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Rybnika
Zachęcamy każdego wybor

cę — mieszkańca Rybnika do 
wzięcia udziału w pierwszych, 
demokratycznych wyborach 
samorządowych. W ten spo
sób mamy wreszcie okazję za
decydować o kształcie Rady 
Miejskiej a zarazem o przysz
łości naszego Miasta.

MIEJSKA
KOMISJA WYBORCZA  

w Rybniku

Jest proces!
No i mamy pierwszy proces wy

borczy. Sprawa dotarła aż do  Są
du Wojewódzkiego w Katowicach 
gdzie twierdzą, że był to pierwszy 
tego typu przypadek w całym wo
jewództwie. W piątek, 11 maja Sąd 
Wojewódzki oddalił odwołanie 
Teodora Szczęsnego z Żor i utrzym

ał w mocy postanowienie Sądu 
Rejonowego w Rybniku, który 
5 maja zakazał dalszego rozpow
szechniania biuletynu informacyj
nego Żorskiego Porozumienia Wy
borczego (siedziba redakcji: Biuro 
KPN Żory).

Poszło o dwie sprawy: po pierw
sze. znalazł się tam rysuneczek 
pt. "Agendy” z którego średnio
dowcipny czytelnik miałby domy
ślić się, iż żorski Komitet Obywa
telski to nic innego jak agentura 
byłej PZPR .. Natomiast druga za
kwestionowana publikacja biulety
nu to tekst pt. „Dyktatorskie po
sunięcia władz miasta” pióra 
T. Szczęsnego, z Polskiej Partii 
Zielonych W niej to zarzuca się 
Komitetowi Obywatelskiemu w 
Żorach jakoby prowadził 
n omenklaturowe praktyki. Nie bę
dziemy przytaczać tu jednak za
rzutów które powstały w oparciu 
o zasadę: "słyszał, że dzwonią,
tylko nie wiedział, w którym koś-
Dokończenie  na str. 3

Pierwsza konfrontacja kandydatów na radnych z listy rybnickiego Ko
mitetu Obywatelskiego ze swoimi wyborcami odbyła się w salce kate
chetycznej kościoła św. Antoniego. Nastrój spotkania, aczkolwiek w du
żym stopniu afirmujący program KOMITETU OBYWATELSKIEGO i wartoś
ci, które on niesie, nie był jednak bezkrytyczny i kandydaci szybko zna
leźli się w ogniu pytań, czasami bardzo szczegółowych, a niekiedy wręcz 
agresywnych, adresowanych jakby przedwcześnie i nie w tym kierunku... 
Dały one jednak przedsmak sytuacji, w której przyjdzie pracować nowej 
władzy samorządowej Rybnika Mówiąc krótko było gorqco, mimo chło
du bijącego od kamiennej posadzki !

Kandydaci, choć każdy legitymo
wał swą przynależność do ekipy Ko
mitetu Obywatelskiego swojq do
tychczasową postawą i działalnoś
cią, atakowani byli dość bezpardo
nowo i konkretnie. O dziwo, naj
mniej pytań wzbudziła zupełnie no
wa procedura, która po raz pier
wszy polega na głosowaniu na li
stę, czyli na całą ekipę stronnic
twa czy ugrupowania politycznego.

— Krzyżyk postawiony przy jednym

nym z nazwisk no liście Komitetu 
Obywatelskiego oznacza, że wybie
racie nas, nasz program, dajecie 
nam swoje zaufanie i mandat do 
rządzenia miastem — dodał do wy
jaśnień swoich poprzedników, prze
wodniczący Zarządu Komitetu Obyw

atelskiego — JÓZEF MAKOSZ.

— Tym razem nie skreślamy, tym 
razem głosujemy ZA... — przypomi
na RYSZARD KUFEL. Dodatkową ar
gumentację, wyjaśnia jącą tę nie-

Czy zaufamy im w

znaną nam przecież zasadę głoso
wania przedstawił poseł CZESŁAW 
SOBIERAJSKI, porównując samorząd 
miejski do Sejmu.

— Tam mamy swoje 65 procent, 
mamy swój klub, mamy sympaty
ków, a mimo tego często przegry
wamy w czasie głosowania. Tylko 
silna grupa, zdolna jest złamać lo
kalne układy, które nadał trwają. 
Zdobycie Sejmu i Senatu, nasz rząd, 
rozwiązanie partii — to wszystko 
dopiero skruszenie fasady starego 

—systemu. Po wyborach samorządo
wych okaże się, kto faktycznie rzą
dzi krajem. To tutaj, w gminach 
trzeba walczyć o odzyskanie wła
dzy. Idąc do wyborów — idziemy 
zmieniać Polskę.

W kręgu śródmieście, Komitet Obywatelski 
 reprezentują: MARIAN

ADAMCZYK. JADWIGA GRABIEC  
ANDRZEJ GORCZYCA, MARIA 
KUFA-SKORUPA i MICHAŁ ŚMI
GIELSKI.

Zebrani, a było na sali około 120 
osób, potraktowali kandydujących do samorządu miejskiego jako profesjonalistów 

 I  główne uderzenie w 
pytaniach skierowane zostało na 
problemy z dziedzin zawodowych. 
Pierwszy impet poszedł na Andrze
ja Gorczycę z Elektrowni Rybnik — 
oczywiście za wszystkie grzechy tej 
trucicielki wobec Rybnika i jego 
mieszkańców. A że złość ludzka jest 
energią sprężającą się wobec o po
ru, więc spokojna i rzeczowa od
powiedź A. Gorczycy rozbudziła je
dynie ducha polemiki.

Sytuacja podobna powtarzała się 
prawie po każdym wystąpieniu kan
dydatów. Prezentacja motywów 
kandydowania do nowego samo
rządu wzbudziła umiarkowane za-

Dokończenie na str. 3

W okół studeckich strajków 
narosło wiele niedomówień 
i zbędnych emocji. W 

dniach 10 i 11 maja strajkowa
ła również rybnicka filia Poli
techniki Gliwickiej, więc wybra
łem się na ul. Kościuszki, by po
rozmawiać ze studentami. Od 
razu muszę stwierdzić, że stu
denci nie trzymają się kurczowo 
starego socjalistycznego " roz
pieszczania” Po prostu wzięli 
zgodnie z aktualnie panującą 
tendencją swoje sprawy we 
własne ręce! Sprawa rozpoczęła 
się z chwilą kiedy MEN ogłosił 
że już w najbliższym czasie w 
Sejmie czytana będzie nowa Us
tawa o Szkolnictwie W yższym 
Środowisko studenckie uznając 
te ustawę, (a właściwie jej pro
jekt), za antystudencką, zawią
zało strajk chcąc przede wszy
stkim nie dopuścić do czytania 
w Sejmie. Chodziło też o przy-

przyznanie prawa do konsultowania 
tego typu aktu prawnego.

A zatem czego studenci nie 
chcą? Nie chcą przede wszyst k

im: dopuścić do likwidacji sty

czesnego za naukę a stypendium 
otrzyma tylko bardzo zdolny 
pracowity student!

Ale obecnie ciężko w Polsce 
przeżyć z pensji a rodziny bo-

stypendiów oraz są przeciwko 
wprowadzaniu opłat za pow ta
rzanie roku i egzaminów. Ale 
uwaga! Wszystkiego tego nie 
chcą JUŻ TERAZ od zaraz czyli 
od 1 października 1990 roku! 
Później — tak! Studenci zdają 
sobie bowiem sprawę ze złego 
stanu rozdawnictwa stypendiów 
oraz z nadużywania różnego ty
pu urlopów i drugich terminów 
egzaminów Zdają sobie rów
nież  sprawę z tego że w nie
długim czasie chcąc Polskę 
zeuropeizować nie ominie niko
go ze studiujących płacenie

borykają się z wieloma finansowy
mi brakami. I jakże więc w tej 
sytuacji myśleć o samofinanso
waniu się studenta?

Protest wymierzony był równ
ież przeciwko zbyt dużej wła

dzy rektora, który bez zgody 
senatu mógłby zawiesić działal
ność uczelni. Studenci protestują 
także przeciw podziałowi uczel
ni na samorządne podporządko
wane ministerstwu. I wreszcie 
domagają się zwiększenia do 30 
procent reprezentacji studentów 
w Senacie uczelni i Radach Wy
działu .

Czytając postulaty strajkują
cych w Rybniku zabrakło mi 
punktu obligującego minister
stwo do reformy samego syste
mu studiów, który zdynamizo
wałby uczelnie i podniósł ich 
poprzeczkę, aby nie opuszczali 
jej, oczywiście z dyplomem, lu
dzie głupi i niegodni tytułów.

Bardzo brakowało mi tego 
punktu, ponieważ uważam go 
za ważniejszy i dotyczący istoty 
problemu. Jednak egzystencjal
nie, dla studentów dzisiaj waż
niejsze są sprawy pieniężne a 
upominania się o nie nikt już 
nie może im zabraniać!

Bo to jest właśnie demokra
cja, która z całą swą słabością 
jest i tak o niebo lepsza od za
mordyzmu, o którym wielu 
pomstujących dzisiaj na studen
tów, całkowicie pewnie zapom
niało.

Marek Szołtysek



Listy do redakcji

„Ksiądz -  pułkownik" „Świat to środowisko Boże"
Pielgrzymka ekologiczna Rybnik —  Góra Św. Anny

Chciałbym, wyrazić swoją 
wdzięczność za artykuł, zamiesz
czony w nr 2 „Gazety Rybni
ckiej” , przybliżający czytelnikom 
sylwetkę i drogę życiową mo
jego stryja ks. infułata Tomasza 
Reginka. W swojej praktyce le
karskiej stale doświadczam, że 
pamięć o N im jest wśród spo
łeczności Ziemi Rybnickiej cią
gle żywa i pełna uznania.

Artykuł ten siłą rzeczy skró
towo traktuje o jego działal
ności politycznej na Śląsku. Mia
łem okazję z ks. Reginkiem na 
ten temat, kilka razy dyskuto
wać. Ostatni raz kiedy był już 
na łożu śmierci — zadowolony 
i odprężony, bo łoże to było już 
na Jego ukochanej Ziemi Ślą
skiej, Ziemi Polskiej.

Otóż jego starania, razem z 
innymi oddanymi tej sprawie 
krajanami, aby ze Śląska utwo
rzyć neutralne dwujęzyczne pań
stwo nie było pozbawione teore
tycznych podstaw: mogło bo
bowiem mieć historyczne uzasad
nienie oraz oprzeć się na już 
istniejących w Europie prece
densach, jak np. 4-języcznej 
Szwajcarii czy 2-języcznej Bel
gii.

