŻOWANIE, policjant stojący 

 bokiem TO ZEZWOLENIE 
NA WJAZD I WEJŚCIE na 
skrzyżowanie, policjant z ręką 
podniesioną do góry to sygnał 
uwaga, zabrania wjazdu i wejś
cia na skrzyżowanie i poleca opuszczenie 

 skrzyżowania tym dla 
których ruch był otwarty.

Jeżeli kierujący ruchem czyni 
to na skrzyżowaniu z sygnaliza
cją świetlną TO JEGO SYGNA
ŁY MAJĄ PIERWSZEŃSTWO 
PRZED SYGNAŁAMI ŚWIETL
NYMI.

W rozdziale 4, Podręcznika Kie
rowcy Kat. „B” o znakach i sygnałach 

 na drogach, umieszczone 
są wszystkie niezbędne informa
cje na ten temat, które musi znać 
każdy kierowca, a szczególnie 
kandydat na kierowcę.

DAS
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Muzyka fanów
—  redaguje WOJCIECH NAWRO C
Kl, współautor audycji „COMPAC
TOWE PREZENTACJE", emitowanej 
co dwa tygodnie w czwartki o go
dzinie 11.40 w pr. II Polskiego Ra
dia.

Szeroko reklamowany film „DICK TRACY” , w 
którym jedną z głównych ról gra Madonna, obok 
Warrena Beaty, wcielona w postać niejakiej Bre
athless, osoby lekkich obyczajów, okazał się total
ną klapą.

Po kilku dniach od pierwszej emisji, film ten 
został wycofany z repertuaru amerykańskich kin 
przez ustosunkowanych recenzentów. Określono go 
jako „niemoralny, nie wnoszący żadnych wartoś
ci artystycznych” . Ponieważ koszty produkcji filmu 
były bardzo wysokie, postanowiono umożliwić ki
nomanom oglądanie „Dick Tracy” na kasetach 
video, być choć w niewielkim stopniu odzyskać 
„utopione” w nim pieniądze:

Gorące video-clipy Madonny stały się po raz ko
lejny bodźcem dla wielu krytyków tej piosenkarki, 
twierdzących, że jest ona jedną z tych wokalistek, 
które z pewnością pomyliły się w wyborze swojego 
zawodu. W ubiegłym roku amerykański Billboard 
przeprowadził ankietę na najgorzej śpiewających 
artystów; Madonna zajęła w niej pierwsze miejsce! 
Ciekaw jestem, jak Billboard ustosunkowałby się 
do Vanessy Paradis?

Skoro mowa o Madonnie — ostatnio zmieniła 
swojego sponsora, którym do niedawna była amerykańska 

 Wytwórnia Napojów Chłodzących Pepsi-
Cola. Za jedno ukazanie się Madonny, reklamują

cej ten napój na małym ekranie, wypłacała pio
senkarce honorarium w wysokości — bagatela — 
10 milionów dolarów. Aktualnym sponsorem Ma
donny jest amerykański producent odzieży sporto
wej — Nike, który zamierza w niedługim czasie 
wypuścić na rynek całą gamę dodatkowych akce
soriów.

 Piosenka „STEP BY STEP” pochodząca z naj
nowszego albumu młodzieńców z Bostonu — NEW 
KIDS ON THE BLOCK, dotarła do pierwszej 
dziesiątki (w kat. singli) listy przebojów w re
kordowym czasie — 3 tygodni.
Podobnego wyczynu dokonał w 1987 roku MI
CHAEL JACKSON piosenką „I JUST CAN...” .

©  Michael Jackson, który dwa tygodnie temu ze
mdlał podczas ćwiczeń tanecznych w swoim do
mu, został już zwolniony ze szpitala. Lekarze 
stwierdzili u niego zapalenie mostka. Leczenie 
może potrwać kilka tygodni.

©  w szpitalu znalazł się także JAMES BROWN, 
który ma przejść operację wszczepienia kilku 
zębów.

©  W wywiadzie dla gazety „USA-TODAY” Madon
na oświadczyła, że jej buntowniczość bierze się 
z faktu, że ojciec zabraniał jej oglądać telewizję.

FIRMA ‘'DIGITAL" 
OFERUJE ZESTAWY DO

ODBIORU TV-SAT FIRMY ECHOSPHERE USAInternational
ZAPRASZAMY DO SKŁADU CELNEGO. PROPONO
WANY SPRZĘT POZWOLI NA WYBÓR DOWOLNEJ 
KONFIGURACJI TV-SAT: CENY OD 379 $.
Do ceny obowiązuje dopłata złotówkowa.

4 0 5 5 1  KATOWICE, u l. Nasypowa 6 
tel. 52 1 3 0 0 . tlx  3 1 5 6 84

Określał to jako „grzeszną uciechę”. Madonna 
się jednak zawzięła i postanowiła zrobić karie
rę na złość ojcu.

©  ERIC CLAPTON otrzymał statuetkę „ELVISA” 
za swój wkład w rozwój ROCKA podczas uro
czystości INTERNATIONAL ROCK WORLD 
która odbyła się w ubiegłą środę w Nowym 
Jorku.
„ELVISY” przyznawane są przez ludzi z „bra
nży” ludziom z „branży”. Daleko im jednak do 

 prestiżowych nagród „GRAMMY” . W kategorii 
Nowego Artysty Roku „ELVISA” otrzymała — 
Alannah MYLES, a ROLING STONSI — nagro
dę w kategorii TURY KONCERTOWEJ. 
NAJLEPIEJ SPRZEDAWANE LONGPLAYE 

(TOP 10) Z DNIA 9.06.1990
1. M.C. HAMMER — PLEASE HAMMER DON’T 

HURTEM
2. SINEAD O’CONNOR — I DON’T WANT 

WHAT...
3. MADONNA — I’M BREAHLESS
4. SOUNDTRACK — PRETTY WOMAN
5. HEART — BRIGADE 
6. ALANNAH MYLES — ALANNAH MYLES
7. PAULA ABDUL — FOREVER YOUR GIRL 

(powrót na listę)
8. DEPECHE MODE — VIOLATOR
9. MICHAEL BALTON — SOUL PROVIDER

10. WILSON PHILLIPS — WILSON PHILLIPS 
11 BASIA T. (Na podstawie:

BILLBOARD, MUSIC NEWS, SKY-RADIO.
N.M.EXP.)

