
HOLLYWOOD

Z Hollywood dla Gazety Rybnickiej

Śmierć
na przystanku
Ostatnio społeczeństwo naszego 

miasta zbulwersowane zostało ko
lejną tragedią na drodze: 22 
kwietnia br. na ulicy Reymonta 
doszło do bardzo poważnego wy
padku drogowego, w wyniku 
którego zginęły dwie osoby, a 
trzecia — przebywa w stanie 
ciężkim w szpitalu i prawdopo
dobnie pozostanie kaleką.

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Rozmowa z Lechem Majewskim, reży
serem filmu „Lot świerkowej gęsi”, któ
rego polska premiera odbyła się w Ry
bnickim Ośrodku Kultury.

GAZETA RYBNICKA: Dlaczego nakręcił Pań 
film inny od modnego obecnie standardu? Zaczął 
pan od „trudniejszej ścieżki”?

LECH MAJEWSKI: — Poprzez „trudniejszą
ścieżkę” określa pan brak krwi i seksu w najbar
dziej zwulgaryzowanej formie? Tylko, że ja nie za 
bardzo w taki temat wierzę. Moje życie — również 
w Stanach Zjednoczonych — nie jest oparte na 
kryminale i seksie. Dotyczy bardziej ludzkich uczuć, 
w które wierzę A w ogóle, prawdopodobnie dlate
go, że jestem Polakiem w Ameryce i przynoszę ze 
sobą pewne wartości, które wyniosłem z tego spo
łeczeństwa, mam zamiłowanie do większej poezji 
życia niż ta, która dana jest przeciętnemu obywate
lowi amerykańskiemu. I okazuje się, że oni tego 
potrzebują, że Ameryka żyje otwarta na wpływy 
emigrantów. Na dobrą sprawę jak pan przestudiu
je życiorysy reżyserów hollywoodzkich, to są to lu
dzie, którzy przyjechali stąd, z Europy. Oni wzbo
gacają to kino o dodatkowe cechy człowieka, war
tości ludzkie i miłość. Wzbogacają typowy produkt 
amerykański.

GR: — Czyli, nie wypada tego nazwać poletkiem 
mniej obsadzonym? 

LM: — Nie, trzeba dorobić się pozycji w Stanach 
Zjednoczonych, żeby mówić tak, a nie inaczej... 
Ponieważ 95 procent reżyserów jest w układzie tzw. 
„wynajętych rewolwerów”, więc ich agenci przesy
łają im zatwierdzone scenariusze, a oni tylko przy
chodzą i realizują je, oddają producentowi, a produ
cent wynajmuje montażystę i potem nadzoruje osta
teczny produkt — film.

Ja mam ten luksus, że udało mi się napisać włas
ne scenariusze i nadzorować ich montaż. Zawdzię
czam to głównie współpracy z Michelem Hausma
nem, który jest chyba najwybitniejszym amerykań
skim producentem, współpracującym m. in. z taki
mi ludźmi jak Mike Nichols, a przede wszystkim 
Milos Forman, który rozumie specyfikę tego. co 
przynoszą reżyserzy stąd, z Europy. On szanuje to 
i chroni przed „ludźmi pieniędzy”.

GR: — A jak pański film został odebrany w 
USA?

LM: — Bardzo pozytywnie. Zdobyłem bilet wstę
pu do tego społeczeństwa, a szczególnie do społe
czeństwa reżyserów filmowych. Dzięki temu filmo
wi stałem się członkiem dość ekskluzywnego klubu 
reżyserów amerykańskich. Jednocześnie, już o wiele 
łatwiej, mogłem zrealizować swój następny film pt. 
„Więzień z Rio”, który rok temu pokazywano w 
klubie „Kwant” w retrospektywie moich filmów, 
i który mam nadzieję, zawita na polskie ekrany.

GR: — A jak odebrał pan dzisiejszą, polską pre
mierę w Rybniku?

LM: — Film ten powstał parę lat temu i dziwił 
mnie fakt, że polscy oficjele nie chcieli go kupić. 
Zdaję sobie sprawę, że powodowani byli innymi 
wyborami niż obecnie. Wiedziałem zawsze, że jeżeli 
kiedykolwiek będę miał premierę tego filmu w Pol
sce, to musi to być tutaj, w miejscu z którego po
chodzę, z którym koresponduje mój film.

(CI4G DALSZY NA STR. 3)

Pochodzę ze Śląska

DZIŚ

W NUMERZE:
— Wszystko o wyborach i 

kandydatach Komitetu 
Obywatelskiego

— Listy — R. Kościuk  
protestuje

— Program TV

Rybnicka Fabryka Maszyn 

„RYFAM A“
w Rybniku, ul. Chrobrego 39 

— przedsiębiorstwo państwowe zatrudni:
 inżynierów, informatyków 
 inżynierów mechaników 
 magistrów ekonomii
Przy przyjęciu preferowani będą kandydaci ze zna

jomością języków: angielskiego i niemieckiego.
Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale za

trudnienia i kadr „Ryfamy” codziennie w godzinach 
od 7 do 15.

GR/49

Uwaga absolwenci klas ósmych
Otwieram y przed wami szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu.

ELEKTROWNIA „RYBNIK”
w swoim Technikum Energetycznym urucham ia dodatkowo w roku 
szkolnym 1990 /91 nowy kierunek kształcenia: TECHNIK ELEKTRO
NIK specjalność: elektryczna i elektroniczna autom atyka przem y
słowa oprócz prowadzonych dotychczas zawodów: energetyk cie
plny i elektroenergetyk.

Uczniowie Technikum Energetycznego m ają możliwość podpisa
nia umowy o stypendium  fundowane.

Zgłoszenia przyjm uje i inform acji udziela sek re taria t Zespołu 
Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla kam iennego w R ybniku, ul. 
Kościuszki 5, tel. 218-13. GR/41/1
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"Legitymacje wiecznie żywe
Jak Wam nie wstyd publikować tak tendencyjne komentarze. 

Jako członek „Solidarności” i Komitetu Obywatelskiego oraz uczestnik 
 zebrania weryfikującego kandydatów na radnych z ramienia 

 KO jestem zbulwersowany tak jednostronną oceną tego 
zebrania. Podstawowym kryterium doboru kandydatów na rad
nych była kompetencja i tylko „zakłócenia wizji” nie pozwoliły 
tego dostrzec Pani Redaktor. Proszę więc zapoznać się chociażby 
ze strukturą zawodową reprezentowaną przez kandydatów. Ilu 
jest inżynierów, lekarzy, nauczycieli itd.?

Jest natomiast prawdą, iż wymagano od kandydatów wiarygod
ności, tzn. zaprezentowania swojego politycznego oblicza. W 1981 
roku za „Solidarność” zginęli górnicy, moi koledzy zostali aresz
towani, natomiast PZPR-owcy podpisywali listy lojalności wobec  
wszechrządzącej partii. „Solidarność”, która walczyła z tą dżumą 
XX wieku — komunizmem, na gruncie której powstały KO mia
ła nie tylko prawo, ale obowiązek wysunąć na kandydatów swoich 
ludzi. Ludzi którzy widząc bestialstwo komunistów wobec własne
go narodu, wobec członków „Solidarności” najpóźniej w 1981 ro
ku zrzekli się przynależności do PZPR-owskiej kliki.

Ludzie, którzy po '81 roku w dalszym ciągu wiernie służyli 
idei rozwoju komunizmu w Polsce mają przecież prawo zgłoszenia 
swojej kandydatury na inną listę np. SdRP.

Najwygodniej było siedzieć w miękkich fotelach pobłogosła
wionych przez partię, a teraz znowu wniknąć do samorządu przy 
poparciu KO.

Ten złośliwy komentarz mógł być napisany tylko przez byłego 
członka partii.

A czyż my członkowie „Solidarności” nie mamy prawa do wła
snej tożsamości?

Wstydź się „Gazeto Rybnicka” zd takich redaktorów jak pani 
Eugenia Plucik. Moim zdaniem jej miejscem pracy powinny być 
„Nowiny". Oczekuję ustosunkowania się do komentarza redak
cyjnego z 20 kwietnia zarówno Zarządu Komitetu Obywatelskie
go oraz Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Ryb
niku. ROLAND KOŚCIUK 

3 Maja w 1919 i 1920
W 1919 roku, na Górnym Ślą

sku, Trzeciomajowe Święto 
obchodzili ci wszyscy, którzy 
opowiadali się za przyłączeniem 
Śląska do Macierzy. Manifesto
wano we wszystkich większych 
miastach. W  Katowicach — 60.000 
osób, w Rybniku — 20.000 osób, 
zaś w Żorach — 8.000 osób. Po
dobne manifestacje odbyły się w 
1920 roku, gdzie tylko w samym

Rybniku manifestowało 48.000 
3 Maja w 1921!

W tym dniu rozpoczęła się naj
większa manifestacja trzecioma
jowa w dziejach Polski. Wybu
chło III Powstanie Śląskie!!! Spo
wodowało ono ostatecznie po
wtórne połączenie Śląska z po
zostałymi dzielnicami polskimi, 
po 600 latach przynależności do 
obcych państw.

ULTRASONOGRAFIA Ryb
nik, os. Nowiny, ul. Floriańska 
19, wykonuje badania: wątro
by. pęcherzyka żółciowego, 
trzustki, nerek, ciąży, macicy, 
przydatków codziennie godz. 
16.00—19.00 GR/18/2

E T Y K I E T Y
na papierach samoprzylepnych oraz 
papierach zwykłych i kartonach, 
a  także wszelkie druki czarne, 
i kolorowe poleca:

druk RYBNIK,
ul. Krótka 7 
-  róg 
Cmentarnej

OGŁOSZENIA DROBNE
MAM wolny czas, paszport i 

samochód. Czekam na oferty tel.
27115.________________ GR/43/2

MASZYNY kuśnierskie „SUC
CESS” używane sprzedam: 01-391 
Warszawa Krzywoń 4/9, tel. 
370965 GR/18/2

LIGA OBRONY KRAJU Ośro
dek Szkolenia Kierowców Rybnik 
ul. Prostall organizuje od dnia 
2.07.90 r. ranny 6-tygodniowy 
Kurs prawa jazdy Kat. „B+A” 
dla młodzieży szkolnej. Ponadto 
organizuje kurs Kat. „A”, „B”, 
„C” i „D” oraz radiowo-telewi
zyjne. Informacji udziela się pod 
Nr 21018 i 22846 w godz. 8.00— 
16.00. GR/45/2

„THORO” — czyszczenie dywa
nów i tapicerki u klienta w do
mu — Kubat — Rybnik, tel. 
233-03. GR/40/1

BAGAŻÓWKĄ do RFN po 15 
maja — Jejkowice ul. Prusa 1.

GR/47

K O M U N I K A T
„Informuje się mieszkańców 

Rybnika, że spisy wyborców do 
publicznego wglądu, wyłożone 
będą w dniach od 7—11 maja 
br., w godz. od 12.00—17.00 w 
Urzędzie Miejskim, przy ul. 
Rewolucji Październikowej 31, 
I piętro, sala nr 42.

Informację o umieszczeniu w 
spisach wyborców można rów
nież uzyskać telefonicznie, pod 
nr tel. 23011, 22588”.

„Gazeta Rybnicka”. Tygodnik ukazuje się od 1919 r. REDAGUJE 
KOLEGIUM: Marek Baster, Eugenia Plucik, Marian Twarów, Marek 
Szołtysek; redaktor prowadzący: Eugenia Plucik. Adres redakcji: 
44-201 Rybnik, ul. Wiejska 7, tel. 288-25. Wydawca: „Hossa” — Spół
ka z o. o., Rybnik ul. Wiejska 7.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń, 
redakcja nie odpowiada.

BIURO OGŁOSZEŃ: RYBNIK, ul. Wiejska 7, w godz. 10.00—14.00, 
ŻORY, ul. Szeptyckiego 4 (100 m od Rynku), w godz. 10.00—14.00. 
Druk; Prasowe Zakłady Graficzne. Kraków, Al. Pokoju 3.

(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)
Jak doszło do wypadku? Mło

dy, 25-letni mężczyzna, obecnie 
mieszkaniec RFN, przyjechał 
wraz ze swym ojcem do brata 
mieszkającego w sąsiednim mie
ście. A ponieważ miał samochód 
„Volkswagen-Golf”, więc nie za
bawił długo u rodziny, lecz po
jechał do Jastrzębia na „pod
ryw”. Okolice znał doskonale, 
przecież jeszcze niedawno tu 
mieszkał.