Kiedy stwierdził jednak, że w 
aktualnej sytuacji geopolitycz
nej jest to nierealne — rozpo
czął starania i wywalczenie dla 
Śląska przynajmniej częściowej 
autonomii. Zdawał On sobie bo
wiem już wówczas —  bardzo 
przewidująco jak się później okazało 

 — sprawę, że Śląsk, ten 
bogaty skrawek Europy, o jedno

jednolitej strukturze przemysłu (gór
nictwo, hutnictwo) — stanie się 
w konsekwencji zapleczem, 
niszczycielskiego eksploatowania 
kolonią. Tak było na początku 
naszego wieku, kiedy był częś
cią Cesarstwa Niemieckiego i tak 
było niestety później w Polsce 
Ludowej. Dożyliśmy przecież 
czasów, w których powszechnie 
określa się Śląsk — polską Ka
tangą, a warunki życia urągają 
tutaj wszelkim, już nie tylko 
zdrowotnym, kryteriom.

Był jednak krótki okres przed
wojenny. w trakcie którego Zie
mia stawała się z dnia na dzień 
bardziej kwitnącą. Starsi mie
szkańcy napewno to potwierdzą. 
Był to okres istnienia namiastki 
autonomii w postaci Sejmu Ślą
skiego. Barbarzyńska wojna okres 

 ten jednak przerwała.

Chciałbym z całą stanowczoś
cią stwierdzić, że walcząc o au
tonomię Śląska pragnął ks. Re
ginek, aby Ziemia ta wiernie 
służyła Polsce, ale równocześnie 
by pewna samodzielność pozwo
liła mieszkańcom rekompenso
wać trudy życia w gorszych wa
runkach ekologicznych.

W chwili obecnej, nawrotu do 
wolności w każdym jej wymia
rze i rodzenia się samorządnoś
ci, chciałbym przypomnieć te, 
tak bardzo dziś aktualne, idee 
ks. infułata Tomasza Reginka.

Łączę wyrazy szacunku 

Lek. med. Tomasz Reginek

W dniu 30 kwietnia br. wy
ruszyła z Rybnika piesza piel
grzymka, aby po dwóch dniach 
dotrzeć na świętą górę ziemi 
śląskiej. Myśl przewodnia grupy 
młodzieżowej — oazy i człon
ków franciszkańskiego ruchu 
ekologicznego zawarta została w 
haśle „świat to środowisko Bo
że ”

Pielgrzymując przez śląską 
ziemię, grupa bez mała 40 osób 
pod duchowym przewodnictwem 
ks. Tadeusza z parafii Św. Jad
wigi Śląskiej na Nowinach kon
templowała naturalne środowis
ko życia w naszym regionie.

Wierzymy, że modlitwy nasze 
przebiły się przez parasol py
łów: Elektrowni Rybnik. Zakładów
dów Chemicznych Kędzierzyna 
Blachowni czy koksowni Zdzie
szowice bezpośredniego „zady
miacza” sanktuarium. Pewna

W ubiegły poniedziałek, 14 
maja, odbyło się kolejne zebra
nie. liczącego 112 członków ko
ła terenowego Związku Górno
śląskiego w Rybniku. Poświęco
ne było głównie wyborom nowe
go zarządu (dotychczas pracą 
koła kierował tzw. zarząd tym
czasowy) oraz delegatów na pier
wszy Kongres Związku, który 
odbędzie się w połowie czerwca 
br. na Górze Św. Anny.

W tajnych wyborach, wyłonio
no 7-osobowy zarząd, który u
konstvtuował się następująco:

atrakcją było to, że 55 kilome
trowa trasa w większości wiodła 
przez tereny leśne — niestety 
coraz bardziej zdewastowane 
przez pożary i rabunkową gos
podarkę leśną. Pielgrzymi przy
jmowani byli z wielka życzliwością 

 i gościnnością przez pro
boszcza pięknego kościoła w 
Zwonowicach. Szczególne wyra
zy podziękowania przekazujemy 
tą drogą proboszczowi i miesz
kańcom śródleśnej parafii Stara 
Kuźnica, gdzie pielgrzymi zosta
li przyjęci na nocleg.

Rozśpiewana grupa rybnickiej 
młodzieży spodobała się bardzo 
Ojcu franciszkaninowi z klaszto
ru na Górze Św. Anny, który 
zachęcał do podjęcia za rok po
nownego pielgrzymowania — 
jako skutecznego sposobu rato
wania Matki Ziemi przed czło
wiekiem. Pielgrzym

prezesem został Korneliusz Gli
wa, jego zastępcą — Henryk 
Michalik, sekretarzem — Marian 
Uherek ,skarbnikiem — Dariusz 
Wantulok, a członkami: Henryk 
Knapczyk, Elżbieta Mackiewicz 
i Andrzej Szczeponek. Warto do
dać, ii z kandydowania do za
rządu z różnych powodów — z 
reguły z braku czasu — zrezy
gnowali m. in. K. Miczajka. J. 
Meisel, J. Leśniak, i ks. J. Kaul. 

W tajnym głosowaniu wybra
no także 22 delegatów na 
czerwcowy kongres (mt)

Nowy zarząd rybnickiego koła Związku Górnośląskiego

FIRMA ”DIGITAL"
 OFERUJE ZESTAWY DO

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

WODZISŁAW-GŁOŻYNY,ul.MODRZEWIOWA 45 
 TELEFON 592-735

DIGITAL

4 0 -551 KATOWICE. ul. Nasypowa 6 
te l. 521300, tlx  315684

W interesie rodaków
poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

Od II kwartału 1989 r. działa w RYBNIKU STOWA
RZYSZENIE POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ 
III RZESZĘ NIEMIECKĄ, które w chwili obecnej za
sięgiem swojego działania obejmuje cały Rybnicki Okręg 
Węglowy (z wyjątkiem Knurowa) oraz Ziemię Racibor
ską. Siedziba mieści się w RYBNIKU PRZY PLACU  
WOLNOŚCI 7 na parterze. Interesantów przyjmujemy w 
poniedziałki i czwartki od godz. 10.00 do 14.00.

Zarząd Miejski otrzymuje wiele listów z pytaniami i 
prośbami o przesłanie deklaracji członkowskich, a tak
że spore pakiety korespondencji z Zarządu Wojewódz
kiego w Katowicach od mieszkańców naszego regionu 
Dlatego pragniemy wszystkich oczekujących na odpo
wiedzi poinformować, że nie możemy na tę koresponden
cję odpowiadać, gdyż nie dysponujemy żadnymi fundu
szami na tego rodzaju działalność, a ponadto nie zatrud
niamy pracownika biurowego.

Zarząd Miejski pracuje całkowicie dobrowolnie  nie
odpłatnie, a więc społecznie, i tę okoliczność należy mieć 
na uwadze. Prosimy przeto wszystkich zainteresowanych 
aby w ustalonych godzinach przyjęć zechcieli osobiście 
pofatygować się do siedziby Stowarzyszenia celem załat
wienia swoich spraw.

Pełnomocnik Zarządu Miejskiego w Rybniku 
M AKSYMILIAN MILEK

OGŁOSZENIA DROBNE
Stanisław Wencelis lekarz chorób 
wewnętrznych specjalista psychia
tra przyjmuje Wawelska nr 19 
wtorki, czwartki 16.30—18.00 GR/55 
Potrzebna osoba do lekkiej pracy 
w ogrodzie i wokół domu. Ilość 
godzin do ustalenia, tel. grzecznościowy 

 21897 godz. 16.00—18.00 GR/56 
Kury nioski sprzedam na fermie 
Jejkowice, ul. Niedobczycka 40 
______________________________ GR/58
Rzeźnika na pół etatu zatrudni 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w Rybniku Wielopole ul. Majątkowa

 42 tel. 27566 ______________GR/63
Sprzedam BESTERA SPB -  315, 
nową pomnę wodną i rozrusznik 
Jelcz, silnik leżący MAN tel . 
214-23, 8.00—15.00 GR/59

ULTRASONOGRAFIA Rybni
k, os. Nowiny, ul. Floriańska 

19, wykonuje badania: wątro
by, pęcherzyka żółciowego, 
trzustki nerek, ciąży, macicy, 
przydatków codziennie godz. 
16.00— 19.00. GR/60/6

Drodzy Czytelnicy 
Z przykrością musimy przeka

zać Wam niemiłą wiadomość, że 
zmuszeni jesteśmy podwyższyć cenę 

naszej gazety. Związane to jest 
z przeniesieniem druku gazety do 
Katowic.
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RYBNICKI KOMITET OBYWATELSKI ZAPRASZA

W środę 23 MAJA o godz. 17.00 
odbędzie się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej przedwyborcze spot
kanie z kandydatami na rad
nych, desygnowanymi przez Ko
mitet Obywatelski Będzie to o
kazja osobistego poznania całej 
ekipy startującej do samorządu

du z ramienia KO i zadania 
kandydatom różnych pytań.

Udział w spotkaniu zapowie
dzieli posłowie —  CZESŁAW  
SOBIERAJSKI i JERZY WUT
TKE, oraz szef — Szef Urzędu 
Rady Ministrów —  JACEK 
AMBROZIAK,



Kandydaci KO w  Leszczynach Listy przebojów

W dzisiejszym numerze otwieramy kącik muzycz
ny, redagowany przez Wojciecha Nawrockiego, 
dziennikarza redakcji muzycznej Polskiego Radia 
w Katowicach.

Komitet Obywatelski w Leszczy
nach powstał przed wyborami do 
Sejmu i Senatu w maju 1989 r. 
Liczy około 40 osób z różnych śro
dowisk. Przewodniczącym Komite
tu Obywatelskiego jest mgr inż. 
Henryk Śliwa — przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” KW K „Dę
bieńsko”. Od początku działalności 
Komitetu jego członkowie ucze
stniczyli w roli obserwatorów w 
komisjach poprzedniej Rady i brali 
udział w sesjach, starając się 
wpływać na decyzje władzy lokal
nej.

Z początkiem br. KO rozpoczął 
przygotowywania do wyborów samorządowych 

. Opracowano „Ra
port o stanie miasta i gminy” oraz 

 uruchomiono dwa punkty in
formacyjne, gdzie przyjmowane 
były od lutego do końca kwietnia 
zgłoszenia kandydatów na rad
nych. Zgłoszono około 50 osób, z 
których KO wyłonił 30 kandyda
tów w 32 jednomandatowych okrę
gach miasta i gminy Leszczyny.