WODZISŁAW-GŁOŻYNY, ul. MODRZEWIOWA 45

Klub Zielonego Słonia
Wymyśliłem sobie ostatnio, że 

zarobię trochę pieniędzy. Pozbie
rałem więc w domu wszystkie pu
ste butelki i sprzedałem je w po
bliskim sklepie gdzie pracuje zna
joma mojej mamy. Dostałem 
12.500 złotych, za które kupiłem 
blok rysunkowy i świecowe kred
ki. Pozostałe pieniądze zostawiłem 
sobie na wycieczkę. Bo jutro, z 
całą klasą, jedziemy na wycieczkę 
do Krakowa. A kiedy byłem już 
raz z rodzicami w Krakowie to 
widziałem, jak siedzący na ulicach 
i placach malarze rysowali piękne 
obrazy. Dlatego właśnie kupiłem 
ten blok i kredki, ponieważ po
stanowiłem zostać artystą mala
rzem. Już się ze mnie z tego po
wodu wszyscy w domu śmieją, a 
najbardziej to babcia. Mówi mi, 
że mam sobie namalować wąsa 
pod nosem, albo jakieś arcydzieło 
palcem po szybie. Ja się jednak tą 
gadaniną wcale nie przejmuję. Je
stem wyrozumiały, ponieważ wszy
scy artyści są zawsze nie zrozumia
ni przez otoczenie. Tak było przy
kładowo z takim holenderskim 
malarzem Wincentym van Gogh. 
Nikt go nie rozumiał, a teraz tyl
ko jeden jego obraz sprzedano ostatnio 

 w Nowym Jorku za 95 mi
lionów dolarów. Tak to już jest 
z artystami!

Chciałbym widzieć minę babci, 
gdy moje obrazy zostaną wreszcie 
należycie zrozumiane i osiągną od
powiednio wysokie ceny... Czytel
nicy naszego Słoniowatego Klubu! 
Czekamy na Wasze odpowiedzi i 
rysunki. Pan redaktor obiecał mi 
dziś, że każdy kto napisze do naszego 

 Klubu, otrzyma nagrodę. 
Piszcie zatem na adres; „Gazeta 
Rybnicka”, Rybnik, ul. Kościusz
ki 54 p. 16. Na kopercie proszę na
rysować słonia.

Marek

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 
44-201 RYBNIK, UL. CHROBREGO 6

Zarząd „Społem” PSS w Rybniku zawiadamia swoich człon
ków, że uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 27.03. 
1990 r. podwyższona udział członkowski do kwoty 100.000,—

oprocentowania otrzyma bon wartości 30.000.—  zł do realiza
cji w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych 
„Społem”. Spółdzielnia zapewnia wysokie oprocentowanie za 
rok 1990, co najmniej 50 proc.; — członek Spółdzielni, który 
uzupełni udział po ustalonym terminie lub w ratach otrzyma 
tylko oprocentowanie w wysokości co najmniej 30 proc.

„UW AGA CZŁONKOWIE »SPOŁEM« PSS W  RYBNIKU”
zł Równocześnie uchwalono obowiązek uzupełnienia udziału 
w terminie do dnia 30.06.1990 r. Ilość udziałów członkowskich 
jest nieograniczona. Udziały członkowskie sq corocznie wysoko 
oprocentowane zgodnie z uchwałq Zgromadzenia Przedstawi
cieli.

Prosimy o zgłoszenie się w terminie do 30.06.1990 r. w Dzia
le Społeczno-Samorządowym Spółdzielni w Rybniku, ul. Za
wadzkiego 5, pokój nr 8, I piętro, codziennie od 7.00 do 15.00, 
z wyjątkiem sobót, telefon 218-34, w celu potwierdzenia przy
należności do Spółdzielni.

Rada Nadzorcza uchwaliła następujqce bonifikaty dla człon
ków Spółdzielni z tytułu przynależności do Spółdzielni:
— członek Spółdzielni, który w ustalonym terminie, tj. 30.06. 
1990 r. dopłaci do pełnego udziału 100 000,— zł w ramach

Członkowie, którzy nie uzupełnią udziału członkowskiego, 
względnie nie uzgodnią sposobu jego zapłaty mogą zostać 
pozbawieni członkowstwa Spółdzielni.

GR/71/2
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Bracia Fliegiertowie na podium w Toruniu Stracone punkty żużlowców

Na torze APATORA w To
runiu odbył się pierwszy z te
gorocznych finałów żużlowych. 
Był to Finał Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski Par Klubo
wych. Darek i Krzysiek FLIE
GIERTOWIE, którzy sprawili 
miłą niespodziankę wygrywa
jąc półfinał w Świętochłowi
cach, przed wyjazdem do To
runia obiecali walczyć o „pu
dło” . W finale trwała zacięta 
walka o każdy punkt, a tytuł 
mistrzowski wywalczyła para 
gospodarzy. Para rybnicka za
jęła III miejsce, co m ożemy 
uznać za duży sukces młodych 
rybnickich żużlowców.

APATOR — Toruń I m
K. Kuczwalski 1,2,—,3,3,= 9
R. Sawina 2,3,U,1,2,=  8
M. Kowalik - — ,2,—,—,=  2

19

START — Gniezno II m
T. Fajfer 3,3.0,2,3=11
S. Kulczak 0,2,2.0,2,== 6

17
ROW — Rybnik III m

D. Fliegiert 3,1,1,3,3,=11
K. Fliegiert 1,0,3,W,—,=  4
E. Tudzież —,— ,—,W,= 0

15
STAL — Gorzów IV m

M. Hućko 2,3,3,2,1,=11
P. Paluch 0,0,1,—,0,= 1
A. Rzepka —,—,—,1,—,=  1

13
WYBRZEŻE — Gdańsk V m
J. Olszewski 3,1,2,3,2,=11
J. Kalinowski 0,0,—,W,1,= 1 
S. Abakumow —,—,1,—,—,=  1

13
STAL — Rzeszów VI m

K. Ciepiela 2,1,T,W,1,= 4
J. Slączka 1,2,3,D,—,=  6

10
(J.C.)