W Jastrzębiu, w hotelu „Dia
ment”, poderwał dziewczynę o 
imieniu Jola, której przedtem 
nie znał. Pojechali razem do Wi
sły i Ustronia. Tam, w przytul
nej kawiarence pili piwo i kok
tajle alkoholowe. Wrócili do Ry
bnika, gdzie w kawiarni „Magno
lia” częstowali się nadal.

Zrobiło się późno — trzeba by
ło odwieźć dziewczynę do do
mu... Szybki samochód, pijany 
kierowca... i doszło do tragedii! 
Młodzieniec „stracił panowanie

nad prowadzonym pojazdem, zje
chał na lewy pas ruchu, uderzył 
w nadjeżdżający z przeciwka au
tobus, a następnie po odbiciu się 
od niego, wjechał do wiaty na 
przystanku WPK, gdzie potrącił 
trzech pieszych oczekujących na 
autobus”.

W tym suchym zapisie kryje 
się tragedia ludzka. W wyniku 
potrącenia PONIOSŁY ŚMIERĆ 
DWIE OSOBY (MAŁŻEŃSTWO), 
a trzecia doznała ciężkich obra
żeń ciała (obustronne otwarte 
zmiażdżenie obu podudzi, złama
nie miednicy i inne). Jolka, w za
mieszaniu spowodowanym wy
padkiem po prostu uciekła! Jest 
to ucieczka tylko przed ludźmi, 
ale nie przed własnym sumie
niem.

W organizmie kierowcy bada
nie wykazało 2,49 promilla alko
holu. Komentarza nie będzie. 
Wnioski pozostawiam Czytelni
kom.

JOZEF ŻYWINA

Amnestia dla czytelników
Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybni

ku informuje, że czytelnicy, którzy w maju 1990 r. zwrócą książki 
nie będą płacić kary regulaminowej.

Wszystkich naszych dłużników prosimy o zwrot wypożyczonych 
książek. „Amnestią” są objęci również wszyscy czytelnicy filii biblio
tecznych. Równocześnie przypominamy, że od kwietnia ubiegłego ro
ku funkcjonuje biblioteka przy ul. Józefa Szafranka 7, do której 
przeniesiono księgozbiory z ul. Rewolucji Październikowej 12 i ul. 
Saint Vallier (Teatru) oraz Filii Nr 5 z Placu Wolności 7.

Czytelniku, książki które wypożyczyłeś są własnością nas wszyst
kich. Bądź solidny — oddaj książki. Inni czekają!

Jeszcze straszy — odcinek 
trzeci

W numerze sygnalnym „GR” 
zaproponowałem, aby pogrobow
cowe sentencje na domach na 31 
i 33 przy ul. Kościuszki zamalo
wać reklamami. Jednak w na
stępnym numerze „Gazety Ry
bnickiej”, redaktor MT błysnął 
zgoła odmiennym pomysłem: chce 
aby hasła te odnowić i wynaj
mować poszczególnym partiom 
politycznym, które chciałyby w 
danym momencie zareklamować 
swą przywódczą intencjonalność.

Drogi Panie MT. Wspomniane 
hasła, to nie tylko słowa, ale ca
ła rzeczywistość, która przez 
ostatnie 45 lat mordowała każdą 
naszą niezależną myśl. Z Pań
skiego pomysłu można wniosko
wać, jakoby w Polsce nic się nie 
zmieniło i znowu taki sam, tyle 
że nowy „Ktoś” dostał się, czy 
lada moment dostanie się, do ko
ryta.

Dodatkowo proponuje Pan do
bry interes. No cóż, jeśli to miał 
być tylko żart, to wybaczy Pan, 
że tym razem jednak nie pęknę 
jeszcze ze śmiechu. (szoł)

KOMUNIKAT

„W dniu 10.04.1990 r. na tere
nie Żor w autobusie PKS zosta
ła  znaleziona większa kwota pie
niędzy. Właściciel zguby proszony 
jest o skontaktowanie się z 
RUSW w Żorach, pokój 412, tel. 
429-88 w. 228”.

Rymy wodzisławskie j
Jak poinformowano Gazetę Ry

bnicką, niektórzy radni Miejskiej 
Rady Narodowej w Wodzisławiu 
Śląskim są zagorzałymi fanami 
poezji. Na jednej z sesji odczy
tano tam paszkwilancką balladę o 
Wodzisławskim Komitecie Oby
watelskim. Ów Komitet kocha 
oczywiście poezję, ale nie po
chwala oszczerczych zapędów i 
uważa, że sesja Miejskiej Rady 
Narodowej nie jest odpowiednim 
miejscem na czytanie obraźli
wych anonimów. Długo jeszcze 
będziemy uczyć się kultury poli
tycznej...

(szoł)

Niemieckie gazety
Przed kilku dniami celnicy pol

scy zatrzymali transport gazet z 
RFN. Jak doniosła telewizja, 
miały one charakter rewizjoni
styczny.

Uważam, że tego rodzaju cza
sopisma, nie mają w Polsce przy
szłości, choćby ze względów ję
zykowych. Już widzę jak tutejsi 
„Niemcy” (choć nie kwestionują, 
że Niemcy w Polsce mieszkają) 
czytają owe czasopisma. Nie raz 
miałem okazję poznać poziom 
zaawansowania językowego prze
siedleńca po 6-cio miesięcznym 
„szprachkursie”.

Jednak problem jest o wiele 
głębszy, bo jak wynika z cha
rakteru gazety i treści artyku
łów firmowanych przez pana 
Hupkę, jeszcze komuś chce się 
twierdzić, że Śląsk jest niemie
cki. Postawy te aż tak bardzo 
mnie nie zaskakują, bo przecież 
u nas niektórzy również marzą 
o Rzeczypospolitej od morza do 
morza, a Lwów uważają za śro
dek Polski.

Tego typu postawy są jednak 
tylko szkodliwą odmianą roman
tyzmu, który charakteryzuje się 
przerostem gadulstwa i choro
bliwych fobii. Należy to sobie 
uprzytomnić, by nie mylić gazet 
z czołgami. (szoł)
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Nie zdajemy sobie sprawy z 
faktu, że tkwimy po uszy w cy
wilizacji obrazu. Wszystko musi
my zobaczyć. Stąd tak wielka 
popularność kina, telewizji i vi
deo. Nawet muzykę musimy so
bie pooglądać na teledyskach. 
Stronimy od słowa. Gdy ktoś 
mówi dłużej, niż 5 minut, spo
glądamy nerwowo na zegarek... 
Dzisiejszy człowiek nie znosi 
również długich tekstów pisa
nych. Poszukujemy tekstów kró
tkich, a od długiego opowiada
nia, wolimy jego streszczenie. 
Głównie jednak poszukujemy 
obrazu.
Przypomnijmy sobie, ileż to ra
zy na urodzinowym lub świąte
cznym przyjęciu siedzimy Wraz z

Oglądactwo
gośćmi przy włączonym telewi
zorze. Zdobywamy się wtedy 
tylko na krótkie równoważniki 
zdań, czy krótkie bąknięcia.

W takich sytuacjach widać 
najwyraźniej jak obraz spłyca 
nasze kontakty z innymi ludźmi. 
Nie jeden dzisiaj nie może wy
obrazić sobie nawet jak ludzie 
mogli kiedyś żyć bez telewizo
ra! Co oni wtedy robili? Otóż 
rozmawiali! Opowiadano sobie: 
bajki, baśnie, legendy i przypo
wieści czy... zadawano zagadki. 
Zagadki były. bardzo popularną 
formą zabawy, a jednocześnie 
ćwiczyły intelekt, zmuszały do 
logicznego myślenia. Pamiętam 
dobrze zagadkę, którą zadała mi 
kiedyś babcia: Spotyka chłop
pasterza i pyta ile ma owiec. Pa
sterz na to: „Gdyby jedna moja 
owca przeszła do stada sąsiada, 
to mielibyśmy po równo. Lecz 
gdyby jedna owca od sąsiada 
przeszła do mnie, to miałbym 
trzy razy większe stado od nie
go”.

Ile zatem owiec miał pasterz, 
a ile jego sąsiad? Na odpowiedź 
przeznaczamy trzy minuty, a je
żeli tego czasu zabraknie Ci 
Czytelniku, to możesz uważać się  
za typową ofiarę srebrnego 
ekranu. MAREK SZOŁTYSEK

I N C O G N I T O
Redakcja nasza otrzymuje coraz więcej listów i telefonów. Do

tyczą one ważnych ludzkich problemów, najczęściej niesprawie
dliwości i krzywdy ludzkiej. Czytelnicy proszą o ich przedsta
wienie lub wyjaśnienie na łamach „G. R.”. Udajemy się pod wska
zany adres i rozmawiamy z zainteresowanymi, czy też pokrzyw
dzonymi. Opowiadają dużo i drobiazgowo, do momentu, kiedy 
pytamy, czy zgodzą się własnym nazwiskiem poświadczyć praw
dziwość tych informacji. Wtedy zdecydowanie odmawiają!

Dlaczego boją się: ujawnić złodziejstwo, psychiczny terror, wska
zać na szefa lokalnej mafii? W świetle oczywistych faktów mó
wienie prawdy nie powinno wiązać się ze strachem!

A jednak... Czy przez takie fałszywe zastraszenie nie tracimy 
ostatniej szansy na odzyskanie godności, poprawę stosunków mię
dzyludzkich? Na koniec postawmy sobie pytanie zasadnicze: kto 
boi się bardziej — złodziej, terrorysta, czy uczciwy człowiek? 
Na pewno ci pierwsi! (cg)

(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)
Film ten oparty jest na mojej 

powieści „Kasztanaja” wydanej 
przez „Czytelnika”; a piszę w 
niej o mojej młodości! Właśnie tu, 
na Śląsku, w Katowicach, wzra
stałem wśród kolegów, z których 
większość została górnikami. Jest

Pochodzę ze Śląska
dla mnie naturalne, że ta premie
ra musiała odbyć się na Śląsku, 
a nie w Gdańsku czy w Szczeci
nie. W wywiadach dla telewizji 
europejskich (i nie tylko), zawsze 
podkreślam, że pochodzę nie tyl- 
le z Polski, co ze Śląska i jest to 
dla mnie rodowód dość istotny.

GR: —- Czego Panu można ży
czyć?

LM: — Wie pan... Zdrowia! To 
jest jedyna rzecz. Reszta się znaj
dzie.

GR: — Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

PIOTR G. SKORUPA

53 lata temu „Gazeta Rybnicka’’ pisałaPRZYSŁOWIA
Z początkiem maja szron obie

cuje hojny plon.
Kiedy maj zimny, a w czer

wcu pada, gospodarz pełne sto
doły posiada.

TYTUŁY Z „GR”
Likwidacja liceum niemieckie

go w Rybniku.
Strajk w fabryce mebli Jojki. 

Nowy straszny wypadek rowe
rzysty! Odrodzenie „Imperium 
Romanum”. Maj -  miesiąc sło
wików, bzów i... m iłości.

OGŁOSZENIA!!!
SZTANDARY WIESZAĆ! W 

związku z Świętem Narodowym 
3 Maja należy wywieszać sztan
dary na wszystkich domach. 
Sztandary o barwach narodo
wych winny być czyste. — Wy
wieszanie brudnych sztandarów 
jest zakazane.

Obchód Święta 3 Maja w Ry
bniku wypadł bardzo okazale, do 
czego przyczyniła się piękna po
goda. Dnia 2 maja uczczono po
ległych wojowników o wyzwole
nie Śląska na cmentarzu oraz 
przy tablicy pamiątkowej w Pa

ruszowca Dnia 3 maja odbyła 
się zbiórka na rynku, raport, po 
czym wyruszono do Kościoła św. 
Antoniego na nabożeństwo. Po 
nabożeństwie całość wyruszyła w 
pochodzie z wojskiem na czele 
do defilady przed władzą cywil
ną.., Po defiladzie organizacje 
udały się na rynek. Tam urzą
dzono akademię. Koncert zakoń
czył piękną uroczystość Święta 
Narodowego.