Przy doborze kierowano się opi
nią mieszkańców, uczciwością, 
kompetencją kandydatów i znajo
mością problemów własnego śro
dowiska. Starano się wyłonić lo
kalnych działaczy, cieszących się 
autorytetem wśród współmieszkań
ców. Oto nasi kandydaci w po
szczególnych okręgach: 
LESZCZYNY: 1 — Kornas Marek
— lat 44, technik automatyk, prac. 
KWK „Rymer” , aktywny działacz 
spółdzielczości mieszkaniowej, 2 — 
Kokowski Piotr — lat 20, kierow
ca mechanik, prac. KWK „Szczy
głowice” , młody, zaangażowany w 
spawy środowiska młodzieży, 3 — 
Perz Józef — lat 41, elektrome
chanik, prac. KWK „Szczygłowi
ce” . przewodniczący Pracowniczych 
Ogródków  Działkowych w Lesz
czynach, pragnie, dążyć do rozwo
ju zieleni w mieście, 4 — Kań
toch Stanisław — lat 44 kierow
ca mechanik, przewodniczący KZ 
„Solidarność” w Zakładach Dro
biarskich w Leszczynach, aktyw
ny działacz „Solidarności” od 
1980 r., 5 — Ignacy Edward — 
lat 51, inżynier górnik, pracownik 
ZRG Gliwice, nie zezwoli na bez
karne marnowanie środków z bu
dżetu miasta, pragnie zająć się 
problemami ochrony środowiska, 
6 — Zajonc Jerzy — lat 49, inży
nier elektryk, aktywny działacz 
Rady Pracowniczej KW K „Szczy
głowice” , 7 — Wypych Kazimierz
— lat 33, ślusarz, spawacz, pragnie
gnie zająć się aktywizacją do dzia
łań społecznych młodego środowi
ska robotniczego, 8 — Kita Wie
sław — lat 40, inżynier budowlany 

, pracownik KBO ROW w Ry
bniku, ceniony w środowisku, zna
wca problemów realizacji inwesty
cji, 9 — Salamon Leszek — lat 
32 lekarz medycyny, pracownik 
Przychodni Rejonowej w Czer
wionce, zdecydowany orędownik 
etosu „Solidarności” pragnie przy
czynić się do poprawy stanu zdro
wia mieszkańców. CZERWIONKA: 
10 -  Wiatrak Barbara — lat 41, 
lekarz pediatra, prac. Przychodni 
Dziecięciej w Czerwionce, prze
wodniczącą KZ „Solidarność” w 
ZOZ Rybnik, sekretarz KO pra
gnie dążyć do poprawy zdrowia 
dzieci i młodzieży. 11 — Minas
Grażyna — lat 37, pielęgniarka, 
prowadzi wzorowy punkt PCK, 
znawca problemów opieki społe
cznej na tym terenie.
12 — Zemła Alfred — lat 61. eme
ryt górnik, aktywny działacz 
„Solidarności” , jeden z przywód
ców strajku na KWK „Dębieńsko” 
(2.9 1980 r.) internowany w 1981 r„ 
zajmuje się problemami środowi
ska emerytów, 13 — Głombik
Henryk — lat 35 mgr prawa, 
radca prawny Zakładu ERG Kry
wałd 14 — Karasiński Stanisław
— lat 39. mgr inż. mechanik, prac. 
Kombinatu PGR Leszczyny, pra
gnie dążyć do rozwoju zieleni w 
mieście, ochrony gruntów rolnych, 
poprawy stanu środowiska, 15 — 
Fiegler Henryk — lat 46 emery
towany sztygar KWK „Dębieńsko” 
od kilkunastu lat walczy o przy
wrócenie historycznej nazwy Czerwionka

wionka do nazwy miasta, przewo
dniczący KOSM w Czerwionce, 
16 — Szczekała Józef — lat 32, 
lekarz weterynarii, prac. Leczni
cy dla zwierząt w Rybniku, wy
brany przez mieszkańców oś. Kar
lik. CZUCHÓW: 17 — Kwitek Dorota 

 — lat 42, mgr pedagog, nau
czycielka Zespołu Szkół Mechani
cznych w Rybniku, lubiana przez 
młodzież, wysoko ceniona za po
stawę moralno etyczną w środowi
sku, 18 — Śliwa Henryk — lat 45, 
mgr inż. górnik, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” KWK „Dę
bieńsko” i KO Leszczyny, inter
nowany przez rok w stanie wo
jennym, wiceprzewodniczący Kra
jowej Komisji Górnictwa NSZZ 
„Solidarność” , 19 — Stawinoga
Alojzy — lat 38, dr inż. mecha
nik, adiunkt Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, wychowawca mło
dych kadr technicznych, pragnie 
zając się problemami ochrony śro
dowiska, oświaty i gospodarki ko
munalnej. DĘBIEŃSKO: 20 —
Cuber Grzegorz — lat 35, mgr pe
dagog, dyrektor Szkoły Podstawo
wej w Dębieńsku Starym, zaanga
żowany w stworzenie wzorowej 
placówki oświatowej, 21 — Wło
darczyk Wojciech — lat 35, nau
czyciel w Szkole Podstawowej w 
Dębieńsku Starym, zaangażowany 
w sprawy młodzieży i środowi
ska nauczycielskiego, 22 — Hra
piec Jan — lat 37, inżynier gór
nik, sztygar KWK „Knurów”, 
zaangażowany w rozwój infra
struktury technicznej w Dębień
sku. PALOWICE: 23 — Buchta
Alfred — lat 59, emerytowany 
sztygar KWK „Kleofas” , miłośnik 
historii Palowic, rzeźbiarz amator, 
zainteresowany w ratowaniu dóbr 
kultury i piękna okolicznych la
sów. BEŁK: 25 — Musioł Broni
sław — lat 39, elektromonter, 
aktywny działacz Rady Pracowni
czej KWK „Dębieńsko” STANO
WICE: 27 — Goraus Magdalena
— lat 53, emerytowany technik 
gastronom, wieloletni, ceniony soł
tys w Stanowicach, zaangażowana 
w sprawy rozwoju infrastruktury 

 technicznej i społecznej, 28 — 
Piórecki Leonard — lat 43, mgr 
inż. architekt-urbanista, pracownik 
Biura Planowania Przestrzennego, 
członek Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, projektant planów prze
strzennego zagospodarowania z te
renu ROW, aktywny działacz Ra
dy Sołeckiej i KO w Leszczynach. 
29 — Fojcik Piotr — lat 35, ma
szynista, pracownik PKP, właści
ciel gospodarstwa rolnego, akty
wny działacz NSZZ "Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, 39 — 
Wuzik Czesław — lat 32. ślusarz, 
pracownik KWK „Szczygłowice” , 
właściciel gospodarstwa rolnego, 
działacz NSZZ „Solidarność” , pra
gnie przyczynić się do rozwoju 
infrastruktury technicznej i roz
woju usług ze szczególnym uwzglę
dnieniem obsługi rolnictwa. 
SZCZEJKOWICE: 31 Szweda
Albin — lat 54, emeryt, wielole
tni ceniony sołtys w Szczejkowi
cach, główny organizator gazyfi
kacji i innych czynów społecz
nych na rzecz rozwoju sołectwa. 
PRZEGĘDZA: Kuśka Marian —
lat 36, lekarz medycyny, praco
wnik Przychodni Rejonowej w 
Czerwionce, ceniony w środowisku 
lekarz.

Stajemy do wyborów jako ugru
powanie przywiązane do tradycji 
i etosu „Solidarności” Zdajemy 
sobie sprawę, że przed nową radą 
stanie pionierskie zadanie wypełnienia 

życiem idei samorządu

JEST PROCES
Dokończenie ze str. 1

ciele” ... Żorski KPN odciął się od 
tej publikacji, a Sąd Rejonowy w 
Rybniku potraktował całą sprawę 
jako pomówienie i oddalił zarzu
ty jako nieprawdziwe. Sąd Woje
wódzki utrzymał postanowienie w 
mocy, ponownie zakazując rozpow
szechniania biuletynu. Słowem — 
tego już Państwo nie przeczytają. 
I  bardzo dobrze. (mb)

DISKO — HITS — RFN

1. THIS BEAT IS TECHNOTRO
NIC — MC B DAISY DEE,
2. VOGUE — MADONNA, 3. DUB 
BE GOOD TO ME — BEATS 
INTERNATION-AL, 4. STEVIE B 
MEGAMIX, 5. HAPPENIN’ALL 
OVER AGAIN — LONIE GOR
DON, 6. WHO DO YOU LOVE -  
JOHN DAVIS, 7. I PROMISED 
MYSELF — NICK KAMEN, 
8. THIS BEAT IS TECHNOTRONIC
— TECHNOTRONIC, 9. ESKAPA
DE — JANET JACKSON, 10. THE 
POWER — SNAP.

DISCO — HITS — ENGLAND

1. VOGUE — MADONNA, 2. IT ’S 
ON YOU — M.C. STAR AND 
REAL MC COY, 3. WASTE YOUR 
TIME — RED FOX, 4. RIDING 
ON A STORM — AVALANCHE, 
5. ON SE CALM E — BASSILINE  
BOYS, 6. SANTA M A R IA . — LE 
COMPAGNE CREDA, 7. LIVING 
FOR LOVE — KOREANA 8. 
BLACK VELVET — ALENNAH 
MILES, 9. CINEMA — ICE MC, 
10. SOUL MIX — SOUL TO LOVE

DISCO — HITS — USA

1. VOGUE — MADONNA, 2. 
I WANNA BE RICH — COLLO
WAY, 3. HOW CAN WE BE LO
VERS — MICHAEL BOLTON, 
4. WHOLE WIDE WORLD — 
A ’ME LORAIN, 5. WHIP APPEAL
— BABY FACE, 6. OPPOSITIES 
ATRACT — PAULA ABDUL, 7. 
ON SE CALME — BASSLINE 
BOYS, 8. ESKAPADE — JANET 
JACKSON, 9. I ’LL  BE LOVING 
YOU... — NEW KIDS ON THE 
BLOCK, 10. LENINGRAD — 
BILLY JOEL.

LPS —— RFN
1. I DO NOT WANT WHAT I..

— SINEAD O’CONNOR. 2. VIO-

Dokończenie ze str. 1

interesowanie, natomiast gniewne 
„interpelacje" ruszały od razu na 
problemy z dziedziny, którą repre
zentował kandydat na radnego. I 
tak kolejno: Maria  Kufa-Skorupa
usłyszała wiele gorzkich słów pod 
adresem służby zdrowia i niekoń
czącej się budowy szpitala miejs
kiego w Orzepowicach. I chociaż 
odpowiadała zdecydowanie i mog
ła uspokoić swoich wyborców, że 
ten ostatni problem szybko roz
wiązany zostanie po wygraniu wy
borów, bo miasto odbierze tę in
westycję województwu, to nastrój 
sali znów podgrzany został o ko
lejnych kilka stopni. Następna se
ria pytań skierowana została do 
Michała Śmigielskiego — o handel 
„wyprowadzony na ulice”, o 
zbyt powolną prywatyzację sklepów, 
o butiki powstające w miejscu skle
pów spożywczych...