Żużlowcy KS „ROW” rozegrali ko- własnym torze. Rzeczywistość oka-
kolejne dwa mecze ligowe. W czwartek, okazała się inna. goście przyjechali  

 7 czerwca w Toruniu po niezwykle maksymalnie zmobilizowani pod każdym
 zaciętym i dramatycznym  względem i nie ukrywali że

pojedynku, rybniczanie ulegli liderowi chcą wygrać. Od pierwszego 
 42—48. Początek meczu należał wyścigu gorzowianie objęli prowadzenie

 zdecydowanie do APATORA, . Po 6. wyścigu goście prowadzili
który po 7. wyścigach prowadził   dwoma punktami i wydawało się,
różnicą 12 pkt. W kolejnych  że rybniczanie nie muszą tego meczu
pojedynkach rybniczanie zaczęli ostro  przegrać. Niestety, „stalowcy”
odrabiać straty i po 11. wyścigu  jeździli coraz lepiej, czego nie można
APATOR prowadził tylko różnicą 2  powiedzieć o gospodarzach w
pkt. Niestety, w 12. wyścigu obaj efekcie rybniczanie przegrali pojedynek
żużlowcy ROW łapią gumy i  pojedynek różnicą 16 pkt. Chcemy wierzyć
praktycznie jest po meczu. wierzyć, że przegrana ze STALĄ to

Niedziela, 10 czerwca okazała się tylko wypadek przy pracy, a nie
czarną dla rybnickich sympatyków spadek formy rybnickiej drużyny.
speedwaya. Nikt nie przypuszczał, że Kolejny mecz o ligowe punkty zespół
słabo spisująca się STAL Gorzów zespół ROW rozegra 28 czerwca w
może zagrozić drużynie ROW na jej Rzeszowie. (J .C.)

„Gwardia” na drugim miejscu
• Młodzicy „Gwardii” I Rybnik (rocznik 1975), zakończyli rozgrywki Li

gi Wojewódzkiej na II miejscu, za zespołem „Rozwoju” Katowice (zade
cydował niekorzystny stosunek koszy w bezpośrednich spotkaniach obu 
zespołów).
1. Rozwój I Katowice 18—34 1490— 983 (+9)
2. Gwardia I Rybnik 18—34 1622—1096 (—9)
3. Zagłębie Sosnowiec 18—30 1277—1048
4. Stal I Bobrek Bytom 18—29 1340—1163
5. MKS I Tychy 18—28 1102—1105
6. MKS Carbo Gliwice 18—26 1068—1218
7. Odra I Wodzisław 18—25 1064—1189
8. Stal II Bobrek Bytom 18—22 1063—1321
9. Baildon Katowice 18—20 841—1266

10. MKS Piast Cieszyn 18—19 744—1240
Zespół rybnicki występował w składzie: G. Borgul, K. Garbacz. R Swa-

Swaczyna, T. Pytlik, K. Korytek, R. Adamowicz, K. Godek, M. Pyszny, B. Ko
zieł, J. Szymura, D. Jaros, A. Kisiel, P. Rządek.

• W Kadrze Makroregionu „C” (rocznik 1973—74) aktualnie znajduje się 
6 wychowanków „Gwardii”. Są to: Rener (185), W. Kukuczka (199 cm), 
G. Olszanecki (201 cm), T. Majda (196), M. Frankowski (196 cm), M. Swa
czyna (195 cm); aktualnie znajdują się pod opieką szkoleniową trenera 
„Gwardii” , mgr A. Zygmunta. (az)

ANDRZEJ MOŻDŻEŃ:
olimpijczyk z Seulu, nie stoczy 
już żadnej walki! Taką decyzję 
podjęli lekarze, stwierdzając (po 
szczegółowych badaniach), prze
wlekłe zapalenie kłębków nerko
wych.

Red.: — Panie Andrzeju, czy 
choroba ta wynikła z uprawiania 
boksu?

ANDRZEJ MOŻDŻEŃ: —
Absolutnie nie. Przynajmniej ta
ka jest opinia lekarzy. Jednak 
wymaga ona zmniejszonych ob
ciążeń fizycznych, co jest jedno
znaczne z natychmiastowym 
przerwaniem uprawiania sportu 
wyczynowego.

Red.: — Trzeba zatem przy
znać, że z przyczyn natury obiektywnej 

 przeszedł Pan do hi
storii polskiego boksu, jako nie
spełniona nadzieja. Przecież je
szcze przed zejściem z ringu dy
sponował Pan doskonałą kondy
cja techniką

A M.: — Tak, Ostatnią walkę, 
którą stoczyłem w czerwcu ub. 
roku z Arturem Martinezem. w 
meczu USA — Polska wygra
łem wysoko na punkty — 3:0. 
Natomiast podczas całej mojej 
kariery przegrałem tylko około 
30. ze  180 stoczonych walk.

Red: — Bilans ten byłby le
pszy, gdyby nie tzw. „dyskusyjne 
werdykty’’ tj 3:2. A miał ich 
Pan sporo.

A.M.: — Owszem, ale co naj
gorsze — zawsze w turniejach 
najwyższej rangi. Tak było np. 
w turniejach im F. Stamma ale 
najbardziej czułem się pokrzyw
dzony w walce z Chinyadza,

podczas olimpiady w Seulu i na 
ubiegłorocznych mistrzostwach 
Polski w Lodzi, gdzie w wal
ce finałowej z Jackiem Olejni

czakiem, zostałem oszukany w 
perfidny sposób również stosun
kiem głosów 3:2.

Red.: — ...Zwłaszcza, że przed 
olimpiadą w Seulu dysponował 
Pan doskonałą kondycją.

A.M.: — Miałem wówczas rze
czywiście dobrą formę o czym 
świadczy m.in fakt, że w turnie
ju przedolimpijskim  w Karl
sruhe, w RFN, wygrałem 5:0 z 
ówczesnym mistrzem Europy — 
Abadżijewem.

Red.: — Komu zawdzięcza Pan 
swoje sukcesy?

A.M.: — Jeśli mam być szcze
ry, to muszę docenić po kolei 
wszystkich moich trenerów, a 
więc: Grzegorza Kopczyńskiego
z „Budowlanych” Olsztyn, Zbi
gniewa Kickę z „Górnika” 
Pszów i od 1987 r. oczywiście 
Antoniego Zygmunta.