1 MAJ W RYBNIKU

przeżyliśmy bardzo spokojnie. 
Socjaliści z całego powiatu przy
byli bardzo nielicznie, co świad
czy o ich nikłych wpływach u 
nas. Poza tym stwierdzić trzeba, 
że wśród tych, co szli w pocho
dzie było wielu młodych, którzy 
nie wiedzą jeszcze co to socja
lizm i w ogóle programy poli
tyczne. Humor wywołał maszeru
jący w pochodzie były pracow
nik starostwa, zwolniony za de
fraudacje. Widać, że coś u niego 
nie jest w porządku.

Z posiedzenia Rady Miejskiej 
w Rybniku w dniu 30.04.1937 r. 
(kilka danych cyfrowych). Uchwa
lono sprzedaż Powiatowej Kasie 
Oszczędności terenu wielkości 184 
m kw. po 15 zł za metr kw. Na 
wyczyszczenie z mułu stawu Ru
da uchwalono kwotę 3.500 zł oraz 
700 zł na naprawę parkanu od 
ul. Gliwickiej. Koszt przebudowy 
ulicy Hallera wyniesie 94.000 zł. 
Na budowę nowej Szkoły Han
dlowej województwo przeznaczy 
150 tys. zł, Izba Handlowa doda
15.000 zł, a Wydział Powiatowy 
5000 zł.

„Gazeta” idzie jak woda.

„Żory przede wszystkim“
„Byłem w partii przez 17 lat. Pełniłem fun

kcję sekretarza ideologicznego”, powiedział 
jeden z kandydatów do listy. Padło wtedy 
pytanie z sali: „Czy jest pan wierzący?”. Od
powiedź: „Tak”.

Młody nauczyciel też był w partii, ściślej 
— kandydował do PZPR w dość nieszczęśli
wym okresie, w latach 1988—89. „Po co pan 
szedł do tej partii, i to w takim czasie?”, do
pytywał ktoś.

— „To wydawało cii się jedyną możliwością, 
by cokolwiek zrobić dobrego w mojej szkole, 
przy tym dyrektorze”.

Nie, nie było tak, by pytania o przeszłość 
zdominowały spotkanie żorskiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, na którym wy
bierano tych, którzy kandydować będą w wy
borach samorządowych z listy KO. Jak po
wiedział poseł CZESŁAW SOBIERAJSKI, 
żorski komitet to jeden z najlepszych, dob
rze przygotowany do wyborów i myślący 
przede wszystkim o przyszłości.

Hasło wyborcze: „Żory przede wszystkim” 
— zobowiązuje. Żory za rok, za pięć lat, za 
piętnaście. I o tym przede wszystkim mówili 
kandydaci, prezentując się na forum komite
tu; o konkretne sprawy na przyszłość pytali 
ich członkowie KO. nim poparli przeważają
cą większość w głosowaniu.

„Czy widzi się pani jako polityk?”, zapytał 
ktoś, niby podchwytliwie, jedną z kandydatek. 
„Teraz nie, ale jeśli zostanę wybrana, będę 
również politykiem”, odparowała rezolutna 
gospodyni domowa.

Większość kandydatów KO to ludzie z wyż

szym wykształceniem. Są nauczyciele, praw
nicy, lekarze, inżynierowie. Od samego począ
tku, od momentu wyboru kandydatów na 
kandydatów szło bowiem o to, aby lista obej
mowała kompetentnych fachowców, którzy 
udźwigną przyszłe obowiązki. Najsilniejszą 
grupą zawodową są — znak czasu? — ele
ktrycy, z Janem Huzarewiczem, który pełniąc 
funkcję przewodniczącego Komitetu Obywa
telskiego, pracuje zawodowo również jako 
elektryk. Dodajmy też, że spora część kandy
datów zdecydowała się na przystąpienie do 
wyborów na zaproszenie komitetu.

Spośród 47 osób, w głosowaniu zdecydowa
ną większość uzyskało 36 kandydatów. Oni 
też staną do wyborów 27 maja. A na popar
cie stwierdzenia, że w Żorach legitymacje nie 
były najważniejsze, powiedzmy też i to, że w 
„drużynie” znalazło się dwóch byłych człon
ków byłej PZPR.

Oto pełna li sta kandydatów do wyborów 
samorządowych z listy Komitetu Obywatel
skiego w Żorach (według ilości otrzymanych 
głosów):

Bernard BIAŁOŃ, elektryk z KWK „XXX- 
lecia”; Czesław BŁAŻYCA, prawnik; Róża 
CICHY-JANI A. lekarz. Izba Lekarska w Żo
rach; Piotr GAWLICZEK, architekt; Jan HU
ZAREWICZ, elektryk, Komitet Obywatelski 
„Solidarność”; Alfons JACKO, geodeta, przed
siębiorca prywatny; Marek KOŁODZIEJ
CZYK, elektryk; Janusz KOPER, inżynier 
transportu; Henryk KOZŁOWSKI, elektryk, 
przedsiębiorca prywatny; Janusz MIS, lekarz, 
Izba Lekarska; Stanisław SZWARC, inżynier

budowlany; Henryk WIECZOREK, technik 
budowlany; Mieczysław KOSMALSKI, praw
nik, ekspert Unii Komitetów Obywatelskich 
w Katowicach; Zygmunt ŁUKASZCZYK, 
nauczyciel; Waldemar SOCHA, ekonomista, 
przedsiębiorca prywatny; Aleksandra ADAM
CZYK, pielęgniarka; Tadeusz BROCKI, elek
tryk; Weronika CEMBRZYNA, nauczyciel
ka; Józef DZIĘDZIEL, geolog; Ignacy DZI
WOKI, lekarz, Izba Lekarska; Tadeusz KON
SEK, technik samochodowy; Krystian STĘ
PIEŃ, nauczyciel; Roman TAJAK, przedsię
biorca budowlany, Barbara TEREBINSKA, 
inspektor budowlany; Józef WRÓBEL, rolnik, 
sołtys z Rownia; Paweł. TOMALA, mechanik; 
Grażyna KUŻMA. gospodyni domowa; Kazi
miera POLIWKA, rolnik: Henryk SOLICH, 
elektryk; Alicja KATRA, technik samochodo
wy; Jan GRZONKA, rolnik; Józef ZANIEW
SKI. Federacja Konsumentów; Sylwester 
KREIS „Solidarność” KWK „Krupiński”; 
Wilhelm KOŁODZIEJ, rolnik; Andrzej ZA
BIEGLIŃSKI, geodeta; Stanisław ZAWADA, 
inżynier pożarnictwa.

Kandydaci Komitetu Obywatelskiego od 
tygodnia prezentują się już sami, na spotka
niach wyborczych i mityngach. Nie pójdą do 
wyborów hurmem i głośno, bo to nie jest fi
lozofia tego komitetu. Np. sołtys z Rownia 
sam organizuje festyn wyborczy, połączony z 
kwestą i prezentacją programu. Komitet za 
to wydrukuje biuletyn, w którym znajdą się 
zdjęcia i wizytówki wszystkich kandydatów, 
a także raport o stanie miasta,

Na  koniec jeszcze jedno zdanie z konwen
cji wyborczej żorskiego Komitetu Obywatel
skiego. Z sali pada pytanie do kandydata, 
dlaczego idzie do wyborów z listy Komitetu. 
Odpowiedź: „Bo to jest inny komitet, nie
dzieli jak inne, nie rozbija tego co już ma
my, tylko łączy — z myślą o przyszłości”.



WYBORCZE ABC...
Zgodnie z ustawą o samorządzie teryto

rialnym Rybnik staje się GMINĄ, a jego 
mieszkańcy WSPÓLNOTĄ SAMORZĄ
DOWĄ. Organami samorządu są: RADA 
MIEJSKA licząca 45 radnych (dotych
czasowa liczyła 90), oraz wybierany przez 
nią ZARZĄD, w liczbie 4 do 7 osób, z 
PREZYDENTEM na czele.

W dzielnicach będą mogły powstawać 
miejscowe rady i zarządy, aby przejmo
wać w swoje ręce sprawy lokalne. O za
kresie ich zdecyduje umowa z radą ogól
nomiejską.

 Dla wyboru rady, miasto podzielone zo
stało na 8 okręgów wyborczych, w których 

 wybierać będziemy po 5—7 radnych.

Lis t ę kandydatów w danym okręgu zgło
sić może każdy, jeśli zbierze pod nią 150 
podpisów mieszkańców tego okręgu.

W dniu wyborów, wyborca otrzyma 
kartkę na której wydrukowane zostaną 
wszystkie listy kandydatów zgłoszone w 
danym okręgu.

GŁOSOWANIE JEST BARDZO PRO
STE — POLEGA NA UMIESZCZENIU 
KRZYŻYKA PRZY DOWOLNYM NA
ZWISKU KANDYDATA Z TEJ LISTY, 
NA KTÓRĄ SIĘ GŁOSUJE. Krzyżyk ten 
liczy się podwójnie:

— jako głos oddany na tę listę oraz
— na konkretną osobę w ramach listy.
Mandaty (miejsca w radzie miejskiej)

będą dzielone między listy, proporcjonal
nie do ilości uzyskanych przez nie głosów. 
Przypadną one tym osobom, które w ra
mach swojej listy otrzymały najwięcej 
„krzyżyków”.

RYBNICZANIE
no pamiątki i dokumenty z 
okresu stanu wojennego.

Dla koordynowania poczynań 
związanych z niesieniem pomo
cy osobom najbardziej potrzebu
jącym, powstał Rybnicki Komi
tet Pomocy i Solidarności Oby
watelskiej z siedzibą w Para
fii św. Jadwigi.

Z myślą o daniu początków 
niezależnej prasie, członkowie 
i sympatycy KO powołali do 
życia Gazetę Rybnicką będącą 
kontynuacją przedwojennego 
dziennika o nazwie Sztandar 
Polski i Gazeta Rybnicka.

Doprowadzono do powstania 
Izby Handlowo-Przemysłowej, 
skupiającej producentów i han
dlowców, a spełniającej funk
cję samorządu tego środowiska.

Z aczęło się z początkiem 
1989 roku. Ci którzy dotąd 
nie zrezygnowali z marzeń 

o samorządnej Rzeczypospolitej 
poczuli, że nabierają wiatru w 
skrzydła. Kierując się bardziej 
intuicją, niż logiką rzucili się 
w wir sprawy, która miała 
przełamać całą dotychczasową 
filozofię sprawowania władzy.

Czerwcowe wybory do Sejmu 
i Senatu skupiły różne nieza
leżne środowiska. Z inicjatywy 
małej grupy działaczy nielegal
nej wówczas MKK „Solidar
ności”, członków KIK i Dusz
pasterstwa Ludzi Pracy, powo
łano Komitet Obywatelski, obej
mujący zasięgiem swego działania 
ówczesny okręg wyborczy. Do 
pracy zaproszono osoby znane z 
niezależnej postawy. W szczyto
wym okresie wyborów zaanga
żowanych było około 1000 osób. 
Po wyborczym maratonie po
trzebny był głębszy oddech,

wiedziano przecież, że to nie 
koniec, a początek dopiero.

Tymczasowej organizacji po
wołanej dla doraźnego celu, trze
ba było nadać  trwały instytu
cjonalny kształt. Wzorem innych 
KO przyjęto formę stowarzyszenia

nista. (a skutkiem stanu wojen
nego, z konieczności stolarz), 
podjął prace przygotowawcze 
równocześnie realizując zadania 
bieżące.

Z upoważnienia posłów i se
natorów OKP założono Biuro

W oparciu o prywatne przy
jaźnie nawiązano kontakty za
graniczne z Komitetem Solidar
ności z Solidarnością i mero
stwem miasteczka St. Cristol. 
merostwem i Izbą Handlowo
-Przemysłową miasta Ales. uni

NASZ POCZĄTEK
nia, które zgodnie z obowiązują
cym prawem zostało zarejestro
wane w sądzie wojewódzkim, 
jako Rybnicki Komitet Obywa
telski „Solidarność”, tym razem 
ograniczony do terenu miasta.