W pewnym momencie poseł JE
RZY WUTTKE uznał za potrzebne 
przypomnienie, że „TUTAJ SIEDZĄ 
DOPIERO KANDYDACI DO RZĄ
DÓW W MIEŚCIE”, co oznacza, że 
jeszcze nie im należy się lanie... 
Wzbierająca fala problemów, z

Dziś światowe listy przebojów.

LATOR — DEPECHE MODE, 3, 
BUT SERIOUSLY — PHIL COL
LINS, 4. STILL GOT THE PL UES 
— GARY MOORE, 5. PAINTINGS 
IN YELLOW — SANDRA, 6. 
ALANNAH MYLES — ALANNAH 
MYLES, 7. IN OGNI SENSO — 
EROS RAMAZZOTTI, 8. CHAN
GES BOWIE — DAVID BOWIE, 
9. MISSING ... — NOTTING
HILLBILLIES, 10. BEHIND THE 
MASK — FLEETWOOD MAC.

LPS — ENGLAND

1. ONLY YESTERDAY — THE 
CARPENTERS, 2. BEHIND THE 
MASK — FLEETWOOD MAC. 
3. ALANNAH MYLES — ALAN
NAH MYLES, 4. FEAR OF A 
BLACK PLANET — PUBLIC 
ENEMY, 5. BUT SERIOUSLY — 
PHIL COLLINS, 6. JUST THE 
TWO OF UC — VARIOUS 7. 
CHANGES BOWIE — DAVID BO
WIE, 8. DAYS OF OPEN HAND
— SUZANNE VEGA, 9. LABOUR 
OF LOVE II — UB YO. 10. BRI
GADE — HEART.

LPS — USA

1. I DO NOT WANT WHAT I 
HEVEN’T GOT —. SINEAD 
O’CONNOR. 2 RHY THM NATION
— JANET JACKSON, 3. SOUL 
PROVIDER — MICHAEL BOL
TON, 4. NICK OF TIME — BON
NIE RAITT, 5. FOREVER YOUR 
GIRL — PAULA ABDUL, 6. PLE
ASE HAMMER DON’T HURT’EM
— M.C. HAMMER, 7. ALANNAH 
MYLES —  ALANNAH MYLES, 
8. VIOLATOR — DEPRCHE MO
DE. 9. PUMP — AEROSMITH, 
10. BUT SERIOUSLY — PHIL 
COLLINS.

Na podstawie: BILLBOARD, N.M. 
EXP., MUSIC NEWS, WORLD 
OF MUSIC. BRAVO — 10.05.—18.05. 
1990.

którymi wyborcy przyszli na spotka
nie dała ekipie Komitetu Obywa
telskiego szansę „przymiarki” do 
spraw, z którymi zderzą się od ra
zu po wyborach — jeśli je wygra
ją. Temperatura dyskusji pokazała, 
że nie ma już żadnych sentymen
tów do takich, czy innych orienta
cji politycznych, gdyż jedynym kry
terium wyboru będzie fachowość, 
kompetencja i BOJOWOŚĆ przy
szłego radnego.

Spotkanie ubarwili młodzi gniew
ni z KPN, którzy przyszli zarekla
mować swoje ugrupowanie i swo
ich kandydatów, a przy okazji „prze
pytać"  posłów na tematy tylko ich 
interesujące. Obaj posłowie wyja
śnień takich udzielili im, tyle, że 
w kuluarach sali, gdyż wyborcy z 
Rybnika dali pierwszeństwo swoim 
sprawom i pytaniom dotyczącym 
polityki lokalnej, o nie globalnej.

I słusznie, skoro było to spot
kanie z tymi, którzy tę politykę lo
kalną będą robić — jeśli taka 
będzie woła wyborców. Wszystko jas
ne będzie już 27 maja.
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Idąc do wyborów



Cała władza w
Trochę  dziennikarskiej 

przesady w nagłówku nie 
zmienia faktu, że dzisiejszą 
„rozkładówkę”  zredagowa
liście, Szanowni Czytelni
cy, sami sobie! Samorząd
nie i niezależnie, wzięliście 
pióra i długopisy we własne 

 ręce, aby napisać do 
nas to wszystko, co publi
kujemy dziś na obu stro
nach zarezerwowanych w 
„Gazecie Rybnickiej”  dla 
materiałów publicystycz
nych.

Zupełnie nieoczekiwanie, 
także dla nas samych, tuż 
przed wyborami powstał 
spontanicznie tak autenty
czny dowód na to, że ener
gia społeczna jeszcze tli 
się, a nawet żarzy i tylko 
czeka na sprzyjające wa

runki, aby wybuchnąć twór
czym płomieniem.

Czytelnicza publicystyka 
jest przecież żywym w y
razem tej energii, także in
telektualnej, której uwiąd 
zdawał się być powszechny 
w  dobie coraz brutalniejszej 
walki o byt. Ale koniecz
ność zmierzenia się z co
raz trudniejszą rzeczywis
tością i ze wszystkimi w y
zwaniami, które niesie prze
jęcie odpowiedzialności za 
swoje losy, tym bardziej 
wymaga od nas rozumu, 
rozwagi i  chwili namysłu

Listy, które dotarły 
do nas w ciągu dwu 
miesięcy od ukazania się 
pierwszego numeru „Ga
zety Rybnickiej” , są naj
lepszym świadectwem doj
rzałości społecznej na
szych Czytelników — oby
wateli Rybnika i okolic, a 
zarazem miłym dla nas po
twierdzeniem trafności do
boru poruszanych proble
mów. Wszystkie poniższe 
artykuły nadeszły do re
dakcji jako listy reagują
ce na nasze wcześniejsze 
publikacje oraz jako samo
dzielne, autorskie reflek

sje Czytelników na tema
ty aktualne, tak ważne dla 
nich, że uznali za pożąda
ne podzielić się swymi 
przemyśleniami z naszą re
dakcją.

Z niektórymi poglądami 
należy oczywiście dyskuto
wać, zwłaszcza z tonacją 
listu pana Z. Hansla, ale 
wszystkie teksty są auten
tycznym dowodem żywot
ności instynktu społeczne
go Rybniczan!

Tym oto sposobem samo 
życie zaprogramowało tę 
najbardziej wiarygodną 
„ągitę”  za naszą samorząd
nością! Oddajemy Wam głos 
Szanowni Czytelnicy.

REDAKCJA

Po latach milczenia, nagle Śląsk zaczął być dostrzegany i stał się ośrodkiem 
 zainteresowania publicznego. I to jakoś dziwnie tak się stało do

piero wtedy, gdy zjednoczenie Niemiec zaczęło być realne. Przede wszyst
kim odezwali się ci, którzy osiedlili się na Śląsku po 1945 r. Kochają oni 
tę krainę, kochają Ślązaków (nieliczną zresztą, garstkę ostałą na tej zie
mi), ba, czują i myślą oni jak prawdziwi Ślązacy. A w ogóle, to mają 
pełne prawo do Śląska, gdyż teraz są oni w zasadzie już nawet i Śląza
kami.

Nieprawda. W wywiadzie udzie
lonym, „Dziennikowi Zachodniemu” 
z dnia 20— 22 kwietnia Pani pro
fesor Simonides twierdzi, że nie ma 
narodowości śląskiej. Być może. Ale 
jest grupa etniczna, mająca wspa
niałe tradycje, bardzo bogaty doro
bek materialny i duchowy, wyzna
czający je j inne role i znaczenie, 
niż to, do którego została sprowa
dzona.

Trzeba sobie powiedzieć jasno, co 
stało się wyłącznie za sprawą Pol
ski, a szczególnie przybyłych tutaj 
po 45. roku! Bo nie była to tylko 
migracja zarobkowa. Miała ona 
przede wszystkim charakter polity
czny. „Szwabów” , „hanysów” nale
żało wyprzeć i oczywiście zawład
nąć wytworzonym przez lata dorob
kiem materialnym.

Nie tylko bieda powodowała, te 
masowo zaczęli napływać na Śląsk 
obcy, wypierający rdzenna ludność 
Przecież nauczyciele, lekarze, pra
cownicy umysłowi nie mogli tutaj 
zarobić więcej, niż w białostockim 
czy kieleckim. A jednak napływali 
tutaj gromadnie, bo dobrze być uprzywilejowanym 

, bo dobrze być na
rodem panów. Nie przeszkadzało im 
to, że są narzędziem w rękach ko
munistów, że niszczą Ślązaków, Zre
sztą Polska zawsze traktowała ten 
region instrumentalnie i koniunktu
ralnie. Doskonale  to pamiętają starzy

rzy Ślązacy, żyjący w czasach II 
Rzeczpospolitej. Dawali temu nawet 
wyraz w swych piosenkach, a w 
przekazach ustnych przybysze rzad
ko określani byli pozytywnie.

Pani profesor Simonides twierdzi, 
że Ślązacy mają prawie, że gene
tycznie zakodowaną niechęć do nauki

Fatalizm

biologiczny?
ki. Niefortunne to i niegodne wręcz 
humanisty stwierdzenie, zaś fata
lizm biologiczny głoszony przez Pa
nią Profesor jest po prostu niezgod
ny z prawdą. To określona sytua
cja spowodowała, iż Ślązacy wybie
rali zawody praktyczne, gdyż do in
nych, nie mówiąc już o eksponowa
nych stanowiskach mieli administra
cyjnie drogę zamkniętą. Decydowali 
o tym ludzie nie stąd 

Teraz ci sami starają się głośno 
na lewo i prawo wykazać i udo
wodnić. że są bardziej prawdziwy
mi Ślązakami, niż ci rodowici Na 
pewno sporo wartościowych ludzi

u nas mieszka i żyje, ale też, nie
stety, bardzo wielu nie zasługuje 
na to, by nadal zachowywać swój 
status. To ci, którzy pogardzili Ślą
zakami. Niszczyli ich kulturę du
chową i nil dopuszczali do jej roz
woju, zaś samych Ślązaków wypie
rali zmuszając ich do opuszczenia 
należącej do nich ziemi. I ci wszy
scy chcieliby teraz ogłosić się Ślą
zakami. Jest to po prostu niemożli
we. Mimo najszczerszych chęci bia
ły mieszkający od kilku pokoleń w 
Afryce, nie będzie nigdy murzy
nem, a Polak mieszkający w Kan
tonie nie przeobrazi się w Chińczy
ka — choćby nie wiem, jak tego by 
chciał.

Nienawidzący Ślązaków czując się 
zagrożonymi ze strony nowo two
rzącej się formacji polityczno-państwowej 

 próbują dokonać przeobra
żeń. Z wilkó w  przeistaczają się w 
dobre owieczki, w  których to runie 
mogli grzać się nagle pokochani 
Ślązacy.