Red.: — Którzy zawodnicy z 
GKS-u Jastrzębie są według 
Pana najlepsi?

A.M,: — Najlepszymi moim
zdaniem są: Sobczak, Jabłoński, 
który powrócił z „Legii” oraz 
dobrze zapowiadający się Wie
sław Małyszko.

Red.: — Jakie są zdaniem Pa
na przyczyny zastoju polskiego 
boksu?

A.M.: — Według mnie —

sprawy organizacyjno-finansowe 
oraz zbyt mały nacisk na indy
widualne szkolenie zawodników 
w klubach; a więc zaniedbywanie

nie tego co za czasów Stamma 
było charakterystyczne dla tzw. 
„polskiej szkoły boksu” .

Red.: — Czy Pańskie zejście z 
ringu oznacza zupełne zerwanie 
z boksem?

A M : — Trudno byłoby mi się

z tym pogodzić. Mam obecnie 
zamiar złożyć podanie do Pol
skiego Związku Bokserskiego o 
przyjęcie na kurs instruktorów 
boksu.

Red.: — Życzę zatem uzyska
nia dyplomu instruktora, późnie; 
trenera, a w trzeciej kolejności 
— wyszkolenia przyszłego me
dalisty olimpijskiego.

A.M.: — Dziękuję. Byłaby te 
częściowa rekompensata nie speł
nionych marzeń.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

STANISŁAW KUŚ

Andrzej Możdżeń ( z prawej) na turnieju w Usti nad Łabą w 1988 r 
Po tym właśnie ciosie Czechosłowak Remza Podvorica zostanie wyliczony 

 do „8” i poddany przez sekundanta.

Choroba odebrała mi szanse
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Niewolnicy 
gazowej butli
Posiadacze pieców gazowych na 

butlę, są jej prawdziwymi nie
wolnikami. Bo i jak nazwać sy
tuację, w której po zamówieniu 
gazu dowiadujemy się, że zosta
nie on dostarczony DO DWÓCH 
TYGODNI? 

Jeżeli oczekiwanie trwa tylko 
2—3 dni, cóż, można wytrzymać. 
Gorzej, jeżeli obowiązek „waro
wania" w domu przedłuża się! 
Czy naprawdę rozwożący gaz nie 
są w stanie ustalić jakiegokol
wiek harmonogramu i podać go 
do wiadomości usługobiorcom?

A może skorzystać z tak sta
rego środka komunikacji jak te
lefon, oczywiście jeżeli zamawia
jący gaz go posiada, co przecież 
łatwo sprawdzić. Ludzie, ponoć 
Polska leży w Europie! (RÓŻ)

RECENZJA

,, Pracująca
dziewczyna”
Jednym z pierwszych filmów z 

zestawu konfrontacyjnego, jaki 
wejdzie na rybnickie ekrany, bę
dzie amerykańska komedia Mi
ke'a Nicholsa „Pracująca dziew
czyna”. W głównej roli, nagro
dzonej zresztą na festiwalu w 
Cannes, zobaczymy Melanie Grif
fith, którą podziwialiśmy ostat
nio jako jedną z prezenterek 
wielkiej hollywoodzkiej gali roz
dania Oscarów.

Przybyła ona na tę uroczystość 
w towarzystwie „policjanta z 
Miami” , Dona Johnsona, swoje
go męża. Dla lubiących plotki do
damy, że został on nim po raz 
drugi; tym samym para ta po
szła w ślady innego, sławnego 
filmowego małżeństwa — Liz 
Taylor i Richarda Burtona. To 
oczywiście na marginesie.

„PRACUJĄCA DZIEWCZYNA” 
jest niemal bajkową historią, o 
niczym nie wyróżniającej się se
kretarce w jednej z firm na 
Manhattanie, która dzięki zbie
gom okoliczności, ale także dzię
ki własnemu sprytowi, wchodzi 
w skórę swej szefowej i repre
zentuje interesy przedsiębiorstwa. 
Robi to oczywiście tak dobrze, 
że zwykłe nieporozumienie pro
wadzi ją na sam szczyt. Odnosi 
sukces jako kobieta interesu, a 
jednocześnie, wchodząc w towa
rzystwo ludzi bogatych, poznaje 
„odpowiedniego” mężczyznę, z 
którym będzie zapewne żyć „długo 

 i szczęśliwie” . Jak to w baj
kach bywa.

Ta bajka wpisana jednak zo
stała w jak najbardziej realny 
świat wielkiego biznesu, dając 
kolejny dowód, że w Ameryce 
wszystko jest możliwe. Wykorzy
stano w filmie amerykański mit, 
który dowodzi, że jeżeli ktoś bar
dzo czegoś chce, a do tego pra
cuje długo i wytrwale, osiąga po
wodzenie.

Wszystko opowiedziane jest lek
ko z wdziękiem, a co najważ
niejsze — kończy się happy en
dem, który lubiany jest również 
u nas, a nie tylko w Ameryce 
Dodajmy, że ukochanego dzielnej 
Tess gra sam Harrison Ford, co 
już samo jest wystarczającą re
komendacją. RÓŻ

WTOREK —  19 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 9.15,

19.30, 22.50, 8.35 Domator, 8.50 Do
mowe przedszkole, 9.25 „Słone cu
kierki” film obyczajowy prod. 
czechosłowackiej, 10.50 Domator, 
16.20 Program dnia, Telegazeta, 
16.25 Dla dzieci: Tik-Tak, 17.15 Te
leexpress, 17.30 Spojrzenia — pub
licystyka międzynarodowa, 17.55 
Klinika zdrowego człowieka, 18.15 
Program public., 18.45 10 minut,
19.00 Dobranoc, 19.10 Plus—Minus,
20.00 Spotkanie z ministrem Jac
kiem Kuroniem, 20.15 Standardy, 
cz. I — program rozrywkowy, 20.45 
Studio Italia ’90 — mecz: Włochy— 
—Czechosłowacja, 23.05 Studio Ita
lia ’90: skrót meczów — Austria— 
—USA, Jugosławia—Zjednoczone 
Emiraty Arabskie.

Program H — 16.45 Studio Ita
lia ’90: mecz: RFN—Kolumbia, 18.50 
Dookoła świata — Na Owczych 
Wyspach, 19.10 Modlitwa wieczor
na, 19.30 Studio sport, 20.00 Non 
Stop Kolor — film muzyczny, 21.00 
Wywiady Ireny Dziedzic, 21.30 
Panorama dnia, 21.45 „Capital Ci
ty” — film ang., 23.15 Komentarz 
dnia.