Było przecież wiadomym, że 
następnym zadaniem będą wy
bory samorządowe. Zarząd, na 
którego czele stanął Józef Ma
kosz, z wykształcenia roma-

Poselsko-Senatorskie, które mie
ści się przy ul. Wiejskiej 7. z a
inicjowano powołanie Unii Ko
mitetów Obywatelskich naszego 
województwa. Współpraca z 
Miejską Komisją Koordynacyjną 
NSZZ „Solidarność” i wsparcie 
organizacji zakładowych związ
ku, pozwoliło na zorganizowanie 
wystawy pt. „Cena miłości Oj
czyzny”, na której zgromadzo-

wersytetem w Metzu, Izba Rze
mieślniczą w Nimes. Kontakty 
te owocują obecnie możliwościa
mi poznania francuskiego sys
temu samorządowego, udziałem 
Izby H-P Rybnika w targach 
rzemiosła na południu Francji, 
możliwością odbycia stażu na
szych lekarzy w szpitalu miej
skim w Ales  stażami w dziedzi
nie bankowości oraz organizacji

OKRĘG 1 — CENTRUM

1. Marian Adamczyk
inżynier budowlany, specjali
sta budownictwa ogólnego i 
drogowego, kierownik działu 
inwestycji KWK „Krupiński”, 
lat 38
2. Jadwiga Grabiec
architekt, projektant w pra
cowni planowania przestrzen
nego, kieruje pracą komisji 
gospodarki przestrzennej i 
budownictwa Komitetu Oby
watelskiego.

3. Andrzej Gorczyca
energetyk, aktywny działacz 
„Solidarności”, w 1981 r. wi
ceprzewodniczący Regionu 
Śląska Dąbrowskiego. Prze
wodniczący Rady Pracowni
czej Elektrowni Rybnik, lat 
55.
4. Maria Kufa-Skorupa
lekarz stomatolog w przy
chodni rejonowej przy ul. 
Piasta. Zaangażowana w pra
cy Rybnickiego Komitetu Po
mocy i Solidarności Obywa
telskiej mającego siedzibę 
przy parafii św. Jadwigi. Wy
raża przekonanie, że „miarą 
kultury człowieka jest jego 
stosunek do ludzi słabych, 
niepełnosprawnych, dzieci i 
starców”.

5. Michał Śmigielski
inżynier budowlany. Wice
przewodniczący Rybnickiego 
Komitetu Obywatelskiego, or
ganizator Izby Przemysłowo
-Handlowej, lat 38.

Rybnickiego Komitetu
OKRĘG 2 — KAMIEŃ, 
PARUSZOWIEC, LIGO
TA, GOTARTOWICE, 

KŁOKOCIN
1. Józef Makosz
lat 38, żonaty, troje dzieci. 
Nauczyciel języka francuskie
go, w stanie wojennym zmu
szony do zmiany zawodu, obe
cnie prowadzi zakład stolarski. 
Współorganizator i przewod
niczący Rybnickiego Komitetu 
Obywatelskiego, inicjator kontaktów 

 z organizacjami samo
rządowymi, zawodowymi i go
spodarczymi we Francji.
2. Franciszek Plaskura
inżynier mechanik w dziale 
technicznym Huty Silesia,
przewodniczący Klubu Tech
niki i Racjonalizacji, lat 40.
3. Jerzy Rojek
inżynier budowlany, przewod
niczący Samorządu Mieszkań
ców w Ligocie, zaangażowany 
w pracy Społecznego Komite
tu Budowy Gazociągu i Wo
dociągu w ulicy Wolnej, lat 37.
4. Waldemar Stępniewski 
właściciel rzemieślniczego za
kładu garbarskiego. Posiada 
duże doświadczenie efektyw
nego prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny ra
chunek. Dotychczas politycz
nie niezaangażowany, lat. 47.
5. Urszula Szynol 
nauczycielka w szkole pod
stawowej nr 4, polonistka. U
czestnik prac Komisji Oświaty

ty i Kultury Komitetu Oby
watelskiego. Zainteresowana 
w kształtowaniu właściwych 
relacji: szkoła — nauczyciel
— uczeń

OKRĘG 3 — 
BOGUSZOWICE

1. Adam Fudali
współorganizator Rybnickiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, 
prowadzi z żoną zakład 
szklarski oraz sklep obuwni
czy. ojciec czworga dzieci 
Pragnie zająć się organizacją 
handlu i usług w mieście, za
interesowany również spra
wami opieki społecznej. L at 
39
2. Jerzy Janczewski
elektromechanik, lat 35, prze
wodniczący zakładowej komi
sji „Solidarności” w kop. „Jan
kowice”. Dąży do uwzględ
niania przez kopalnię potrzeb 
mieszkańców, w pierwszym 
rzędzie dzieci i młodzieży.
3. Henryk Jucewicz 
działacz związku „Solidarność” 
W kop. „Jankowice”. Chce pra
cować na rzecz demokratycz
nych przemian w kraju, lat 40,
4. Aniela Kempińska
dr nauk medycznych, ordyna
tor oddziału okulistycznego w 
Rybniku. Specjalista w. zakre
sie organizacji służby zdrowia, 
widzi konieczność gruntownej 
zmiany systemu opieki zdro
wotnej. Uczestnik prac Komi
sji Zdrowia Komitetu Obywa
telskiego.

5. Józef Śliwka
technik, specjalista budowy 
maszyn, przewodniczący ko
misji zakładowej związku „So
lidarność” w Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej. Członek 
zarządu Komitetu Obywatel
skiego — odpowiedzialny za 
sprawy finansowe, współorga
nizator Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy w Rybniku.
6. Tadeusz Tyślewicz
radca prawny w KWK „Jan
kowice”, działacz samorządu 
radców prawnych, członek za
rządu Komitetu Obywatelskie
go, założyciel Unii Przyjaźni 
Polaków, Czechów i Słowa
ków. Organizator Duszpaster
stwa Prawników Śląskich. Lat 
59.
7. Michalina Wieczorek
mgr pedagogiki, długoletnia 
nauczycielka szkoły podst. nr 
16 — obecnie na emeryturze, 
zaangażowana w pracy Komi
sji Oświaty i Kultury Komi
tetu Obywatelskiego oraz sek
cji nauczycielskiej „Solidarno
ści”.

OKRĘG 4 — 
CHWAŁOWICE, 

RADZIEJÓW,
POPIELÓW, MEKSYK

1. Jerzy Frelich
lat 49, nauczyciel, dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych. 
Aktywny działacz „Solidarno
ści” oraz Komitetu Obywatel
skiego — przewodniczący Ko
misji Oświaty i Kultury.
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i zarządzania na Uniwersytecie 
w Metzu.

Podstawą sensownego myśle
nia  o samorządzie jest pro
gram. W celu jego wypraco

wania  powołano 13 zespołów ro
boczych zajmujących się różnymi 
sferami życia (zdrowie, oświata, 
gospodarka komunalna, ochrona 
środowiska, budownictwo itp.). 
Do współpracy zaproszono spe
cjalistów z różnych dziedzin.

Punktem wyjścia do prac ze
społów był raport o stanie mia
sta oraz wnioski i propozycje
zgłoszone w czasie kampanii wy
borczej do Sejmu i Senatu. Wy
nikiem  tych prac jest opraco
wanie. liczące kilkadziesiąt stron 
druku. Zawiera ono zamierzenia, 
plany i diagnozy. Powstaje jed
nak zasadnicze pytanie: na ile 
jest to program możliwy do rea
lizacji w kontekście nie do koń
ca znanych warunków; w jakich 
przyjdzie działać przyszłemu sa
morządowi. Chodzi przede wszy
stkim o możliwości finansowe.

R zeczą zasadniczą programu, 
stojącą ponad szczegółowy
mi opracowaniami jest cała 

„filozofia” rządzenia, zakładająca 
 powrót do tych wartości, po

jęć i zasad, które bliskie są każ
demu człowiekowi, a więc do 
poczucia wspólnoty, rodziny, wia
ry, godności, demokracji, sensu 
pracy i gospodarowania. W tej 
„filozofii” wszelka władza (za
równo państwowa jak i samo
rządowa) pojmowana jest jako 
służba.

Konsekwencją jest prakty
czna zasada sprawdzona w 
społeczeństwie demokratycz
nym do hasła: „RZĄDZĄ
WYBRANI, A NIE MIANO

WANI!” A więc ci, którzy 
pochodzą z wyboru podejmu
ją decyzje i ponoszą za nie 
odpowiedzialność. Natomiast 
zatrudnieni specjaliści i u
rzędnicy, uwolnieni od poli
tycznych dylematów stają się 
wykonawcami konkretnych 
zadań. Układ taki stwarza 
możliwość  stawiania admini
stracji wysokich wymagań 
fachowych i etycznych.

Takie pojmowanie rządzenia 
rodzi konieczność daleko idących 
zmian. W pierwszym rzędzie 
zmian organizacyjnych, w celu 
dostosowania istniejącej insty
tucji do potrzeb samorządowych. 
Dalej — zmian personalnych w 
celu przecięcia istniejących nie
formalnych układów, klik i poza
prawnych grup interesów.

Jednocześnie niezbędne jest 
rozszerzenie samorządności na 
wszystkie możliwe formy orga
nizowania się obywateli, a w 
szczególności przez tworzenie kół, 
klubów, komitetów obywatel
skich we wszystkich dzielnicach, 
by możliwe stało się tworzenie 
rad i zarządów dzielnicowych, 
przejmujących w możliwie krót
kim czasie część kompetencji sa
morządu ogólnomiejskiego.

Te wszystkie zmiany powinny 
doprowadzić do rzeczywistego 
poczucia odpowiedzialności za 
własne sprawy i realnego o nich 
decydowania przez obywateli. Na 
takim właśnie poczuciu więzi 
lokalnej zbudowane sa demokra
tyczne społeczeństwa. Droga do 
tego celu jest daleka, a obecne 
wybory samorządowe powinny 
nas do niego zbliżyć.

Z tak sformułowanego programu rodzi się określona filozofia 
wyłaniania kandydatów na członków przyszłego samorządu. Ko
mitet Obywatelski poszukiwał ich przede wszystkim wśród ludzi 
kompetentnych, stąd znakomita większość osób, które znalazły się 
na liście, pochodzi z zespołów roboczych pracujących nad programem
mem.

Kto w samorządzie?
Druga grupa, to reprezentanci tych 

społeczności lokalnych, które zdo
łały się zorganizować i wyłonić 
swoich przedstawicieli.

Trzecia zaś, stanowi jak gdyby 
sztab całej, 45-osobowej reprezen
tacji i jego zadaniem jest organi
zowanie pracy i czuwanie nad kon
sekwentną realizacją programu.

Istotą listy Komitetu Obywatel
skiego jest traktowanie wyłonionej 
ekipy jako całości zdolnej do rzą
dzenia prawie 140-tysięczną aglome
racją. Rybnik większy jest przecież 
od niejednego miasta wojewódzkie
go.

Taka zasada konstruowania listy 
przeciwstawia się dość powszechnej 
tendencji do budowania samorządu 
jako zlepka indywidualności repre
zentujących poszczególne środowi
ska, dzielnice. ulice czy zakłady. 
Tendencja ta, jakkolwiek zrozumia
ła w chwili, gdy pragnienie demo
kracji może się wreszcie ucieleśnić 
i możliwe są dowolne rozwiązania, 
jest raczej natury emocjonalnej niż 
racjonalnej.

Nie można układać listy również 
wyłącznie pod kątem wygrania wy
borów — bo to najwyżej 10 pro
cent sukcesu, ale mając na wzglę
dzie skuteczność pracy przyszłej 
rady.

Wyłonione 45 osób, które ostatecz
nie znalazły się na liście Komitetu 
Obywatelskiego, spośród 90 zgłoszo

nych przez zakładowe komisje „So
lidarności”, Miejską Komisję Koo
dynacyjną związku, społeczności lo
kalne i zespoły problemowe, doko
nało się na walnym zebraniu Ko
mitetu, 9 kwietnia br.

Ma to być ekipa myśląca kate
goriami całego miasta, tak samo, 
jak wybrani przez nas posłowie i 
senatorowie myśleć mają w katego
riach całego państwa. Trzecie ogni
wo — myślenie o konkretnych po
trzebach dzielnicy (do niedawna 
wiele z nich było samodzielnymi 
gminami, miastami czy osiedlami) 
coraz bardziej się ożywia.