Nieliczna jest grupa Górnośląza
ków, przetrwała na tej ziemi od
zyska swoje prawa, godność i nale
żyte miejsce we własnym domu, w 
którym to teraz każe jej się pełnić 
przede wszystkim funkcje pośled
nie, służebne. Niemożliwe stanie się 
na pewno realnym. I o tym powin
ni pamiętać c i wszyscy, którzy nie
stety, o tym przez całe lata nie pa
miętali.

Ślązacy są gościnnym ludem i na 
pewno gościny nie odmówią tym, 
których zaakceptują i będą chcieli 
gościć i mieć u siebie. I nie będzie 
do tego potrzebny zdobyty sztucz
nie i neoprawdziwy status Śląza
ka.

Joachim Hansel

O środek Sportu i Rekreacji 
w Rowniu koło Żor ma 
swoją bogatą " historyjkę” 

Odżywa ona w pamięci miejs
cowych i okolicznych gdyż o ośrodku 

 znów się mówi: kiedyś
Gierkowski, potem społeczny, a 
teraz upadły.

Walka o przetrwanie OSiR 
Rowień trwa, warto zatem przy
pomnieć jak powstawała ta pe
rełka Żor, Pan Gierek miał do
bre oko i zmysł organizacyjny, 
toteż z początkiem lat siedemd

ziesiątych upatrzył sobie ten 
teren jako odskocznię od swoich 
codziennych obowiązków. Dwa
dzieścia hektarów ziemi w otoc

zeniu Rowiańskich i Szczejko
wickich lasów, trzy stawy ryb
ne, zabytkowy dworek z gospo
darczym obejściem, ptaszki, za
jączki, sarenki, świeże powietrze 
i cisza

Opiekunem obiektu został 
Kombinat Państwowego Gospo
darstwa Rolnego w Leszczynach 
a bezpośredni nadzór sprawował 
Komitet Wojewódzki PZPR z 
panem Grudniem na czele 
Opiekunowie terenu okazali się 
być bardzo zaradni. Wysoki płot 
wtopiony w gąszcze krzewów i 
patrol milicyjny strzegł granic, 
a wewnątrz dobrany PEGEROW
SKI personel dbał o dobytek. 
Niew iele czasu potrzeba było by 
wewnątrz lśniło książęcą gospo
darnością. Dworek wyremonto
wano, stylowo wyposażono, po
koje; gościnne, myśliwskie i apartamenty 

, a w chlewach 
chrząkały świnki; kury i kaczki 
też były. chociaż, o zgrozo, nie 
znosiły złotych jajek

za  specjalnym ogrodzeniem 
— bażanciarnia i przepiórki, to
warzyski przysmak i dobry in
teres.

Personel tego „gospodarstwa” 
po dziś dzień chwali sobie tam
te czasy. Dobre zarobki, jedze
nia w brud. udział w polowa
niach, świniobiciach, kuligach i 
frajdzie, a roboty nie za wiele 
Po dziś dzień byli pracownicy 
nie rozgadują się za bardzo na 
temat tamtych la t Laba — w

się intensywna rozbudowa Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Row
niu. Rozbudowę finansuje PGR 
— Leszczyny i Kopalnia „Dę
bieńsko” w Leszczynach. Nakład 
nie licząc robocizny, ponad 10 
miliardów złotych. Buduje sie 
drogi, ścieżki, klomby trzy ba
seny, boisko sportowe korty, 
zaplecza handlowe kolonię, mo
tel, pawilony, parking, obiekty 
sanitarne i rekreacyjne. Naj
większym udziałowcem w rozbudowie

dowie jest KW K  .Dębieńsko” w 
Leszczynach. Zatrudnia codzien
nie średnio ok. 20 ludzi, finan
suje wykonawstwo do roku 1990 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczyn
kowy w Rowniu dobrze służy 
społeczeństwu w latach 1983 — 
1989. Dworek p. Gierka zamie
niono na słynny z gościnności 
zajazd "BIES” .

A jak wygląda sytuacja obec
nie w  dobie wielkich przemian 
i reform?

zamkniętym kręgu. Helikopter 
lądował, goście wysiadali, inni 
wjeżdżali za specjalną przepust
ką. Telefon ogłaszał stan goto
wości na  imprezę określając je j 
rodzaj. Za resztę spraw organi
zacyjnych i kulinarnych odpo
wiadał PGR Leszczyny.

W latach 1980 — wpadka. Za 
wiele wskazywało na to, iż jest 
to ośrodek prominencki,  utrzy
mywany za społeczne pieniądze 
Postanowiono wówczas zamasko
wać go oddając do dyspozycji 
Urzędu Wojewódzkiego w Katow

icach i przeznaczyć na park 
lub ośrodek.

Przedtem rozwieziono majątek 
dworku, opróżniono chlewnie , obejścia 

 i garaże. O tej przepro
wadzce byli pracownicy wspo
mina ją: „to były czasy, oby ta
kich „przeprowadzek” było wię
cej” , Pamiątki pana Gierka znaj
dują się w niejednym okolicz
nym gospodarstwie.

W latach 1981—83 ku spo
łecznemu zadowoleniu zaczyna Czy dla „nas” tylko taki plener?. Fot Józef Żak

Styczeń 1990. Decyzją Rady 
Pracowniczej PGR ośrodek ma 
zostać sprzedany Kopalni „Dę
bieńsko" PG R  uznał utrzymanie 
go za nieopłacalne.

Luty 1990. Rada Pracownicza 
K W K  "Dębieńsko” nie wyraża 
zgody na wykup ośrodka z uwagi 

 na nieopłacalność i brak 
zainteresowania załogi ośrodkiem 
w Rowniu.

Kwiecień 1990. Propozycja 
PGR Leszczyny, by z OSiR zro
bić hodowlę ryb i kaczek na 
rzecz rozwoju Kombinatu PGR.

Stanowisko K W K  „Dębieńsko” 
przeciwne, gdyż kopalnia ponio
sła poważne nakłady finansowe 
na rozbudowę tego ośrodka i 
nikt nie jest w stanie spłacić jej 
udziału.

Maj 1990. Zamknięte bramy 
ośrodka, w soboty i niedziele 
krążący wokół płotu ludzie 
spragnieni wypoczynku. Szczyt em 
martwoty był 1 i 3 maja, bez 
tradycyjnego festynu, kiermaszu 
z ludźmi za bramą... A  więc 
zamknąć zlikwidować! Po moje
mu znaczy to zniszczyć dorobek 
10 lat pracy. Po mojemu zna
czy wystrychnąć i zakpić z lu
dzi spragnionych wypoczynku po 
pracy, Skazać żorskie dzieci na 
osiedlowe trzepaki, ich rodziców 
na spacery wokół bloków. Dy
rekcja Kopalni „Dębieńsko” usilnie 

 stara się przekonać Radę 
Pracowniczą o słuszności utrzy
mania ośrodka nie tylko dla 
zakładu, ale dla dobra społeczeń
stwa. Nie ważne kto pokręci 
tym interesem, ale ośrodek Ro
wień -  Żory musi istnieć! W 
końcu nadchodzi nowy samo
rząd, więc szanse chyba rosną..

PIOTR KWAŚNIEWSKI
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Z woli ludu śląskiego
Niezaprzeczalną prawdą jest fakt, 

że tylko dzięki ludności tej ziemi Pol
ska mogła powrócić po wielosetletniej 
nieobecności na Śląsk. To lud śląski 
zadecydował o swojej przynależności 
do Polski, swoją świadomością narodo
wą, swoimi zrywami zbrojnymi.

To lud śląski natychmiast po zakoń
czeniu działań wojennych w 1945 ro
ku, świadomy swoich obowiązków na
rodowych i obywatelskich, z całą so
lidnością i poświęceniem oraz lojal
nością wobec całej ojczyzny, przystą
pił do pomocy w odbudowie stolicy 
Polski i całej zniszczonej gospodarki 
polskiej.

To lud śląski, jeszcze zanim zjawili 
się na Śląsku różnego rodzaju i auto
ramentu „misjonarze polskości" i sza
brownicy, zabezpieczał całą Polskę w 
produkty i bogactwa naturalne ziemi 
śląskiej.

Sprawa zaczęła się komplikować kie
dy owi „misjonarze" zaczęli głosić ha
sła „c h c e m y  Śl ą s k a  b e z  Śl ą z a ków"
KÓW ”, kiedy w wyrachowany sposób 
zaczęto podejrzewać Ślązaków o rze
kome antypolskie uczucia. A wszystko 
po to, aby  móc traktować ludzi tej zie
mi jako „gorszych" Polaków, jako „in
dianerów", aby uzurpować sobie pra
wo do rządzenia tym ludem, nierzad
ko w formie zastraszania czy nawet 
terroru. 

Fakty wynikające z minionych 45 
lat, to dramatyczna dziś sytuacja eko
logiczna i społeczna, wskutek bezwzględnej 

 eksploatacji zasobów naturalnych, 
niedoinwestowania sfery społecznej i 
technicznej; stąd masowa emigracja 
(zresztą nie tylko Ślązaków) lub ko
nieczność znoszenia „wypracowanego” 
stanu rzeczy.

Nawiązując do listu „Lepszy Ślą
zak...? z nr. 3 GR pragnę dodać, że 
prócz „Ślązaków z przymusu ekonomi
cznego” wielu żyje na Śląsku „Śląza
ków z dobrowolnego zasiedlenia”, ale 
nie po to, aby uczciwie pracować i 
znosić dolę i niedolę wspólnie z ludem 
tej ziemi, ale dla „wyższych celów”, 
(patrz wyżej).

Krążący niegdyś żart, że chłop w 
centralnej Polsce skłonny był nabyć 
jednego Ślązaka zamiast dwóch koni, 
bo to by mu się lepiej opłacało, w cale

J estem „Ślązaczką ze zrządzenia lo
su”. Poznałam rodowitego Ślązaka, 
wyszłam za niego za mąż i od 26 
lat mieszkam w Rybniku. Tu miesz

kam, tu pracuję, tu jest mój dom, tu 
urodziły się i wychowały moje dzieci 

, które o sobie mówią, że są Śląza
kami, i tu myślę — na rybnickim 
cmentarzu spoczną moje kości. Pytam 
więc: jestem Ślązaczką, czy nie? 

Jestem przekonana, że podobnie my
śli i postępuje większość Ślązaków „z 
przymusu”, tj. przybysze z dawnych 
polskich ziem wschodnich i ci, któ
rzy tu osiedlili się szukając pracy.

Nie wykluczam możliwości, że są 
również tacy, jak opisani przez auto
ra wspomnianego listu przybysze na 
Śląsk, którzy nie  potrafili uczuciowo 
związać się z tą ziemią.

Gwoli prawdzie trzeba jednak po
wiedzieć, że brak przywiązania do ro

le dla nas nie był żartem, a gorz
ką prawdą o sytuacji w jakiej zna
leźliśmy się. Tak traktowano pracowi
tość Ślązaków i skromne wymagania.