ŚRODA — 20 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 9.15,

19.30, 22.35, 8.15 Express gospodarczy
czy, 8.35 Domator, 8.50 Domowe 
przedszkole, 9.25 „Bluebell” (6) — 
serial ang., 10.20 Domator, 10.45 
Po sześćdziesiątce, 16.20 Program 
dnia, Telegazeta, 16.25 Dla młodych 
widzów: Sami o sobie, 16.50 Dla 
dzieci: Trąba, 17.15 Teleexpress,
17.30 Publicystyka międzynarodo
wa, 17.55 Sport — Mityng lekko
atletyczny, 18.45 Rolnicze rozmai
tości, 19.00 Dobranoc, 19.10 Program 
publicystyczny, 20.05 „Bluebell” (6) 
— serial ang., 21.05 Telewizyjny 
Informator Wydawniczy, 21.25 Pro
gram publicystyczny, 21.55 Piknik 
Country Mrągowo ’89.

Program II — 17.05 Program 
dnia, 17.10 ABC — teleturniej ję
zykowy, 17.40 Express gospodarczy,
18.00 Aktualności, 18.30 Magazyn 
102, 19.00 „Ja gorę” nowela TVP,
19.30 Program publicystyczny 20.00
Ze wszystkich stron „Bułgaria — 
droga do demokracji” , 20.45 Studio 
Italia ’90, mecz: Brazylia—Szkocja
cja, 21.45 Panorama dnia, 22.50 „W 
labiryncie” — serial TP, 23.20 Stu
dio Italia ’90, mecz: Szwecja—Ko
staryka, 23.55 Komentarz dnia.

CZWARTEK —  21 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 9.15,

19.30, 22.50, 8.35 Domator, 8.50 Do
mowe przedszkole, 9.25 Film fab., 
10.40 Domator, 16.20 Program dnia, 
Telegazeta, 16.25 Dla młodych wi
dzów: Kwant, 17.15 Teleexpress,
17.30 System, 17.55 Program publi

publicystyczny, 18.25 Magazyn Katolic
ki, 18.45 10 minut, 19.00 Dobranoc,
19.10 Od „A” do „Z” — program 
publicystyczny, 20.05 Jacek Kacz
marski (Fragmenty koncertu), 20.45 
Studio Italia ’90, mecz: Irlandia— 
Holandia, 23.05 Opole ’90 — Debiu
ty.

Program II — 16.15 Aktualności, 
16.45 Studio Italia '90, mecz: Bel
gia—Hiszpania, 18.50 „W labiryn
cie” (powt.) — serial TP, 19.20 Stu
dio Mrożka, 19.30 Przegląd filmów 
Piotra Parandowskiego: " Wędrów
ki Helleńskie” , 20.00 Muzyka 
Francuska w Warszawskich Ła
zienkach — widowisko muzyczne,
21.00 Express reporterów, 21.30 Pa
norama dnia, 21.45 Studio Teatral
ne „Dwójki” : „Tercet” Kado Kos
tzera, Alfredo Ariasa, 22.50 Tele
wizja nocą, 23.20 Komentarz dnia.

PIĄTEK — 22 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 9.15,

19.30, 22.25, 8.15 Express gospodarczy
czy, 8.35 Domator, 8.50 Domowe 
przedszkole, 9.25 „Boso do łóżka” 
(3) — serial NRD, 10.25 Domator, 
16.20 Program dnia, Telegazeta, 
16.25 Program dla młodych wi
dzów, 16.50 Dla dzieci: Okienko
Pankracego. 17.15 Teleexpress, 17.30 
Raport, 18.10 „...była pustynia” — 
reportaż o Zjednoczonych Emira
tach Arabskich, 18.25 Rzeczpospo
lita Samorządna, 19.00 Dobranoc,
19.10 Teraz — tygodnik gospodar
czy, 20.05 60/90 — magazyn pub
licystyczno-muzyczny, 21.05 Sport,
21.15 Opole ’90 — Premiery.

Program II — 17.10 Wzrockowa 
lista przebojów M. Niedźwieckiego, 
17.40 Express gospodarczy, 18.00 
Aktualności, 18.30 „Dobra nadzie
ja” (12) — serial franc., 19.20 An
tena „Dwójki” , 19.30 Muzyka po
ważna, 20.00 Magazyn „Piątek” ,
21.30 Panorama dnia, 21.45 „Pat
ton” (1) — film USA 23.05 Komen
tarz dnia.

SOBOTA —  23 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 10.30,

19.30, 7.50 Tydzień na działce, 8.20 
Na zdrowie — program rekreacyj
ny, 8.40 Ziarno, 9.00 Drops, 10.40 
Militaria, obronność, nowoczesność, 
11.05 Poza rok 2000, 11.35 Telewi
zyjny Koncert Życzeń, 12.05 Tele
wizja Francuska ,.La Sept” , 14.05 
Program dnia, 14.10 Nad Niemnem, 
Piną i Prypecią, 14.35 Rewizja 
nadzwyczajna, 15.05 Portrety: „Jan 
Salamon, czyli portret portretu” ,
16.00 Butik, 16.30 Teleexpress, 16.45 
Studio Italia ’90 — 1/8 finału, 19.00 
Dobranoc, 19.10 Z kamerą wśród 
zwierząt, 20.05 Telewizja Chlapko
wice, 20.45 Studio Italia ’90 — 1/8 
finału, 22.50 Opole ’90 — Piosenki 
Anny Jantar, 23.50 Telegazeta, 24.00 
Opole ’90.

Program II — 12.30 Czas akade-

akademicki, 13.00 Bariery, 13.25 Program 
dnia, 13.30 Blok, 15.30 Cisza i 
dźwięk (10), 16.00 Program publi
cystyki kulturalnej, 17.00 Forsyth’s 
Special, 18.00 Aktualności, 18.30 
„Odeon” na antenie „Dwójki.” ,
19.15 Studio Mrożka, 19.30 Publi
Publicystyka kulturalna,. 20.00 Cappell
a Gedanensis „Live” , Koncert Ze

społu Muzyki Dawnej 21.30 Pano
rama dnia, 21.45 „Patton” (2 —
ost.) film USA, 23.10 Komentarz 
dnia.