Komitet inicjował powstanie dziel
nicowych komitetów obywatelskich, 
aby wyszukiwać i sprawdzać ludzi, 
którzy w możliwie bliskiej przy
szłości stworzą rady i zarządy dziel
nicowe.

Zapewne wiele ugrupowań ujaw
ni się na politycznej mapie Rybni
ka, proponując własne listy i pro
gramy. Rzeczą wyborców będzie ich 
analiza, ocena i w końcu decyzja 
wyboru.

Wszyscy stają do wyborów — 
rzecz jasna — po to, by je wygrać. 
Z takim samym zamiarem wysta
wia swoją 45-osobową ekipę Komi
tet Obywatelski.

Najważniejszą rzeczą jest jednak, 
by wybory te wygrali... mieszkańcy 
Rybnika! 
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“ do Rady Miejskiej;
2. Jerzy Kogut
prawnik, wiceprezes Klubu In
teligencji Katolickiej w Ryb
niku, rzecznik Komitetu Oby
watelskiego. Lat 41.
3. Ryszard Kufel
inżynier automatyk aparatury 
medycznej. Aktywny działacz 
„Solidarności” w Zespole Opieki 

 Zdrowotnej. Wiceprze
wodniczący Komitetu Obywa
telskiego. Współzałożyciel 
„Gazety Rybnickiej”, lat 39.
4. Ryszard Szymański 
górnik, lat 45, instruktor pra
ktycznej nauki zawodu w 
ZSG, działacz "Solidarności” 
w kop. „Chwalowice” i Komi
tetu Obywatelskiego w Chwa
łowicach.
5. Jan Tomiczek
lat 69, technik mechanik, od 
1929 r. harcerz, w czasie woj
ny uczestnik walk drugiego 
Korpusu gen. Andersa. Długo
letni pracownik kop. „Rymer”, 
obecnie emeryt. Od 1980 r. 
przewodniczący Samorządu 
Mieszkańców w P opielowie.

OKRĘG 5 -  
NIEDOBCZYCE, 

NIEWIADOM
1. Czesław Goliński
technik górnik, dyspozytor ru
chu w kop. „Chwałowice” Od
dany historii i tradycjom zie
mi rybnickiej. Inicjator reak
tywowania „Gazety Rybnic
kiej”. Współzałożyciel Koła 
Związku Górnośląskiego.

2. Urszula Madaj
absolwent wydziału matema
tyczno-fizycznego Politechniki 
Śląskiej — programista, pro
wadzi firmę handlową z arty
kułami elektronicznymi.
3. Józef Meisel
lat 55, lekarz. Kierownik przy
chodni górniczej w Rybniku. 
Uczestnik prac komisji zdro
wia Komitetu Obywatelskiego. 
Prezes Rybnickiego Koła 
Związku Górnośląskiego.
4. Tadeusz Mielcarek
technik ekonomista, lat 40. 
Zaangażowany w rozwiązy
waniu problemów osób nie
pełnosprawnych i ich adapta
cji w społeczeństwie. Członek 
zarządu Związku Inwalidów.
5. Stanisław Szynol
lat 43, lekarz weterynarii, 
działacz „Solidarności” Rolni
ków Indywidualnych zaanga
żowany w sprawę produkcji 
zdrowej żywności.
6. Marian Franciszek Wolny 
technik elektryk w KWK Ry
mer, muzyk, dyrygent znanej 
orkiestry Zakładów Napraw
czych PW. Lat 30. Działacz 
Związku Chórów i Orkiestr 
Okręgu Rybnickiego.

OKRĘG 6 — 
ZAMYSŁÓW, SMOLNA

1. Józef Cyran
inżynier budowlany, zatrud
niony w „Peberow” Rybnik. 
Lat 49. Zainteresowany przy
śpieszeniem przemian społecz

nych i gospodarczych w spo
sób demokratyczny.
2. Adam Grzybowski
lat 40, inżynier budownictwa 
w oddziale drogowym PKP. 
Interesuje go utrzymanie i mo
dernizacja dróg kołowych. 
Działacz „Solidarności”, dele
gat Krajowej Sekcji Kolejarzy
„S".
3. Lech Kowalski
absolwent Akademii Wycho
wania Fizycznego w Katowi
cach oraz psychologii UJ. Nau
czyciel akademicki w AWF. W 
roku 1981, założyciel Niezależ
nego Ruchu Harcerskiego na 
terenie Rybnika. Zaangażowa
ny w sprawy kultury fizycz
nej w aspekcie zdrowotnym i 
wychowawczym. Lat 31.
4. Wiesław Sojka
górnik strzałowy, b. pracow
nik kop. „Rymer” obecnie 
rencista. Aktywny działacz 
„Solidarności”, współorganiza
tor i sekretarz Rybnickiego 
Komitetu Obywatelskiego. Lat 
41.
5. Czesław Szweda
inżynier budownictwa, specja
lista w dziedzinie inwestycji i 
projektowania z dużym do
świadczeniem zawodowym, 
ponadto tłumacz przysięgły. 
Lat 67.
6. Henryk Szymik
ślusarz w kop. „Chwałowice”,
działacz „Solidarności”. Współ
organizator Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy w Rybniku.

OKRĘG 7 — NOWINY
1. Zygfryd Czerepkowski
prawnik, lat 46, naczelnik sta
cji PKP w Rybniku — do
tychczas politycznie niezaan
gażowany. Jego dewiza: „Zgo
da, praca, tolerancja”.
2. Henryk Korus
inżynier górnik, lat 38, wice
przewodniczący Rady Praco
wniczej w kop. „Chwałowice”. 
Współorganizator „Gazety 
Rybnickiej”. Mówi, że „Ludzie 
mogą być ze sobą szczęśliwi 
trzeba tylko chcieć pomóc so
bie i bliźniemu”.
3. Maria Krystyna Kulawik 
inżynier chemik, pasjonuje się 
problematyką ekologiczną, 
szczególnie zagadnieniami ety
ki środowiskowej. Sekretarz 
Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Rybniku. Współzałożyciel 
koła Związku Górnośląskiego.
4. Jan Łanoszka
technik mechanik, aktywny 
działacz „Solidarności”. Prze
wodniczący związku w Kom
binacie Budownictwa Ogólne
go w Rybniku.
5. Marian Rak
malarz artysta, poza malar
stwem zajmuje się różnymi 
formami upowszechniania kul
tury. Rzeczoznawca dzieł sztu
ki współczesnej i laureat na
grody ministra kultury i sztu
ki. Lat 58.
6. Krystyna Stokłosa 
ekonomistka, pracownik Ryb
nickiego Oddziału Banku Kre

dytowego. O sobie mówi: „Po
kładam nadzieję w ludziach 
dobrej woli, ich mądrości i 
rozsądku, sama nie chcę stać 
na uboczu, chcę pomóc”.

OKRĘG 8 — 
ZEBRZYDOWICE, 

ORZEPOWICE, 
CHWAŁĘCICE, 

STODOŁY, WIELOPOLE, 
GOLEJÓW

1. Józef Delowicz
inżynier mechanik, przewod
niczący komisji zakładowej. 
„Solidarności” w Rybnickiej 
Fabryce Maszyn. Zaintereso
wany sprawami funkcjonowa
nia gospodarki. Lat 39.
2. Józef Ibrom
lat 39, inżynier elektryk, kie
rownik wydziału w Elektrow
ni Rybnik, członek Rady Pra
cowniczej. Przewodniczący Sa
morządu Mieszkańców w Go
lejowie.
3. Jerzy Krynicki
lekarz, specjalista chirurg w 
przychodni zakładowej Elek
trowni w Rybniku. Sympatyk 
sportu — były koszykarz. 
Zaangażowany w budowę ko
ścioła w Rybnickiej Kuźni.
4. Zygfryd Słupik
lat 29, rolnik. Pełni funkcję 
przewodniczącego „Solidarno
ści” Rolników Indywidual
nych.
5. Czesław Zagocki
lat 39, technik drogowy. Ucze
stnik prac komisji Gospodar
ki Komunalnej Komitetu O
bywatelskiego.

Stronę opracowali: 
R y s z a r d  K u f e l  i J e r z y  Kogut
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Rybnickie asy
Bronisław Klimowicz, ur. 15.09. 

1957 r., wzrost 176 cm. waga 73 
kg. Licencję „ż” Nr 569 uzyskał 
w 1976 r. Finalista indywidual
nych mistrzostw Polski i Złotego 
Kasku. Od wielu lat czołowy 
zawodnik KS ROW. Kapitan ryb
nickiej drużyny wierzy, że wraz 
ze swoimi kolegami wywalczy w 
końcu XIII-ty tytuł drużynowe
go mistrza Polski dla ROW. Za
wodnicy już są gotowi do tego za
dania, niestety, brakuje jeszcze 
sprzętu najwyższej jakości. (J.C.)

List do redakcji

„Przedszkolaki grają w szachy"
Odwołując się do zamieszczonej przez Was notatki uważamy, że 

jest ona o wielce mylącym tytule, bowiem nie zawiera nic oprócz 
błagań o sponsora dla M. Bobrowskiej. 7 kwietnia 1990 r. w Domu 
Kultury w Chwałowicach odbył się finał drużynowych i indywidual
nych mistrzostw przedszkolaków w szachach — pierwsza impreza 
tego typu w kraju W zawodach tych brały udział dzieci z przedszko
li nr 5, 9, 10, 13, 14, 17. Drużynowo miejsca zajęły: I — Przedszkole 
Nr 10, II — Przedszkole Nr 9 i III — Przedszkole Nr 17. Indywidu
alnie wśród chłopców: I — Jan Adamowski (Przedszkole Nr 9), II 
— Marcin Rojkiewicz (Przedszkole Nr 10) i III — Marcin Jokiel 
(Przedszkole Nr 5).

Wśród dziewczynek: I — Małgorzata Wróbel z Przedszkola Nr 
10, II — Małgorzata Szędbowska z Przedszkola Nr 38, III — Pa
ulina Ślosarek z Przedszkola Nr 10.

Wysiłki małych szachistów zasługiwały przynajmniej na wymie
nienie najlepszych. Powinno się także podziękować instruktorom, 
którzy potrafili zainteresować dzieci szachami oraz nauczyć niełat
wej przecież gry. Byli to: mgr BARBARA JĘDRYKA z Przedszkola 
Nr 5, WŁADYSŁAW LECIEJEWSKI z Przedszkola Nr 9, ZENON 
LAMŻA z Przedszkola Nr 10 i Przedszkola 13, KRYSTIAN HA
SIŃSKI z Przedszkola Nr 13 i 14.

Z poważaniem: dyr. Przedszkola Nr 9 — mgr Barbara Skulska, 
dyr. Przedszkola Nr 10 — mgr Krystyna Czupryna, dyr. Przedszkola 
Nr 17 — mgr Janina Czaja. 

Rozpoczęli walkę
Rozgrywki o „Złoty Kask” cie

szą się wśród kibiców żużla 
dużym zainteresowaniem, gdyż 
startują w nich najlepsi zawod
nicy I i II ligi. W bieżącym se
zonie eliminacje „Złotego Kas
ku” rozegrane zostaną w 4 gru
pach po 3 turnieje w każdej. Do 
finałów awansuje z każdej gru
py 3 najlepszych żużlowców. Je
den z sześciu finałów odbędzie 
się w Rybniku 26 lipca. Organi
zator finału zaprasza dodatkowo 
4 zawodników, którzy uzupełnia
ją 12-tkę finalistów. Zawodnicy 
„ROW” zostali przydzieleni do

o „Złoty Kask“
następujących grup eliminacyj
nych:

GRUPA „A” — Bronisław Kli
mowicz, Mirosław Korbel. Termi
ny zawodów — 24.04. Bydgoszcz 
(zawody odwołane ze względu na 
pogodę), 9.05. Gdańsk, 15.05. 
Grudziądz.

GRUPA „B” — Henryk Bem, 
Eugeniusz Skupień. Terminy za
wodów — 24.04. Świętochłowice 
(zawody odwołane), 9.05. Opole, 
15.05. Częstochowa.

GRUPA „C” — Antoni Sku
pień, Adam Pawliczek. Zawod

nicy ci mieli więcej szczęścia do 
pogody i rozegrali 24 kwietnia 
zawody w Lublinie.