Policzmy, ilu rodowitych Ślązaków 
doczekało się na swojej ziemi śląskiej 
tzw. awansu społecznego, czy zawodo
wego. Ilu Ślązaków jest dyrektorami 
przedsiębiorstw czy innych instytucji?

Czy tylko dlatego tak się dzieje, że 
nie ma spośród kogo wybierać? A mo
że dlatego, że lepszy jest byle jaki 
„gorol”, niż najlepszy Ślązak? Mam 
na ten temat swoje zdanie.

To co piszę nie jest nawoływaniem 
do jakichkolwiek „porachunków”. Ja
ko Ślązak z dziada pradziada wiem, 
że nie jesteśmy zdolni do żadnego szo
winizmu, o co często próbuje się nas 
posądzać. Jako mieszkańcy Śląska (my, 
rodowici Ślązacy i ci, którzy tu przy
byli) jesteśmy na siebie skazani, na
wet, jeśli się z różnych przyczyn nie 
kochamy. Warunki życia będziemy mie
li takie, jakie wspólnie wypracujemy. 
Głównie jednak chodzi o to, żebyśmy 
zechcieli wspólnie jednakowym wysił
kiem (nie jedni solidną pracą, a dru
dzy cwaniactwem i monopolem na rzą
dzenie) podnosić standard życia na zie
mi, na której żyjemy.

Chodzi również o to, aby dochód wy
pracowany na Śląsku służył przede 
wszsytkim mieszkańcom tej ziemi. W 
ciągu 45 lat „szarogęsienia się” na 
Śląsku typu „lepszych” Polaków, do
prowadzono do tego, co nas gnębi na 
co dzień, co nas spycha na dno nę
dzy.

Zrobiono też znacznie więcej złego 
w zakresie niepotrzebnej nikomu, re
polonizacji Śląska, niż zdołali to uczynić 

 przez setki lat zaborcy tej zie
mi i okupanci hitlerowscy. Nie nau
czono nas ani lepszej pracy, kultury 
i współżycia, ani dbałości o porządek, 
higienę czy wychowanie. Wręcz odwro
tnie, nastąpiła degradacja tego, do cze
go lud śląski zawsze przywiązywał o-

ogromną wagę: pracowitości, solidności, 
lojalności, porządku (szeroko rozumia
nego) i wzajemnego szacunku.

Nie mam (chyba wszyscy nie mamy) 
żadnych awersji do ludzi, którzy przy
byli na Śląsk w poszukiwaniu pracy, 
chleba i mieszkania, jeśli swoim rze
telnym wkładem pracy oraz uczciwym 
życiem dają przykład zgodnego współ
życia z pozostałymi mieszkańcami.

Na koniec podpisuję się czysto pol
skim imieniem i nazwiskiem, bo kie
dyś (w 1948 r.) nakazano mi je przy
jąć w zamian za moje rodowe, brzmią
ce dla niektórych przybyszów (a za
razem decydentów) rzekomo po nie
miecku. Nie godziło się wtedy być pro
stym urzędnikiem państwowym na 
Śląsku z „niepolskim” imieniem i naz
wiskiem.

CZESŁAW GÓRSKI

Pamięci 
ofiar ł agrów

Dla upamiętnienia ofiar obozów w 
ZSRR, a będących mieszkańcami Ryb
nika, bądź pracujących tutaj, proponu
ję:

1. Przy grobach Polskich Żołnierzy 
Września 1939 r., na miejscowym cmen
tarzu parafialnym, umieścić tablice z 
napisem: zginęli w obozach ZSRR wraz 
z podaniem nazwisk.

2. Na bramie wejściowej szpitala
przy ul. Gliwickiej umieścić tablicę in
formacyjną, że dowódcą batalionu w 
1932 r. w koszarach, które znajdowa
ły się na terenie szpitala, był major 
brygady, dowódca Armii Krajowej, 
Leopold Okulicki; w czasie wojny gen. 
więziony na Łubiance w Moskwie, osądzony 

, a następnie stracony w 1946 
roku. 

3. Przemianować ul. Gliwicką na odcinku
cinku do stadionu, przy której znajdo
wały się koszary, na ulicę im. Gen. 
Leopolda Okulickiego (mieszkał przy 
ul. Chruszcza nr 1, bocznej ul. Rudz
kiej). (...)

J.C.

Ze z r z ą d z e n i a  losu
rodzinnej ziemi wykazuje bardzo wielu 
rodowitych Ślązaków, którzy masowo 
emigrują do RFN. A przecież nie brak 
chleba ich stąd wypędza.

Nie licytujmy się, więc kto in gros 
—  Ślązacy czy „gorole” są lepsi. Wszę
dzie bowiem są ludzie i ludziska. Nie 
służy to bowiem dobrej sprawie, tj. 
scalaniu i integrowaniu społeczności. A 
myślę, obserwując Rybnik przez 26 
lat, że proces tworzenia jednolitego spo
łeczeństwa posunął się znacznie na
przód, że wzajemne uprzedzenia zma
lały, zatarły się różnice. Po co więc 
jątrzyć?

Nie zbudujemy naszego wspólnego 
europejskiego domu, jeśli u siebie bę
dziemy pogłębiać podziały.

Na marginesie chcę dodać, że z pro
blemem dzielnicowości i wzajemnych 
aniwozji po raz pierwszy zetknęłam się 
dopiero tu, na Śląsku. Często były to 
doświadczenia, niestety przykre. Czyż 
jednak mam prawo uogólniać? Nie! 
Zamiast wyszukiwać i wskazywać przy
wary oraz oskarżać w nich sąsiadów, 
współpracowników, a często przecież 
członków wymieszanych rodzin — na
leży myśleć co i jak robić, „aby wszy
scy byli jedno”.

DANUTA MROZEK



Kto w finałach złotego kasku
W grupie „A ” Bronisław Klimowicz i Mirosław Korbel zali

czyli po dwie eliminacje rozegrane w Gdańsku i Grudziądzu. 
Trzeci decydujący turniej rozegrany zostanie 30 maja w Bydgoszczy
szczy:
Wyniki:

Gdańsk
1. T. Gollob (Polonia) — 15 pkt.
2. M. Korbel (ROW) — 13 pkt.
3. J. Olszewski (W-że) — 12 pkt.
4. M. Berliński (W-że) — 12 pkt.
5. K. Kuczwalski (Ap.) — 10 pk.t
6. B. Klimowicz (ROW) — 9 pkt.

Grudziądz
1. M. Korbel (ROW) — 14 pkt.
2. R. Sawina (Apator) — 13 pkt.
3. J. Olszewski (W-że) — 12 pkt.
4. M. Iwaniec (Motor) — 12 pkt.
5. D. Stenka (Motor) — 10 pkt.
6. K. Kuczwalski (Ap.) — 10 pkt
7. B. Klimowicz (ROW) — 10 pkt.

Mirek Korbel jest liderem po dwóch turniejach mając na koncie 
27 pkt., 19 pkt. Bronisława Klimowicza również nie przekreśla 
szansy awansu. Zawodnicy grupy „B” startowali w Częstocho
wie i Opolu. Eugeniusz Skupień i Henryk Bem mają szansę 
znalezienia się w finale. Finalistów poznamy 30 maja w Święto
chłowicach.
Wyniki:

Częstochowa Opole
1. S. Drabik (Włókn.) — 15 pkt. 1. Z. Błażejczak (Fal.) — 11 pkt.
2. J. Stachyra (Stal Rz.) — 12 pkt. 2. S. Drabik (Włókn.) — 10 pkt.
3. E. Skupień (ROW) — 12 pkt 3. J. Szymkowiak (Fal.) — 10 pkt.
4. H. Bem (RÓW) — 10 pkt. 4. E. Skupień (ROW) — 10 pkt.

 5. H. Bem (ROW) — 9 pkt.

Kilka zdań komentarza do XX  wyściku razem z Błażejczakiem 
turnieju w Opolu, który miałem . Wychodząc na prowadzenie 

 okazję oglądać bezpośrednio  rybnicki zawodnik został 
. Rybniccy zawodnicy mieli brutalnie rzucony na bandę 

 szansę odnieść zdecydowane przez zawodnika Falubazu. Bem 
zwycięstwo. E. Skupień wygrał pada na tor a zdający egzamin 
wszystkie starty ale tylko raz sędziowski pan Bryła z Zielonej 
pierwszy zameldował się na  Góry wyklucza rybnickiego 
mecie. H. Bem miał po 4 kolejkach  zawodnika z powtórzonego 

 9 pkt. i startował w wyścigu. Kandydat na sędzie

go wydał wiele niesłusznych 
decyzji, zebrał ogromną porcję 
gwizdów i mam nadzieję oblał 
egzamin. Zakończyły się elimi
nacje w grupie „C” . Trzeci 
turniej w Krośnie był pecho
wy dla A. Skupienia (6 pkt.), 
A. Pawliczka (7 pkt.), którzy 
nie uzyskali awansu do finału. 
Klasyfikacja po III turniejach.
1. R. Jankowski (Unia L.)

— 40 pkt.
2. J. Krzystyniak (Stal Rz.)

— 35 pkt.
3. J. Rempała (Unia T.)

— 32 pkt.
Antoni Skupień zdobył w su

mie 20 pkt. a Adam Pawli
czek 27 pkt.

DLACZEGO DEFEKTUJĄ
Tegoroczny sezon jest niezwy

kle ciężki zwłaszcza dla me
chaników. Sprzęt w żużlu od
grywa ogromną rolę. Ostatnie 
miejsce w tabeli mistrza Pol
ski Unii Leszno jest tego do
bitnym przykładem. Kłopoty 
sprzętowe i to niemałe ma 
również zespół rybnicki. Osta
tnio na meczu z Motorem Lu
blin, niektórzy kibice kierowa
li kąśliwe uwagi pod adresem 
mechaników ROW. Krytykować 
jest bardzo łatwo, znaczniej 
trudniej przygotować dobrze 
sprzęt nie mając odpowiednich 
części zamiennych. Mechanik 
ma dwa wyjścia, albo bez ry
zyka przygotować silnik na 
częściach standardowych i wte
dy nie będzie defektów. Na 
standardowym silniku trudno 
jednak myśleć o dobrych wy
nikach. Drugie wyjście to od
powiednie przeróbki tych częś
ci (np. zmniejszenie wagi tłoka, 
przez jego odpowiednią Obrób
kę). W tym wypadku istnieje 
jednak duże ryzyko defektu. 
Proszę zauważyć, że motocykle 
rybnickich zawodników sa bar
dzo szybkie a defekty zdarzają 
się najczęściej na prowadzeniu. 
Niestety, jest to cena jaką 
trzeba płacić z powodu braku 
niektórych bardzo trudnych do 
zdobycia części.