Program III — 9.00—12.30 Tele
wizja Regionalna. 

NIEDZIELA —  24 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 10.30,

19.30, 7.00 Witamy o siódmej, 7.30 
Kraj za miastem, 7.55 Po gospo
darsku, 8.10 Od niedzieli do nie
dzieli, 8.55 Program dnia, 9.00 Dla 
młodych widzów: Teleranek, 10.35 
„Na podbój oceanów” (4) — serial 
USA, 11.25 Notowania, 11.50 Sza
lom,. 12.30 Telewizyjny koncert ży
czeń, 13.15 Dla dzieci: Tęczowy mu
sic-box, 14.15 Magazyn Morze, 14.35 
Agromarket, 15.05 Antena, 15.25 
„Powrót Arsena Lupin” (3), 16.30 
Teleexpress, 16.45 Studio Italia ’90 
— 1/8 finału, 19.00 Wieczorynka,
19.55 „Modrzejewska” (7 — ost.),
21.15 Opole '90 — Koncert finało
wy.

Program II — 8.40 Zdrowie — 
magazyn wojskowy, 9.10 Przegląd 
tygodnia — dla niesłyszących, 9.45 
Film dla niesłyszących: „Modrze
Modrzejewska”  (7 — ost.), 11.05 Jutro po
niedziałek, 11.30 Koncert życzeń,
12.00 PKF, 12.10 Kino familijne:
„Myślałam, że mnie lubisz” — 
film NRD. 13.15 100 pytań do.„
13.55 A to Polska właśnie — re
portaż, 14.30 Maciej Niesiołowski — 
Z batutą i z humorem, 14.45 „Po
nad granicami” — studio Kontakt 
na antenie Dwójki” , 15.45 Podróże 
w czasie i przestrzeni: „Lot Kon
dora” (2), 16.40 Polacy, 17.30 Bli
żej świata, 19.00 Wydarzenie tygo
dnia. 19.30 Galeria 37 milionów,
20.00 Publicystyka kulturalna,
20.45 Studio Italia ’90 — 1/8 fi
nału, 21.45 Panorama dnia, 22.30 
„Płonące pola” (4), 24.00 Komentarz
tarz dnia, 00.10 Akademia wier
sza.
PONIEDZIAŁEK —
25 CZERWCA
Program I — Wiadomości: 19.30, 

23.20, 16.25 Program dnia, 16.30 Te
leexpress, 16.45 Studio Italia ’90 — 
transmisja meczu, 19.00 Dobranoc,
19.10 W Sejmie i Senacie, 20.05 
Spotkania na trakcie, cz. II, 20.45 
Studio Italia ’90 — transmisja me
czu, 22.50 Kontrapunkt.

Program II — 17.10 Program
dnia, 17.15 Przegląd PKF, 17.45 Oj
czyzna—Polszczyzna, 18.00 Aktual
ności, 18.30 Za chwilę  dalszy  ciąg
programu — program W. Manna i 
K. Materny, 19.30 Życie muzyczne: 
„Diabły z Loudun” , 20.00 Teatr
Telewizji: Sławomir Mrożek „Por
tret” , 21.55 Panorama dnia, 22.10
Auto-Moto-Fan-Klub. 22.40 Ko
Komentarz dnia.

Program III — 16.00—19.30 Tele
wizja Lokalna.

C O  W  KINIE?Przepis pani Lusi Mitkowej 
z Radlina

Uszlachetnione 
parówki na szybko

Przygotować odpowiednią ilość 
cienkich parówek, licząc 2—3 na 
osobę. Ściągnąć plastikowe osłon
ki, rozkroić każdą kiełbaskę w 
środkowej części na długość 3—4 
cm, włożyć w to miejsce po ka
wałku pikantnego, żółtego sera, 
owinąć parówkę plastrem wędzo
nego boczku i spiąć boczek pa
tyczkiem. Włożyć parówki do na
grzanego piekarnika i zapiekać 
15—20 minut. Podawać można z 
sosem, np. grzybowym łub z ke
czupem i z sałatą. Smacznego!

RYBNIK: ROK — DKF: 18.06
„Ostatni dzwonek” pol. (15), godz. 
19.00, 22.06 „Gorzka miłość” pol.,
godz. 17.00 i 19.00; „ŚLĄZAK” : 19— 
—21.06. „Sextelefon” , „Z ciemnoś
ci” USA (18), 22—26.06. „Pracująca 
dziewczyna” USA (15), godz. 15.00,
17.00 i 19.15; „HUTNIK” : 19—22.06 
„Wirujący seks” USA (15), 24—27. 
06. „Trzech ojców” fr. (15). godz.
16.30, 19.00; BOGUSZOWICE „ZE
FIR” : 19—22.06. „Commando” USA 
(15), 24—26.06. „Obywatel Piszczyk” 
pol. (15), godz. 1700, WODZISŁAW 
„CZAR” : 19—26.06. „Winnetou w
Dolinie Śmierci” RFN-jug. (b.o.), 
godz. 14.15. „Nico” USA (18), godz.
16.30 18.45. RYDUŁTOWY „WA
WEL” : 19—24.06 „Wirujący seks” 
USA (15), godz. 16.30, 25—26.06 „Ko

Kosmiczne  jajo” USA (12), „Nocne 
gry” USA (18), godz. 19.00 godz.
14.00 zawsze w niedzielę dyskobaj
ki. CZERWIONKA „GÓRNIK” : 20— 
—21.06 „Czarna wdowa” USA (15), 
22—25.06 „Szkoda, że cię tu nie 
ma” ang. (15), godz. 16.00, 18.30, 17. 
06., godz 14.30 — poranek niedzielny 
„Na tropach Bartka” . ŻORY 
„ZNICZ” : 12.06 „Remo” USA (15),
„Wall Street” USA (18), 15—19.06 
„Książę w Nowym Jorku” USA (12) 
godz 17.00, 19.15. CHWAŁOWICE
„CHWAŁOWICZANKA” :  12.06
„Interkosmos” USA (12), 15.06. „Ucieczka 

 w noc” USA (15), 19.06
„Ran” jap. (15), godz. 17.00; JA
STRZĘBIE „PANORAMA” : 12—
—13.06 „Malome” USA (15), 17—19. 
06. „Wpływ księżyca” USA, godz.
16.30, 19.00.
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PRZYSŁOWIA:

.,Jak maj kwitnie w ogrodach, tak 
czerwiec w polach” .