REZULTATY: 1. Roman Jan
kowski 15 (3, 3, 3. 3, 3), 2. Jacek 
Rempała 12 (3, 2, 2, 2, 3), 3. Jacek 
Krzyżaniak 11 (u, 3, 3, 2, 3), 4. 
Jan Krzystyniak 11 (2, 1, 3, 2, 3), 
5. Adam Pawliczek 11 (2, 2, 2, 3, 
2), 6. Antoni Skupień 10 (3, 3, 1, 
3, d).

Rybniccy zawodnicy mają duże 
szanse awansu do finałów, za
decydują o tym kolejne elimina
cje: 9.05. w Tarnowie oraz 15.05. 
w Krośnie.

(J.C.)

NOTOWANIA GIEŁDOWE 
(giełda gliwicka, 

koniec kwietnia, 1990 rok)

Fiat 126p: 1977 — 4 mln, 
1978 — 3,8 mln, 1980 — 5,5 
mln, 1981 — 5 mln, 1982 — 
5,2 mln, 1983 — 5,9 do 6,9 mln, 
1984 — 7,6 mln, 1985 — 9,1 
mln, 1986 .— 9,3 do 10,6 mln,
1987 — 9,2 mln lub 1300 dol.,
1988 — 13,2 do 15 mln, 1989 — 
14 mln.

FSO 1500: 1978 — 4,2 mln,
1983 — 11,8 mln, 1984 — 1950 
dol., 1985 — 13,2 mln, 1987 — 
14 mln.

Polonez: 1983 13,8 mln,
1984 — 16,5 mln, 1985 —
17,3 mln, 1986 — 18,1 mln, 
1987 — 21,4 mln, 1988 — 2400 
dol.

Trabant: 1973 — 2,8 mln,
1983 — 7,1 mln, 1984 — 8,5 
mln, 1986 — 10,6 mln, 1988 —
12,3 mln.

Wartburg: 1978 — 5,5 mln,
1987 — 19,7 mln.

Łada 1300: 1982 — 11,8 mln, 
1983 — 13 mln, 1985 — 15,2 
mln, 1987 — 18 mln.

Mercedes 200: 1975 — 2000 
dol., 1977 — 4,9 DM, 1980 — 
24 mln.

Uwaga:
Podstawą opodatkowania 

jest wartość wyrażona w 
cenie określonej w umowie 
sprzedaży. Jeśli jednak cena 
bez uzasadnionej przyczyny 
znacznie odbiega od wartości 
rynkowej, może być ustalona 
wspólnie z kupującym na 
podstawie notowań giełdo
wych. W wypadkach spornych 
cena ustalona zostanie przez 
rzeczoznawcę.

Przypominamy, że...
Wraz z Ośrodkiem Szkolenia 

Kierowców PZMotu w Wodzisła
wiu prowadzimy korespondencyj
ny kurs prawa jazdy kategorii 
„A” i „B”. Dajemy w ten spo
sób naszym Czytelnikom szansę 
uzyskania prawa jazdy bez uczę
szczania na wykłady kursowe.

UWAGA: Z każdej 30-osobowej 
grupy uczestników kursu, którzy 
zgłoszą się imiennie w Ośrodku 
Szkolenia Kierowców PZMot w 
Wodzisławiu (tel. 55-41-18), wy
losowana zostanie osoba, której 
Ośrodek pokryje 50 proc. kosztu 
zajęć z praktycznej nauki kiero
wania samochodem lub motocy
klem. Losowanie odbędzie się w 
wodzisławskim Ośrodku, po za
kończeniu cyklu wykładów publi
kowanych w naszej gazecie. O 
terminie i wynikach losowania 
poinformujemy Czytelników na 
łamach „Gazety”. Warunkiem 
przystąpienia do losowania jest 
przedstawienie wszystkich kupo
nów załączonych do kolejnych 
wykładów „Prawa jazdy w Gaze
cie Rybnickiej”.

PRAWO JAZDY 
W „GAZECIE" 
KUPO N NR 5

Dzisiejszy wykład poświęcimy budowie samocho
du. Nie zwalnia nas to jednak z powtórzenia po
przednich wykładów dotyczącyh Prawa Drogowego.

Patrząc na stojący samochód możemy w nim za
uważyć trzy zasadnicze zespoły: NADWOZIE — 
miejsce dla kierowcy, pasażerów, bagażu lub ładun
ku, PODWOZIE — koła z układem zawieszenia, 
ZESPÓŁ NAPĘDOWY — silnik, sprzęgło i prze
kładnia główna.

SILNIK — w samochodach osobowych stosuje się 
następujące rodzaje silników spalinowych: silnik 
dwusuwowy, silnik czterosuwowy o zapłonie samo
czynnym. Szczegółową budową, zasadami działania 
i różnicami (wady i zalety) nie będziemy się w tym 
artykule zajmować z uwagi na ograniczoną wielkość 
artykułu (szczegóły znajdą Państwo w rozdziale 8 
Podręcznika Kierowcy Kat. „B”).

SPRZĘGŁO — znajduje się między silnikiem, a 
skrzynią biegów; służy do przenoszenia napędu 
z silnika poprzez przekładnie na koła samochodu. 
Można dzięki temu urządzeniu chwilowo odłączyć 
silnik od przekładni (żeby zmienić bieg). Sprzęgło 
jest wyłączone gdy kierujący naciska pedał lewą 
nogą do podłogi.

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA — SKRZYNIA BIE
GÓW, służy do rozłączania napędu między silni
kiem,  a kołami samochodu, pozwala również lepiej 
wykorzystać moc silnika. W samochodach osobo
wych mają zastosowanie przekładnie czterobiegowe, 
ostatnio coraz częściej przekładnie pięciobiegowe, 
to znaczy, że przekładnia ma cztery przełożenia do 
przodu i jedno do tyłu, lub pięć do przodu i 
jedno do tyłu Przekładnia główna ma za zadanie 
przeniesienie napędu ze skrzyni biegów przez me
chanizm różnicowy i półosie do koła samochodu.

MECHANIZM RÓŻNICOWY jest to urządzenie, 
które pozwala, aby koła napędowe samochodu w 
czasie jazdy na zakręcie lub nierównej drodze mo
gły obracać się z różną prędkością. Brak tego urzą
dzenia uniemożliwiałby pokonywanie skrętów i jaz
dę po luku.

Następnym elementem samochodu jest UKŁAD 
JEZDNY — rama samochodu lub płyta podłogowa 
nadwozia samoniosącego. Do ramy lub płyty po
dłogowej przymocowane są: silnik, skrzynia biegów, 
zbiornik paliwa, mechanizmy jezdne, urządzenia 
sterowania samochodem i nadwozie. O silniku już 
mówiliśmy, o skrzyni biegów również.

Mechanizmy jezdne natomiast składają się  z  ukła-

W YK ŁA D  5
du zawieszenia i kół. Zawieszenie może być zależ
ne i niezależne. Koło to obręcz i ogumienie; ogumienie 

 składa się z opony i dętki, ostatnio coraz czę
ściej stosuje się ogumienie bezdętkowe. Aby samo
chód mógł utrzymać pożądany kierunek jazdy wy
posażony został w układ kierowniczy, który składa 
się z układu zwrotniczego oraz mechanizmu kierow
niczego.

Koła samochodu wyposażone są w UKŁAD HA
MULCOWY. Każdy samochód winien mieć co naj
mniej dwa niezależnie działające układy hamulco
we (zasadniczy — nożny, pomocniczy — ręczny). 
Ze względu na budowę stosowanych hamulców 
dzielimy je na tarczowe i bębnowe.

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE to: odbiorniki 
elektryczne, urządzenia wytwarzające energię ele
ktryczną i akumulator (urządzenie do magazynowa
nia energii elektrycznej). Do odbiorników energii 
elektrycznej należą: instalacja zapłonowa, rozrusz
nik, silnik wycieraczek i dmuchawy, oświetlenie ze
wnętrzne, wewnętrzne pojazdu, urządzenia sygna
lizujące i kontrolne i inne np.: radio. Urządzeniem 
wytwarzającym energię elektryczną jest prądnica 
lub alternator (bardziej wydajne i nowocześniejsze 
urządzenie). Akumulator — źródło prądu stałego 
(magazynuje i przechowuje energię elektryczną). 
Wszystkie te urządzenia połączone są ze sobą jedno
przewodowo, tzn., że prąd dopływa jednym przewo
dem, a drugi przewód, którym prąd wraca, to me
talowe elementy samochodu.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona bezpie
cznikem topikowym (na wypadek awarii elektrycz
nej przepala się bezpiecznik). W instalacji elektrycz
nej samochodu płynie prąd niskiego napięcia 6 lub 
12 V. 

Zdaję sobie sprawę, że ogólną budowę samochodu 
omówiłem bardzo pobieżnie, tym samym zmuszam 
Was do uzupełnienia niezbędnych wiadomości z bu
dowy samochodu. Temat ten omówiony jest w Pod
ręczniku Kierowcy Kat „B” w rozdz. 8. Należy 
również przeczytać rozdział 9 we wspomnianym 
podręczniku i zapoznać się z podstawami obsługi 
technicznej samochodu.

DAS
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CO W TELEW IZJ I
PIĄTEK — 4. 05.
Program I — Wiado

mości: 9.15, 19.30, 22.25,
7.45 Express gospodar
czy, 8.05 Przybysze z 
Matplanety — Króle
stwo Miętowego grosz
ka, 8.35 Domator, 8.50 
Domowe przedszkole,
9.25 „Nowinki zza pło
tu” (7 — ost.), 10.30 Do
mator, 11.10 Od Wer
salu do Poczdamu, 12.00 
Spotkania z literaturą, 
kl. II lic., 13.30 TTR — 
sem II, Nasze spotkania,
14.00 TTR . — sem. II, 
Matematyka, 15.10 W 
szkole i w domu, 15.30 
NURT, 16.00 Program 
dnia, Telegazeta, 16.05 
Piłkarska kadra czeka,
16.25 RAMBIT, 16.50 
Okienko Pankracego,
17.15 Teleexpress, 17.30 
Raport, 18.00 Aktual
ności, 18.45 „10 minut”,
19.00 Dobranoc, 19.10 
Teraz — tygodnik go
spodarczy, 20.05 „Buffa
lo Bill i Indianie” — 
film prod. USA, 21.45 
Sport, 21.55 Weekend 
w Jedynce, 22.05 Publi
cystyka kulturalna, 22.45 
Spór o jutro — Otwar
te studio.

Program II —
17.25 Pro

gram dnia, 17.30 Wzroc
kowa lista przebojów 
M. Niedźwieckiego, 18.00 
„Dobra nadzieja” (6) — 
serial prod. franc., 19.00 
Express gospodarczy, 
19:20 Antena „Dwójki”, 
19:30 Program publ. kul
turalnej, 21.30 Panora
ma dnia, 21.45 „Serbski 
sokół” — film prod. ju
gosłowiańskiej, 23.25 
Komentarz dnia,

SOBOTA — 5. 05.
Program I Wiado

mości: 10.30, 19.30, 6.45 
TTR — sem. IV, Me
chanizacja rolnictwa,
7.15 TTR —  sem. IV, 
Produkcja zwierzęca,
7.45 Program dnia, 7.50 
Tydzień na działce, 8.20 
Na zdrowie, 8.40 Ziar
no — program Red. Ka
tolickiej dla dzieci i 
rodziców, 9.00 DROPS,
10.40 „Azjatycka mo
zaika” (14), 11.10 Mili
taria, obronność, nowo
czesność, 11.35 Labora
torium, 12.05 Telewizyj
ny koncert życzeń, 12.35 
Flesz — program muz.,
13.05 Program publicy
styczny, 13.30 Z Polski 
rodem — magazyn po
lonijny, 14.00 Informacje 
— program rozrywko
wy, 14.25 Film fabular
ny, 16.10 Polska wal
cząca 1939—1945. 17.15
Teleexpress, 17.30 Butik,
18.00 Aktualności, 19.00 
Dobranoc, 19.10 Z ka
merą wśród zwierząt,
20.05 „Friends of Eddie 
Coyle” — film prod. 
USA, 21.45 Telewizyjny 
przegląd sportowy, 22.05 
Spełnienie marzeń — 
koncert w Domu Muzy
ki i Tańca w Zabrzu,
23.05 Telegazeta, 23.15 
„Umiera się tylko dwa 
razy” — film sens.