(JÓZEF CYCUŁA)

Szermierze walczą
Już od dłuższego czasu nie było nie sły

chać o sukcesach sekcji szermierki KS 
ROW w Rybniku. Można było nawet po
myśleć, że działająca od 60 lat sekcja prze
stała istnieć. Na szczęście tak się nie stało, 
mimo że w ciągu kilku ostatnich lat se
kcja borykała się z wieloma trudnościa
mi. To brakowało kadry trenerskiej, to 
znów sali gimnastycznej. Przez ponad 10 
lat szermierze trenowali w  doskonale przy
stosowanej dla ich potrzeb sali gimnasty
cznej SP nr 1, niestety jednak w 1986 
roku dyrekcja szkoły zrezygnowała ze 
współpracy ze sekcją, nie podając zre
sztą rzeczowego uzasadnienia takiej de
cyzji. Na szczęście sekcja ma swoich przy
jaciół, a ich pełna zaangażowania posta
wa rekompensuje nieprzychylność innych.

Dzięki uprzejmości dyrektora PHS mgr 
Wincentego Mury udało się zaakceptować 
stare pomieszczenia biurowe przy ul. Ce
gielnianej na małą salkę. Powrócili też 
do sekcji jej byli zawodnicy po 4 la
tach studiów stanowią teraz wykwalifiko
waną kadrę trenerską. Są to K. Fajkis, 
M. Winkler i A. Kotas. Dzisiaj możemy 
znów powiedzieć, że szermierze ROW-u  
walczą i odnoszą sukcesy.

Na Wojewódzkiej Spartakiadzie Mło
dzieży I miejsce we florecie zajął Artur 
Fajkis, III miejsce Krzysztof De Kur
gan, IV — Wojciech Swoboda. Ci sami 
zawodnicy, a także Sebastian Romanik, 
Paweł Wowra, Wojciech Kłaczek oraz 
Agnieszka Szczyra zostali zakwalifikowa
ni do kadry makroregionu Śląskiego.

Jak na razie, nie są to wyniki na ska
lę ogólnopolską, ale mamy nadzieję, że 
i na to przyjdzie czas; zważywszy że na
si zawodnicy to przeważnie młodzież z 
IV—VI klasy szkoły podstawowej i naj
lepsze osiągnięcia sportowe mają jeszcze 
przed sobą. Korzystając z gościnności ga
zety, z którą sekcja chciałaby dalej 
współpracować, kierownik i trenerzy se
kcji szermierki zapraszają wszystkie dzie
ci chcące uprawiać ten piękny i szla
chetny sport do sali gimnastycznej II LO 
im. Hanki Sawickiej w Rybniku od ponie
działku do piątku w  godz. 16.30— 20.00.

ZAPRASZAM Y! (AK )

WYKŁAD nr 7W dzisiejszym wykładzie zaj
miemy się dalszymi zagadnie
niami techniki kierowania sa
mochodem osobowym. Przedtem 
jednak proponuję powtórzyć wy
kład poprzedni, jak również 
przeczytać w rozdziale 10.2. 
podręcznika kierowcy o obsłudze 
codziennej. Jeśli już wiemy i 
dobrze pamiętamy jak mamy 
być przygotowani do jazdy (my 
i nasz samochód) możemy siąść 
za kierownicę samochodu, zapiąć 
pasy bezpieczeństwa i przystą
pić do uruchomienia samochodu.

Aby uruchomić samochód na
leży: W ŁĄCZYĆ URZĄDZENIE 
ROZRUCHOWE (SSANIE), lewą 
nogą W ŁĄCZYĆ SPRZĘGŁO  
(NACISNĄĆ PEDAŁ DO OPO
RU), DRĄŻEK ZM IANY BIE
GÓW USTAWIĆ W POZYCJI 
LU Z ; kluczyk stacyjki PRZE
KRĘCAMY DO POZYCJI ZA
PŁON (zapalają się kontrolki ła
dowania akumulatora, ciśnienia 
oleju), następnie DŹW IG NIĄ 
ROZRUSZNIKA LUB K LUCZY
KIEM STACYJKI W ŁĄCZAM Y

PRAWO JAZDY 
W „GAZECIE"

KUPON Nr 7

ROZRUSZNIK na krótką chwilę 
(trzy do pięciu sekund). Silnik 
samochodu powinien „zapalić” i 
rozpocząć pracę.

Początkowo silnik pracuje 
nierównomiernie do  momentu 
nagrzania. Po kilkunastu sekun
dach przystępujemy do wyłą
czenia urządzenia rozruchowego; 
czynimy to stopniowo, bo silnik 
mógł się jeszcze słabo nagrzać 
(jeśli po wyłączeniu ssania — urządzenia 

 rozruchowego silnik 
gaśnie, należy na nowo na parę 
sekund włączyć ssanie i próbę 
wyłączenia ssania powtórzyć).

Nagrzany do odpowiedniej 
tempertury silnik, przy wyłączo
nym ssaniu, pracuje równomier
nie na tak zwanych wolnych obrotach 

. Teraz lewą nogą ener
gicznym ruchem wyłączamy 
sprzęgło (naciskamy do oporu), 
a prawa ręką przesuwamy dźwi
gnię zmiany biegów w lewo, a 
potem do przodu — włączamy 
PIERWSZY BIEG (I bieg służy 
tylko do ruszania -  3— 8 me
trów): prawa nogą delikatnie
naciskamy pedał gazu (słyszy
my, że obroty silnika wzrosły) i 
teraz zaczynamy stopniowo 
zwalniać sprzęgło, dźwignię ha
mulca pomocniczego przesuwa
my w dół i samochód zaczyna 
się toczyć.

Znów zwiększamy obroty sil
nika jeszcze trochę przyciskając 
pedał gazu (by samochód dobrze 
się toczył), dla uzyskania pra
wie maksymalnych obrotów silnika

nika i po przejechaniu na pierw
szym biegu 5— 8 metrów —  

zwolnić pedał gazu i energicz
nie wyłączyć sprzęgło (nacisnąć 
do podłogi), a drążkiem zmiany 
biegów włączyć II bieg), przesu
wając go do tyłu równolegle do 
siedzenia kierowcy; po zwolnie
niu sprzęgła delikatnie naciska
my pedał gazu.

Na DRUGIM BIEGU samo
chód będziemy rozpędzać, żeby 
w podobny sposób jak bieg II 
włączyć bieg III. Dla uzupełnie
nia trzeba wiedzieć, że drugi 
bieg również służy do manewro
wania, a czasem na bardzo ślis
kiej nawierzchni do ruszania. 
Ruszać możemy na drugim biegu 
również z górki. TRZECI BIEG 
służy do jazdy miejskiej, a więc 
30 — 50 km/h. Podobnie jak 
włączaliśmy bieg drugi i trzeci, 
włączamy bieg czwarty, (wyko
nując te same czynności drąż
kiem zmiany biegów i gazem) 
Bieg czwarty służy do jazdy od 
50 km/h do maksymalnej (przy
pominam na obszarze zabudo
wanym — do 60 km/h, a poza 
— do 90 km/h.

Żeby zmienić bieg z wyższego 
na niższy, na przykład wtedy 
gdy spada prędkość poniżej gra
nic, które tu przytoczyłem na
leży stopniowo zwolnić pedał ga
zu (prawa noga) i równocześnie 
energicznym ruchem wyłączyć 
sprzęgło (nacisnąć do podłogi), 
drążkiem zmiany biegów (lewar
kiem) W ŁĄCZAM Y BIEG OD

ODPOWIEDNI DLA  PRĘDKOŚCI z 
jaką mamy zamiar dalej poru
szać się i następnie bardzo po
woli zwalniamy sprzęgło oraz 
naciskamy pedał gazu.

Gdy mamy zamiar jechać do 
tyłu, zamiast biegu pierwszego 
włączamy BIEG WSTECZNY a 
dalej postępujemy tak jak przy 
ruszaniu.

W  tym momencie muszę prze
rwać dalsze omawianie zagad
nień techniki kierowania, wrócę 
do nich jeszcze w  następnych 
wykładach ale na krótko, bo 
nie mogę nadużywać gościnności 
Gazety Rybnickiej, dlatego mu
sisz czytelniku resztę zagadnień 
z tego tematu przeczytać w 
Podręczniku Kierowcy Kat. "B"  
rozdział 10.3 (cały).

Chcę Was teraz uczestnicy ko
respondencyjnego kursu prawa 
jazdy zawiadomić, że już niedłu
go rozpoczną się zajęcia z prak
tycznej nauki kierowania samo
chodem. Dla każdego z Was 
musi to być 18 lekcji. O szcze
gółach poinformuję Was na 
spotkaniu, które zaplanowałem 
na 30 maja br. na godz. 16.00 w 
sali nr 1 (I piętro) Ośrodka 
Szkolenia Kierowców Polskiego 
Związku Motorowego w Wodzi
sławiu przy ul. Michalskiego 12. 
Na spotkanie to zapraszam wszy
stkich tych. którzy zgłosili tele
fonicznie swoje uczestnictwo w 
tym kursie i zostali zakwalifiko
wani do grupy pierwszej, o czym 
Informowaliśmy przy zapisie O 
terminie rozpoczęcia jazd drugiej 
grupy poinformuję w terminie 

późniejszym. DAS



PONIEDZIAŁEK
Program I — Wiadomości: 19.30, 
22.40. 16.20 Program dnia, Telegazeta 

, 16.25 LUZ, 17.15 Teleexpress,
17.30 Gorące linie, 18.00 Aktualnoś
ci, 18.45 10 Minut, 19.00 Dobranoc, 
19.10 W Sejmie i Senacie, 20.05 
Teatr Telewizji: Władysław Ter
lecki „Krótka noc” , 21.15 Sport,
21.25 Kontrapunkt, 21.55 Szkoła mi
strzów — Waldemar Dziki, 22.10 
Przegląd Piosenki Młodzieżowej,
22.55 Jutro w programie, 23.00 
J. rosyjski (30).
Program II — 16.55 J. angielski 
(60), 17.25 Program dnia, 17.30 Oj
czyzna — Polszczyzna, 17.45 Czarno 
na białym — przegląd PKF, 18.30 
Program rozrywkowy, 19.30 Życie 
muzyczne, 20.00 Auto-Moto Fan 
Klub, 20.30 Osądźmy sami, 21.15 
Rozmowy o cierpieniu, 21.30 Pano
rama dnia, 21.45 „Panowie dokąd 
idziecie?” komedia prod. ..czecho-
słowackiej, 23.10 Komentarz dnia. 
WTOREK
Program I — Wiadomości: 9.15,
19.30, 22.45. 8.05 Z naszych dzie
jów, 8.35 Domator 8.50 Domowe 
przedszkole, 9.25 „Bluebell” (2) se
rial ang., 10.20 Domator, 16.20 Pro
gram dnia, Telegazeta, 16.25 Tik- 
Tak, 17.15 Teleexpress, 17.30 Spoj
rzenia, 18.00 Aktualności, 18.45 Kli
nika zdrowego człowieka, 19.00 Do
branoc, 19.10 Plus — Minus, pro
gram publicyst., 20.00 Spotkanie z 
ministrem Jackiem Kuroniem, 20.15 
„Bluebell” (2) serial ang., 21.10 
Sport, 21.20 Listy o gospodarce, 
21.55 „45—89” (4) — film dok.,
23.00 Jutro w programie, 23.05 
,J. angielski (60).
Program II — ' 16.55 J. rosyjski (30), 
17 25 Program dnia, 17.30 Dookoła 
świata ,18.00 „Pavoncello” — nowela 
TP 81.30 Publicystyka, 19.10 Modli
twa wieczorna, 19.30 Studio sport
20.00 Non Stop Kolor „Kobiety w 
rocku” , 21.00 Wywiady Ireny Dzie
dzic, 21.30 Panorama dnia, 21.45 
„Crimen” (4) serial TP, 22.40 Ko
mentarz dnia.