„W czerwcu się okaże, co nam Bóg 
da w darze” .
„SKUTKI NIEOSTROŻNEJ JAZDY” .

Dnia 30 maja br. w godzinach wie
czornych w lesie „gać” zderzyli się 
dwaj rowerzyści: górnik Franke Aloj
zy. lat 33, z Pszowa i robotnik Szy
mura Alojzy. lat 40 z Gotartowic. 
Wskutek zderzenia się rowerzyści 
upadli na bruk ulicy wskutek czego 
doznali ran tłuczonych na głowie. 
Szymura udał się o własnych siłach 
do domu, zaś Frankego odwieziono do 
szpitala Spółki Brackiej w Rydułto
wach Winę ponosi Franke z powodu 
nieostrożnej jazdy.
KAMIEŃ  „RANIONY PRZEMYTNIK”

Dnia 30 maja w godzinach rannych 
na terenie gminy Kamień strażnik 
graniczny z placówki w Ochojcu od
dał dwa strzały za uciekającym prze
mytnikiem Piekarzem Ludwikiem, 
lat 24, z Kamienia, którego zranił w 
nogę. Piekarza odwieziono do szpita
la Spółki Brackiej w Rybniku. 
Repertuar kin.

„Apollo” wyświetla dwa filmy, a 
mianowicie: „Łódź śmierci” i „R 107 
wzywa pomocy”
Mistrzostwa Ligi Śląskiej.

W walkach ligi śląskiej w piłce no
żnej Naprzód Lipiny pokonał KS

Słowian Katowice 4:2, Concordia Knu
rów wygrała z Policyjnym 4:1, Śląsk 
Świętochłowice pokonał Wawel No
wa Wieś 2:0, Pogoń zwyciężyła z Li
gocianką 1:0.
13 CZERWCA ODPUST W RYBNIKU.

Parafia rybnicka w dniu 13 czer
wca obchodzi swój odpust. Dzień ten 
będzie uroczyście obchodzony, zwła
szcza że Św. Antoniego przypada aku
rat w niedzielę.
TYGODNIK „NOWINY” 33 LATA 

TEMU
♦ „Samolot będzie transportował 

chorych” . Pogotowie Ratunkowe w 
Rybniku czyni starania o uzyskanie 
odpowiedniego terenu na lądowisko 
dla samolotu sanitarnego...

♦ „Nowe formy walki ze spekula
cją”.

♦  „Mieszkanka naszego miasta 
»śpiewem«na fortepianie podbiła Eu
ropę”... Berlin, Paryż, Nankin, Szan
ghaj, Londyn, Kijów, Leningrad, Pra
ga — oto pobieżna „mapa” świato
wych występów znakomitej pianistki 
polskiej Lidii Grychtołównej.

♦  „Rybniczanie lubią przebywać 
nad morzem

♦ „Spotkanie sezonu R.K.S, Rybnik 
— Śląsk Świętochłowice”

♦ „Będzie więcej gazu dla produ
kujących napoje gazowe”

♦ „Rybnickie ulice wołają S.O.S.” .
♦ Czy Knurów czeka zagłada?” .

Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Transportowe PW
„TRANSGÓR” w Rybniku

ul. Jankowicka 9 
O F E R U J E

usługi transportowe na zasadach zleconych i wynajmu po 
cenach konkurencyjnych — samochodami:

—  ciężarowymi — skrzyniowymi, samowyładowczymi — ni
sko- średnio- wysokotonażowymi, cysternami i cemento
wozami

— autobusami
— mikrobusami 

 przewozy i wycieczki krajowe i zagraniczne dla dzieci i mło
dzieży szkolnej oraz przewozy na obozy, kolonie i wczasy.

■  przewozy pielgrzymów i wiernych do miejsc kultu religij
nego

Zamówienia przyjmują od godz. 6.00—14.00:
— dział przewozów i spedycji — Rybnik, ul. Jankowicka 9, 

telefon: Rybnik 22-651—8 lub 275-67—8 wewn. 53-09 53-06 
oraz poszczególne bazy terenowe:

— Rybnik-Chwałowice, tel. Rybnik 226-51—8 wewn. 5310, 
5311

— Wodzisław-Radlin, tel. Rybnik 222-91—5 wewn. 5297
— Jastrzębie-Szeroka, tel. Jastrzębie 610-71 wewn. 5257 

Wodzisław-Pszów, tel. Wodzisław 555-061—9 wewn. 5599
— Kaczyce, tel. Cieszyn 200-51 wewn. 4326

KORZYSTAJ Z OKAZJI!!!
GR/78

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12—20.01)

Przed wyjazdem zrób test 
sprawności samochodu. Postój 
na trasie mógłby wprowa
dzić tylko moc zamieszania, a 
w następstwie nieudany wy
jazd służbowy. A w ogóle 
mniej nerwowości w najbliż
szych dniach! Łagodna Ryba 
pozwoli Ci się rozprężyć. Do
skonałe na wszelkie dolegli
wości Mleczko pszczele!

WODNIK (21.01—19.02)
Jeszcze czas się wycofać z 

niebezpiecznego układu. To 
naprawdę konieczne, aby nie 
stracić reszty zaufania i wia
rygodności najbliższych. Zaj
mij się rodziną; wyjedź na 
weekend. Ale uważaj na ser
ce!

RYBY (20.02—20.03)
Nie wdawaj się więcej w 

takie draki — tym razem udało 
 się wyjść z tego bez 

większych szkód na honorze, 
ale następnym razem nie pój
dzie tak gładko. Pędź po 
kwiaty i przeproś. Już w pią
tek rozładuje się napięcie. 
Sprzyjający czas, aby rzucić 
palenie!

BARAN (21.03—20.04)
Będzie dobrze, znacznie po

prawi Ci się samopoczucie i 
zniknie zmęczenie. Wyślij 
pozdrowienia komuś, z kim 
spędziłeś niedawno kilka mi
łych chwil na wyjeździe. Cią
gnie Cię ku wielkim wodom 
— stopy wody pod kilem!