Program II — 9.00—
12.30 Program Regional-

ny, 12.30 W świecie 
ciszy, 12.55 Program 
dnia, 13.00 „5 — 10 —
15”, 14.30 Małe kino:
„Wszystkie stolice Taj
landii” — film dok.,
15.00 Studio im. A. Mun-.
ka, 16.00 Cisza i dźwięk 
(4), 16.30 Godzina z...,
17.30 Wielka gra, 18.30 
Odeon na anteni „Dwój
ki”, 19.30 Alfa i Omega,
20.00 „Syn marnotraw
ny» — Claude Debussi; 
kantata, 21.00 Dwa + 2,
21.30 Panorama dnia,
21.45 „Mussolini” (3),
22.45 Alfabet Kisiela,
23.00 Komentarz dnia.

NIEDZIELA — 6. 05.
Program I — Wiado

mości: 10.30, 19.30, 7.00 
Witamy o siódmej, 7.30 
Notowania, 7.55 Po go
spodarsku — magazyn 
spraw wiejskich, 8.10 
Tydzień, 8.55 Program 
dnia, 9.00 Teleranek, 
10.35 „Tajemnice rosyj
skiej przyrody” (9), 11.00 
„Szalom — Kibuc” (3)
— film dok., 11.35 Tele
wizyjny koncert życzeń, 
12.20 Dla dzieci: „Tęczo
wy music box”, 13.20 
Sportowa niedziela, 14.20 
Morze — magazyn, 15.00 
Pieprz i wanilia, 15.50 
Film fabularny, 16.50 
Antena, 17.15 Tele
express, 17.30 Teatr Te
lewizji Rozmaitości: 
„Gorący wiatr” — Ray
mond Chandler, 18.35 
Video — Top, 19.00 Wie
czorynka, 20.05 „Północ
— Południe” (12 — ost.),
21.40 7 dni — Świat,
22.10 Sportowa niedzie
la, 22.50 Telegazeta, 22.55 
Telewizja z podziemia, 
23.55 Życie jest fraszką.

Program II — 8.20
Kalejdoskop, 8.50 Prze
gląd tygodnia dla nie
słyszących, 9.25 „Północ
— Południe” (12 —
ost.), 11.00 Jutro ponie
działek, 11.25 Program 
reklamowy, 11.55 Pro
gram dnia, 12.00 PKF,
12.10 „Mojżesz” (4), 13.10
100 pytań do..., 13.50
Kino familijne: „Auto
strada do nieba” (10),
11.40 Maciej Niesiołow
ski — Z batutą i z hu
morem, 14.55 A to Pol
ska właśnie, 15:30 Pola
cy: „Jerzy Waldorff”,
16.10 Podróże w czasie 
i przestrzeni: „Clive Ja
mes w Japonii” (2) — 
film prod. ang., 17.00 
Studio Sport, 17.30 Bli
żej świata, 19.00 Wyda
rzenie tygodnia, 19.30 
Publicystyka kulturalna,
20.00 Sport — Piłka w 
grze, 21.00 Program pu
blicystyczno - kultural
ny, 21.30 Panorama dnia,
21.45 „Mojżesz” (4), 22.45 
Jeremi Przybora, czyli 
dziecko szczęścia,

PONIEDZIAŁEK 
— 7. 05.

Program I — Wiado
mości: 19.30, 22.50, 13.30 
TTR — sem. II, Fizyka,
14.00 TTR — sem. II, 
Biologia, 15.00 Muzyka
— kl. II, 16.20 Program 
dnia, Telegazeta, 16.25

LUZ, 17.15 Teleexpress,
17.30 Gorące linie — 
publicystyka międzyna
rodowa, 18.00 Aktual
ności, 18.45 „10 minut”,
19.00 Dobranoc, 19.10 
W Sejmie i w Senacie,
20.05 Teatr Telewizji: 
„Poskromienie złośnicy” 
Williama Szekspira, 21.50 
Sport, 22.20 Kontrapunkt
— przegląd wydarzeń 
krajowych, 23.05 Targi 
jazzowe, 23.35 Jutro w 
programie, 23.40 J. 
francuski (24).

Program II — 14.30—
16.30 Program Regional
ny, 16.55 J. angielski 
(29), 17.25 Program dnia,
17.30 Ojczyzna — 
Polszczyzna, 17.45 Czar
no na białym — prze
gląd PKF, 18.30 Kaba
ret TEY, 19.30 „Musica 
Polonica Nova” — XVII 
Festiwal Polskiej Mu
zyki Współczesnej, 20.00 
Auto-Moto Fan Klub,
20.30 Osądźmy sami,
21.15 Rozmowy o cier
pieniu, 21.30 Panorama 
dnia, 21.50 „Ivan i Alek
sandra” — dramat psy
chologiczny prod. buł
garskiej, 23.00 Komen
tarz dnia.

WTOREK — 8. 05.
Program I — Wiado

mości: 9.15, 19.30, 22.30,
8.05 Z naszych dziejów, 
8.35 Domator, 8.50 Do
mowe przedszkole, 9.25 
„Matka Lucia” (3 — ost.)
— film prod. włoskiej, 
10.55 Domator, 11.10 Od 
Wersalu do Poczdamu,
12.50 Spotkania z lite
raturą — kl. I lic., 13.30 
TTR — sem. IV, Fizy
ka, 14.00 TTR — sem. 
IV, Produkcja roślinna,
15.00 Uwaga — AIDS 
(1), 15.50 Program dnia, 
telegazeta, 15.55 TIK-TAK 

, 16.45 Teleexpress,
 17.00 Studio sport — 
Wyścig Pokoju, 18.00 
Aktualności, 18.45 Klini
ka zdrowego człowieka,
19.00 Dobranoc, 19.10 
Plus — Minus — pro
gram publ., 20.00 Spot
kanie z ministrem J. 
Kuroniem, 20.15 „Mat
ka Lucia” (3 — ost.),
21.45 Sport, 21.55 Listy 
o gospodarce, 22.45 „Po
logne” (2) — film dok.,

Program. II — 9.00—
11.00 Program Regional
ny, 16.55 J. angielski 
(59), 17.25 Program dnia,
17.30 Dookoła świata,
18.00 „Kwestia sumie
nia” — film TP, 18.30 
Publicystyka, 19.10 Mo
dlitwa wieczorna, 19.30 
Studio sport, 20.00 Non 
Stop Kolor, 21.00 Wy
wiady Ireny Dziedzic,
21.30 Panorama dnia,
21.45 „Crimen” (2) —
serial TP, 22.45 Komen
tarz dnia.

ŚRODA — 9. 05.
Program I — Wiado

mości: 9.15, 19.30, 22.45,
7.45 Express gospodar
czy, 8.05 Poznaj swój 
kraj, 8.35 Domator, 8.50 
Domowe przedszkole,
9.25 „Nasza piątką” — 
film prod. NRD, 10.55 
-Domator, 11.15 Pieśń i

poezja żołnierzy walczą
cych — program dok.,
11.50 Uroczysta odpra
wa wart przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza,
13.00 Po sześćdziesiątce
— magazyn, 13.30 TTR
— sem. II, Chemia, 14.00 
TTR — sem. II, Hi
storia, 14.45 Współczes
na genetyka, 15.15 
NURT, 15.45 Program 
dnia, Telegazeta, 15.50 
Dla dzieci: Trąba, 16.15 
Studio sport — Wyścig 
Pokoju, 17.15 Tele
express, 17.30 Sensacje 
XX wieku, 18.00 
Aktualności, 18.45 Rol
nicze rozmaitości, 19.00 
Dobranoc, 19.10 Rzecz
pospolita samorządna,
20.00 Studio sport — 
Finał Pucharu Zdobyw
ców Pucharów, 21.50 
Adam Bień z Ossali — 
film dok., 23.00 Jutro 
w programie, 23.05 J. 
angielski (29).

Program II —  17.25 
Program dnia, 17.30 
Zwierzęta wokół nas,
18.00 „Marc i Sophie” 
(11), 18.30 Magazyn 102,
19.00 Express gospodar
czy, 19.30 Publicystyka 
kult., 20.00 Klub Ludzi 
z Przeszłością, 20.40 
Przegląd muzyczny, 21.00 
Ze wszystkich stron,
21.30 Panorama dnia,
21.50 „W labiryncie”, 
22.20 Telewizja nocą,
23.05 Komentarz dnia.

CZWARTEK 
— 10. 05.

Program I — Wiado
mości: 9.15, 19.30, 23.35,
8.05 Rytmy ciała, 8.35 
Domator, 8.50 Domowe 
przedszkole, 9.25 Film 
fab., 10.55 Domator, 11.50 
MEN — informuje,
12.00 Spotkania z litera
turą, kl. VII — A. Fre
dro: „Zemsta”, 12.50
Sylwetki historyczne — 
I. Daszyński, 13.30 TTR
— sem. IV, Matematy
ka, 14.00 TTR — sem. 
IV, Spotkania z litera
turą, 14.55 Fizyka dla 
humanistów, 15.25 MEN
— informuje, 15.35 Pro
gram dnia, Telegazeta,
15.40 KWANT, 16.30 
Studio sport — Wyścig 
Pokoju, 17.30 Tele
express, 17.45 Program 
publicystyczny, 18.00 
Aktualności, 18.45 Ma
gazyn Katolicki, 19.00 
Dobranoc, 19.10 Kupić, 
nie kupić — magazyn 
konsumenta, 20.05 „Kuba 
Rozpruwacz” — film 
krym. prod. ang., 21.50 
Interpelacje, 22.40 Sport,
22.50 Pegaz, 23.50 Jutro 
w programie, 23.55 J . 
angielski (59).

Program II — 9.00—
11.00 Program Regional
ny, 16.25 Korepetycje 
dla maturzystów — j. 
angielski (38), 16.55 J. 
rosyjski (29), 17.25 Pro
gram dnia, 17.30 „W la
biryncie” (powt.), 18.00 
„Katastrofy” — Wulka
ny, wrota piekieł, 18.30 
Program na życzenie,
19.30 Zielone kino, 20.00 
Wielki sport, 21.00 
Express reporterów,
21.30 Panorama dnia,
21.50 „Spisek na życie 
Papieża”, cz. 1 — doku
ment fabularyzowany 
prod. włoskiej, 23.10 
Komentarz dnia.

O R Ł Y
na sztandarach
W Miejskiej Bibliotece Pu

blicznej w Rybniku otwarta 
została 3 maja br. wystawa 
pod tytułem „...nad nami Orzeł 
Biały”. Prezentuje ona orygi
nalne sztandary cechów rze
mieślniczych ze zbiorów działu 
historii rzemiosła Muzeum w 
Rybniku (z okresu od powsta
nia styczniowego do wybuchu 
II wojny światowej) oraz pła
skorzeźby wykonae przez pa
na Zbigniewa Rolę-Rusińskiego.

Ekspozycja czynna będzie 
do końca maja, w godz. od 
10 do 15. Polecamy ją wszyst
kim, a zwłaszcza młodzieży 
szkolnej.

»Szanujmy proroków«
Niewielu Czytelników nadesła

ło prawidłową odpowiedź na py
tanie o tytuł i nazwisko autora 
książki, której wybrane frag
menty zamieściliśmy w pierw
szym numerze „Gazety Rybnic
kiej”. Były to cytaty z pierwsze
go rozdziału książki Edmunda 
Osmańczyka pod tytułem „Spra
wy Polaków”, napisanej w 1946 
roku. Ze względu na niezwykłą 
aktualność rozważań autora, uznaliśmy 

 za ważne przypomnie
nie te j proroczej niemal książ
ki.

Nagrody pieniężne w wysoko
ści 50 tys. zł otrzymują: Lidia
Wronka, Hubert Rupik i Kazi
mierz Pogłódek.

Nagrody do odebrania w re
dakcji.

Repertuar kinowy
4—11 maja 1990 r.

RYBNIK „Ślązak” — 4—11.05. 
s. 15.00, 17.00, 19.15 „Młode strzel
by” USA/bo, „Hutnik” — 4.05. 
s. 16.30, 19.00 „Labirynt” ang./bo, 
6—11.05. „Commando” USA/15.

BOGUSZOWICE „Zefir” —
4—11.05. s. 17.00 „Przeminęło z 
wiatrem” USA/12, s. 17.00 „Korn
blumenblau” pol.

WODZISŁAW „Czar” —
4—8.05. s. 14.15, 16.30, 18.00 „Kro
kodyl Dundee II” USA/12.

 RYDUŁTOWY „Wawel” —
 4—6.05. s. 16.30, 19.00 „Critters” 

USA/12, 7—11.05. „Zdrada i zem
sta” chiń./15, „Konsul” pol. / 15.

RADLIN „Górnik” — 6—11.05. 
 s. 15.30, 16.30, 19.00 „Porno”
 pol /18, 4—7.05. s. 16.00, 18.30

„Nocny jastrząb”.
CZERWIONKA „Górnik” —

6.05. poranek, 14.30 „Jelonek 
Bambi poznaje świat”, 9—10.05. 
„Głupcy z kosmosu” ang./12, 
11—14.05. „Piraci” fr.-tunez./12.

ŻORY „Znicz” — 4—9.05. s.
15.00, 17.00, 19.15 „Krótkie spię
cie II” USA/15, 11.05. „Nico”
USA/15.

 CHWAŁOWICE „Chwałowi
czanka” — 8.05. s. 17.00 „Maski” 
franc./15, 10.05. s. 17.00 „Prze
minęło z wiatrem” USA/12.

ROK — DKF „Ekran” — 7.05.
 s. 19.00  „Szalony Megs” 

USA/15, KINO PREMIEROWE 
— 11.05. s. 17.00, 19.00 „Kapitał, 
czyli jak zrobić pieniądze w 
Polsce” pol. / 15.



HOROSKOP
dla uradzonych w dniach 

3—9 maja
3 MAJA

J e s t  człowiekiem subtelnym  o 
artystycznej naturze, a przy tym  
okazuje również zdolności do in
teresów. Nastrojowy, bardzo w ra
żliwy, praw y, współczujący innym. 
Na ogół jest dość łubiany przez 
podwładnych, odważny, nieraz sta
nowczy, a przy tym  uprzejm y. Lu
bi urządzać przyjęcia dla swych 
przyjaciół. Można na nim polegać 
we wszystkich spraw ach p rak ty
cznych i m aterialnych.

4 M A JA

Pracow ity, uczuciowy i chociaż 
lubi wymianę poglądów — jest 
jednak dość uparty. Jest to czło
w iek podlegający licznym wpły
wom, a jednocześnie bardzo zde
cydowany, nieraz naw et dogm aty
czny. Jego najw ażniejszą cechą 
jest niew ątpliw ie upór. Mocno wie
rzy  w siebie i zawzięcie broni 
własnego zdania. Na ogół okazuje 
dużo czułości i życzliwości, a uczu
cia odgryw ają w jego życiu bardzo 
w ielką rolę.

5 M A JA

Władczy, okazujący zadziwiają
ce zdolności: w dziedzinie nauki, 
filozofii i w kierunkach artysty
cznych. Oprócz zamiłowania do po
ważnych studiów okazuje dużo do
brego sm aku. Z zamiłowaniem stu
diuje przyrodę a dzięki swej in
tu icji przenika je j ukryte praw a 
i tajem nice. Ożywia go głębokie 
uczucie religijne. Jest dość szczo
dry  i choć sam nie szuka nikogo 
jest poszukiwany przez innych.

6 M A JA

Jest to człowiek subtelny, wy
trw ale  dążący do realizacji swoich 
życiowych celów. Potrafi w ybrać 
co dobre i przyswoić sobie na sta
łe. Pełen jest nadziei i ufności, 
nie szczędzi wysiłków aby osiągnąć 
doskonałość w jakim ś kierunku. 
Może zdobyć uznanie dzięki tw ór
czości artystycznej, może też osią
gnąć powodzenie finansowe, ew en
tualn ie  na polu nauki lub polityki.

 7 M A JA

W ykazuje silną zmysłowość i ko
chliwość. Lubi tow arzystw o płci 
odmiennej. Jest cierpliwy, w ytrw a
ły i nadaje się do pracy fizycznej. 
Na ogół jest dość flegmatyczny, 
lubi wygody i zbytek. Gdy nie jest 
podrażniony w ykazuje dużą ustę
pliwość, ostrożność, stałość i zacię
tość.

8 M A JA

O kazuje dość wszechstronne za
interesow ania i sym patie. Dąży co 

praw da do zrobienia m ajątku, ale 
chętnie obdarzy czymś człowieka 
biednego, poprzez akcję dobroczyn
ną. Jest optymistą, którego nie 
opuszcza poczucie pewności siebie. 
Odznacza się poczuciem hum oru i 
łatw o dostrzega komiczną stronę 
każdego człowieka. Ma mocny i 
zdrowy organizm.

9 M A JA

Jest nie tylko człowiekiem peł
nym  pomysłów ale i zdolnym w y
konawcą. Cechuje go spokój we
wnętrzny, um iarkow anie i poczu
cie w łasnej potęgi. Posiada zdol
ności  krasomówcze, które może 
doskonałe rozwinąć i zostać przy
wódcą jak iejś partii. Przed podję
ciem decyzji długo się nam yśla ale 
potem w ytrw ale i konsekw entnie 
pracuje Lubi sztukę stosowaną i 
śpiew. W ytrw ale dąży do zrobie
n ia m ajątku  i jest bardzo zado
wolony gdy osiąga zyski m ateria l
ne.

Opracowano na podstawie książki 
Jana Starży-Dzierżbickiego pt. „Horoskopy 

 na każdy dzień roku”.

Zapowiedź pryw atyzacji naszej gospodarki i zachęty do podejmowa
nia samodzielnej działalności gospodarczej  spraw iają, że coraz wię
cej osób zaczyna działać na w łasny rachunek. Ponieważ jednak nie 

wszyscy orientują się w zawiłościach przepisów finansowych, a na do
datek nie najlepiej radzą sobie ze specyficznym językiem ustaw  i zarzą
dzeń — stąd wiele nieświadomych naruszeń praw a. Nieznajomość praw a 
nie zwalnia jednak nikogo z  jego przestrzegania. Postanowiliśmy zatem 
uruchom ić w „Gazecie Rybnickiej” nową rubrykę pn. „Fiskus m a głos”. 
W niej to — przy pomocy kadry kierowniczej Urzędu Skarbowego w 
Rybniku — zamierzam y udzielać odpowiedzi na najczęściej pow tarzają
ce się wątpliwości, Czekamy na Wasze listy z pytaniami. Przyjm ujem y 
także pytania anonimowe lub drogą telefoniczną.

Dziś pierwsze pytania.
*— Jaką kwotę dochodu z działalności handlowej bądź rzemieślniczej 

można przekazać na cele społeczne w  fo rm ie  darowizny?

Fiskus ma głos
— Można przekazać każdą kwotę, z tym, że z podstawy opodatkowa

nia dochodu odlicza się w ydatki na darowizny, cele społecznie użyteczne, 
w tym również na rzecz organizacji społecznych i fundacji, do wysoko
ści nie przekraczającej 10 proc. dochodu. Szczegóły w tej sprawie znaleźć 
można w Dzienniku Ustaw n r 27 poz. 147 z 1989 r., z późniejszymi zmia
nami znajdującym i się w Dzienniku Ustaw n r 74, poz. 443 z 1989 r. oraz 
w Dzienniku Ustaw n r 3, poz. 12 z 1989 r. (dotyczy osób prawnych).

— Czy we własnym sklepie mogę zatrudnić własną żonę?
— Oczywiście, lecz wypłacane wynagrodzenie nie stanowi kosztu uzys

kania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym, ponieważ 
dochody współmałżonków łączy się do opodatkowania podatkiem docho
dowym.

— Czy osoby fizyczne, k tóre założą spółkę z o. o. mogą się w tej spół
ce zatrudnić?

— Tak. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania tego typu spó
łek znaleźć można w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy Dz. U. n r 57, poz. 502 (zmiany: Dz. 
U. z 1946 r. n r 57, poz. 321, z 1950 n r 34, poz. 312, z 1964 r. n r  16, poz. 94, 
z 1969 r. n r  13, poz. 95).

— Podobno od m aja podatek obrotowy przy działalności handlowej 
spadł z 5 do 1 procenta. Czy to praw da?

— Tak. Zgodnie z rozporządzeniem M inistra Finansów z dnia 17 kw iet
nia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i 
osób praw nych nie będących jednostkam i gospodarki uspołecznionej oraz 
ulg, zwolnień i trybu  płatności tego podatku.

Jedno danie

Ciasto z makiem i serem 
według przepisu 
pani Helgi Cichy 

z Wodzisławia
Najpierw przygotowujemy ma

sę makową: potrzeba 6 jaj, 25
dkg maku, 35 dkg cukru pudru, 
4 łyżek mąki (może być pół na 
pół z grysikiem), 1 łyżeczkę prosz
ku do pieczenia. Do tego baka
lie i olejek migdałowy. Mak na
leży sparzyć i przemielić przez 
maszynkę do mięsa; żółtka utrzeć 

 z cukrem. Dodać zmielony 
mak, mąkę z proszkiem do pie
czenia, a na koniec pianę z 6 
białek wraz z olejkiem migda
łowym i bakaliami.

Teraz masa serowa. Składniki: 
75 dkg sera 5 jaj, 150 g masła, 
30 dkg cukru, 1 łyżka mąki lub 
pół budyniu, pół łyżeczki prosz
ku do pieczenia. Masło, cukier i 
żółtka utrzeć, dodać zmielony 
ser, na koniec mąkę z proszkiem 
do pieczenia i ubitą pianę z 5 
białek.

Na wyłożoną papierem blachę, 
nałożyć ciasto makowe. Masę se
rową nakładać łyżeczką, równo 
obok siebie. Piec w temperatu
rze 180 stopni, aż ser nabierze 
złotego koloru. Pycha!

POZIOMO: 4 .— jezioro obok Kruszwicy, 
talia, Bartek z żołędziami, 9 — słowiańska
bogini miłości, 11 — broń drzewcowa, rodzaj party
zany, 1 3  -  ochłodzenie, 14 — sprzęt A. Grubby, 15 
— grecki liryk z Teos, zorganizowana grupa
wyznaniowa, 18 — następstwo krwotoku, 
klub sportowy z Łodzi.

PIONOWO: 1 — mieszkaniec jednego z miast wo
jewódzkich, 2 — wojaczka, 3 — postument, 5 — 
cewnik, 6 — gatunek figowca występującego w 
B e n g a l i i ,  8 - gatunek wyki, 10 — znana bułgarska 
sprinterka, 11 — blizna, 1 2  -  umieranie ze śmiechu, 

gatunek jasnego piwa. 

Wśród Czytelników, którzy do dnia 30.05 nadeślą 
rozwiązanie krzyżówki nr 5 rozlosowana zostanie na
groda rzeczowa (mosiężny kwietnik wiszący) ufun
dowana przez właściciela kwiaciarni przy ul. Mi
ckiewicza w Rybniku.

Muszla klozetowa ufundowana przez firmę 
„Grammar” była nagrodą za prawidłowo rozwiąza
ne krzyżówki nr 1 i 2. Wylosowali ją państwo 
Szczepanikowie z Rybnika-Wielopola. Nagroda do 
odebrania w redakcji.
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RADA  NADZO RCZA
Międzyzakładowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁASZA KONKURS NA:
— prezesa Zarządu
— wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicz

nych
— wiceprezesa Zarządu ds. technicznych 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) 3-letnie członkostwo w MRSM
2) preferowany wiek do 45 lat
3) wykształcenie wyższe
4) staż pracy zawodowej 10 lat
5) dobry stan zdrowia

Oferty udziału w konkursie winny 
zawierać:

1) podanie z motywacją ubiegania się o 
stanowisko

2) kwestionariusz i podanie z życiorysem

3) odpis dyplomu
4) opinia z ostatniego miejsca pracy
5) świadectwo zdrowia

Oferty wraz z dokumentami należy 
składać pod adresem: Międzyzakładowa
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa — 
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35, Dział Organi
zacyjno-Samorządowy, telefon: 214-01,
wewn. 32 w terminie do 20 maja br.

O terminie przeprowadzenia konkursu 
kandydaci zostaną powiadomieni indywi
dualnie.

Zastrzega się prawo nie skorzystania z 
ofert bez podania przyczyny.

RADA NADZORCZA 
M.R.S.M.
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