BYK (21.04—20.05)
Masz wielką ochotę powie

dzieć światu, że się zakocha
łeś. Nie wstydź się swych uczuć

, taka miłość zdarza się 
bardzo rzadko. Świat się nie 
zawali, jeśli weźmiesz parę 
dni urlopu i wyjedziesz z ukochaną 

 osobą w zaciszne 
miejsce. Nie zapomnij tylko 
zabrać ciepłych rzeczy, bar
dzo niewskazane przeziębie
nie! 

BLIŹNIĘTA (21.05—21.06)
Pieniądze, pieniądze... to one 

przesłaniają Ci świat. Urazi
łeś osobę, dla której mamona 
nie przedstawia dużej wartości

ci. Popracuj nad sobą, w nie
dzielę nadarzy się okazja, aby 
błąd naprawić. Baran wie, jak 
wpłynąć na Ciebie pozytyw
nie.

RAK (22.06—22.07)
Popatrz w lustro i oceń, 

czy z taką twarzą można 
przywitać lato? Ciągle bez 
humoru i w pretensjach do 
całego świata. Musisz połknąć 
pigułkę życzliwości, sytuacja 
w domu będzie zależeć tylko 
od twego nastroju. Wybierz 
się na prywatkę w towarzy
stwie Koziorożca!

LEW (23.07—23.08)
W domu nieciekawie, a w 

pracy napięty tydzień. Bę
dziesz musiał wyjechać na 
krótką delegację. Nie zabie
raj dużo pieniędzy, bo wy
dasz i nie starczy później na 
wczasy. Unikaj stresów!

PANNA (24.08—23.09)
Nie odmawiaj teraz swego 

poparcia komuś, kto bardzo 
na Ciebie liczy. Za kilka dni 
wyjaśni się wszystko i bę
dziesz zadowolony ze swej 
wspaniałomyślności. Nie do
puszczaj do starć w miłości. 
W czwartek zostaw sobie wol
ny czas na odbycie ważnej 
wizyty.

WAGA (24.09—23.10)
Wyraźna poprawa w finan

sach, spróbuj więc trochę od
łożyć. Masz szansę wreszcie 
kupić to, o czym od dawna 
marzysz. W sprawach uczu
ciowych dobry, choć nie re
welacyjny tydzień.

SKORPION (24.10—22.11)
Przed burzą zwykle bywa 

cisza Niech Cię ona nie za
wiedzie. W połowie tygodnia 
unikaj jak tylko możesz za
targów, może burza przejdzie 
bokiem. Zastosuj kurację od
chudzającą, niedługo przecież 
wyjdziesz na plażę — z Wo
dnikiem.

STRZELEC (23.11—21.12)
Pomyśl o nauce języków 

obcych, jakiś krewny za 
granicą nie ma spadkobiercy 
i może przypomni sobie o To
bie. Uzdolnienia lingwistycz
ne dadzą szybko dobre rezul
taty. Nie zaniedbuj nerek! 
Bliski sercu Lew czeka na 
obiecany wyjazd w góry!

POZIOMO: 4 — miał zawistnego bra
ta, 9 — stamtąd bezalkoholowe piwo, 
tylko bardzo trudno dostępne poza Wiel
kopolską, 10 — między Indiami a
Chinami, 11 — dyskiem młotem lub oszczepem 

, 12 — bohaterka "Konrada
Wallenroda” , 13 — stamtąd rakiety ro
bią hop. 14 — kuj póki gorące, 17 — 
moralna plama, przywara 20 — jezioro 
we Włoszech. 22 — z płozami, 24 —
skomponował Rusłana i Ludmiłę. 25 — 
pojazd na człowieczy napęd 26 — naj
większe zwierzę Europy 28 — współ
czesny pisarz francuski powieść „Mał
żeństwo” . ur. 1911 r.. 30 — czółno wy
drążone z pnia drzewa 33 — głos Ma
rii Callas, 36 — żywy to zwierzęta go
spodarskie 37 — dwukrotnie był żona
ty z Kreuzą i Lawinią a po drodze by
ła i Dydona 38 — urodzinowy. 39 — ta
niec z Neapolu 40 — czy każdy koń 
przeskoczy 41 — powód lisiej dumy
42 — owca w tym chodzi na co dzień

PIONOWO: 1 — doświadczalny ale
pytanie czy on to lubi 2 — to co pan
na dawniej dawała, gdy nie chciała 3
— wydaje się że coś widać chociaż nic
nie ma 4 — surowiec na szkła okula
rowe, 5 — pseudonim Henryka Sienkie
wicza, 6 — Czarne 7 — chałupka 8 — 
opera Pucciniego 15 -  Orzeszkowa 16
— dobrze jeśli padnie na żyzna ziemię. 
17 — przestrzega przepisów aż do prze-

Krzyżówka nr
Z „MODERN-ARTEM”

11
sady 18 — koń jak marzenie 19 —
dowódca janczarów. 21 — rośnie na mo
kradłach, 22 — człowiek. 23 — party
tura 27 — roślina oleista 28 — pałecz
ka dyrygenta 29 — starożytna bogini 
miłości. 31 — do skrobania, 32 — step 
na Nizinie Węgierskiej. 34 — modny
styl, 35 — ach! mieć ze stali.

HERA

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki Nr 7 z „Videxem” otrzyma
ła pani Helena Lindner z Rybnika Wła
ściciel sklepu „Videx” ufundował walk
mana i 5 kaset magnetofonowych Na
grodę prosimy odebrać w redakcji 

A oto prawidłowe rozwiązanie krzyżów
ki Nr 7 z „Videxem” : poziomo heca ucho 

 rozdzielnik Ares kula anion etan, 
klon ano. retusz Niemen Asz kosz, 
list plama atom swat, grzęzawisko atak, 
kier: pionowo: huta Atos ulik owca,
Odra milion klin. rentgenolog kumoter
stwo plusz. Kreml Aza ONZ szałas, 
pręt Apis Anna. mruk skok twór

Fundatorami nagrody rzeczowej w 
krzyżówce nr 11 sa panie Jolanta Wide
ra-Kulawik i Maria Budny-Malezewska, 
prowadzące sklep "Modern-Art” w Ryb
niku” przy ul, Św. Jana (dawna Tuwi
ma)