ŚRODA
Program I  — Wiadomości: 9.15,
19.30. 22.30. 7.45 Express gospodar
czy, 8.05 Poznaj swój kraj, 8.35 
Domator, 8 50 Domowe przedszkole,
9.25 „Diabełek za przednią szybą” 
— dramat prod. radz., 10.50 Doma
tor, 11.15 Po sześćdziesiątce, 16.20 
Program dnia, Telegazeta, 16.25 
Dla młodych widzów: Sami o so
bie — SOS, 16.50 Dla dzieci: Trą
ba ,17.15 Teleexpress, 17.30 Sen
sacje XX wieku, 18.00 Aktualnoś
ci, 18.45 Rolnicze rozmaitości, 19.00 
Dobranoc, 19.10. Rzeczpospolita sa
morządna, 20.00 Studio sport — pu
char Europy w piłce nożnej, 21.50 
Zawsze po 21-szej, 22.45 Jutro w 
programie.
Program II — 16.55 Korepetycja 
dla maturzystów — j. angielski
(43) , 17.25 Program dnia, 17.30
A B C  — teleturnieje językowy,
18.00 „Marc i Sophie” (13), 18.30 
Magazyn „102” , 19.00 Express go
spodarczy, 19.30 Program publicy
styki kulturalnej, 20.00 Klub Ludzi 
z Przeszłością, 20.20 O czym się 
mówi, 20.40 Przegląd muzyczny,
21.00 Ze wszystkich stron, 21.30 
Panorama dnia, 21.50 „W  labiryn
cie” — serial TP, 22.20 Telewizja 
nocą, 23.05 Komentarz dnia. 
CZWARTEK
Program I — Wiadomości: 9.15
19.30, 22.40. 8.05 Rytmy ciała, 8.35 
Domator, 8.50 Domowe przedszko
le. 9.25 „Uwodziciel” (3) serial 
ang., 10.15 Domator, 16.20 Pro
gram dnia, Telegazeta, 16.25 Kwant, 
17.15 Teleexpress, 17.30 Biznes — 
program T. Jacewicza, 18.00 
Aktualności, 18.45 Magazyn Kato
licki, 19.00 Dobranoc, 19.10 Kupić 
nie kupić, 20.05 „Uwodziciel” (3), 
serial ang., 20.55 Interpelacje, 21.45 
Sport, 21.55 Pegaz.
Program II — 16.55 Korepetycje 
dla maturzystów — j. angielski
(44) , 17.25 Program dnia, 17.30 „W 
labiryncie” — serial TP (powt.),
18.00 „Katastrofy” serial ang.,
18.30 Program na życzenie, 19.30

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
41-201 Rybnik, ul. Chrobrego 6

Uwaga członkowie „Społem" PSS w Rybniku. Zarzą d 
„Społem" PSS w Rybniku zawiadamia swoich członków, 
że uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 27.03. 
1990 r. podwyższono udział członkowski do kwoty 
100.000,—  zł. Równocześnie uchwalono obowiązek uzu
pełnienia udziału w terminie do dnia 30.06.1990 r. 
Ilość udziałów członkowskich jest nieograniczona. Udziały 

 członkowskie są corocznie wysoko oprocentowane 
zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli. Boni
fikaty dla członków Spółdzielni w punktach usługowych 
do 30.06.1990 r. będą udzielane na dotychczasowych 
zasadach. Prosimy o zgłoszenie się w terminie do 30.06. 
90 r. w Dziale Społeczno-Samorządowym Spółdzielni w 
Rybniku, ul. Zawadzkiego 5, pokój nr 8, I piętro, co
dziennie od 7.00— 15.00 z wyjątkiem sobót, telefon 
218-34, w celu potwierdzenia przynależności do Spół
dzielni i uzupełnienia udziału. Członkowie, którym sytu
acja materialna nie pozwala na terminową dopłatę mo
gą uzyskać akceptację spłaty ratalnej. Członkowie, któ
rzy nie uzupełnią udziału członkowskiego, względnie nie 
uzgodnią sposobu jego wpłaty, mogą zostać pozbawieni 

 członkostwa Spółdzielni. GR/61

Przegląd filmów Piotra Paran
dowskiego „Dublin” , 20.05 Wielki 
sport. 21.00 Express reporterów.
21.30 Panorama dnia, 21.45 Perły
z lamusa. 

PIĄTEK
Program I — Wiadomości: 9.15,
19.30, 22.15. 7.45 Express gospodar
czy, 8.05 Wśród ludzi, 8.35 Doma
tor, 8.50 Domowe przedszkole. 9 .25 
Film fabularny, 10.55 Domator. 
15.45 Program dnia, Telegazeta.
15.55 Intersygnał, 16.25 Rambit, 
16.50 Okienko  Pankracego. 17.15 
Teleexpress, 17.30 Raport, 18.00 
Aktualności, 18.45 10 Minut, 19.00 
Dobranoc, 19.10 Teraz — tygodnik 
gospodarczy, 20.05 Kino muzyczne 
Kydryńskiego „Wyższe sfery” film 
prod. USA, 21.55 Sport. 22 05 
Weekend w Jedynce, 22.30 Rzecz
pospolita samorządna — Sejmik.
Program II — 16.55 Korepetycje 
dla maturzystów — j. angielski
(45) ,17,25 Program dnia, 17.39
Wzrockowa lista przebojów M. 
Niedźwieckiego 18.00 „Dobra na
dzieja” (9) serial franc., 19.00 
Express gospodarczy, 19.20 Ante
na ,,2” na najbliższy tydzień, 19.30 
Argentyna — program publicysty
czny, 20.00 Piątek — magazyn z 
Krakowa, 21.30 Panorama dnia,
21.55 " Kobieta mojego życia” — 
film fab. franc., 23.25 Komentarz 
dnia.
SOBOTA
Program I  — Wiadomości: 10.30,
19.30. 7.50 Tydzień na działce, 8.20
Na zdrowie, 8.40 Ziarno, 9.00 Drops, 
10.40 Film dok., 11.10 Militaria, 
obronność, nowoczesność, 11.35 Po
za rok 2000 — film dok. austra
lijski, 12.05 Telewizyjny koncert 
życzeń, 12.35 Wędrówki dalekie 
i bliskie „Kamienie Prowansji” (2), 
13.10 Żyć — magazyn ekologiczny, 
13.35 Sztuka i my, 14.00 Nad Niem
nem, Piną i Prypecią. 14.20 Rewi
zja nadzwyczajna, 14.50 Premiery 
Starego Kina: „Wierna rzeka” film 
polski z 1936 r., 16.20 Skarbiec,
17.15 Teleexpress, 17.30 Butik,
18.00 Aktualności, 18.45 10 Minut,
19.00 Dobranoc, 19.10 Z kamerą 
wśród zwierząt, 20.05 „Spotkanie po 
latach” film fab. prod. ang., 22.10 
Telewizyjny przegląd sportowy,
22.30 Haich Life (3), 23.15 Tele
gazeta, Jutro w programie, 23.25 
Film fab.,

Program II — 13 00 Czas akademicki 
, 13.30 Bariery 13.55 Program 

dnia, 14.00 Blok, 16.00 Koncert lau
reatów Festiwalu Piosenki Stu
denckiej — Kraków ’90. 17.00 Ci
sza i dźwięk (7) 17.30 Bruce For
syth — program rozrywkowy. 18.30 
Odeon na antenie „Dwójki” , 19.30 
Galeria 37 milionów 20.00 Przed 
Konkursem Chopinowskim. .21.00 
Dwa + 2, 21.30 Panorama dnia. 
21 45. Program publicystyczny, 22.10 
„Mussolini — historia nieznana” 
(6) serial USA, 23.10 Studio Fok
sal ’89. 0.10 Komentarz dnia
NIEDZIELA
Program I — Wiadomości: 10.30.
19.30. 8.55 Program dnia, 9.00 Tele
ranek, 10.45 „Tajemnice rosyjskiej 
przyrody” (12 — ost.), 11.10 Sza
lom — film dok.., 11.50 Wiado
mości, 12.00 Notowania. 12.25 Te
lewizyjny koncert życzeń, 13.10 
Teatr Młodego Widza: „Małgosia
contra Małgosia” 14.05 Wiadomoś
ci. 14.20 Sportowa niedziela, 14.55 
Morze — magazyn, 15.15 Między
narodowy Festiwal Tańca, 15.55 
„Angielska limuzyna” (5) serial 
franc., 16.50 Antena, 17.15 Teleex
press, 17.30 Agromarket, 18.00 Por
trety: „Aleksander Gieysztor — hi
storia dawna i bliska, 19.00 Wie
czorynka, 20 05 „Modrzejewska” (3),
21.25 Kabaret Olgi Lipińskiej, 22.25 
Wiadomości, 22.35 7 dni — świat, 
23.05 Sportowa niedziela, 23.35 Ży
cie jest fraszką 23.45 Telegazeta. 
Jutro w programie.
Program II — 8.40 Zdrowie maga
zyn publicystyczny, 9.10 Przegląd 
tygodnia (dla niesłyszących), 9.45 
„Modrzejewska” (3) serial TP (dla 
niesłyszących), 11.05 Jutro ponie
działek, 11.30 Koncert życzeń, 11.55 
Program dnia. 12.00 Kino familij
ne: „Autostrada do nieba” (13). 
12.50 PKF, 13.10 Maciej Niesiołow
ski Z batutą i z humorem, 13.25 
Formuła I — transmisja z Monte 
Carlo, 14.30 Formuła I  14.50 Po
lacy, 15.15 Formuła I, 15.30 „Po
dróże w czasie i przestrzeni” , 16.20 
100 pytań do..., 17.30 Bliżej świata.
19.00 Wydarzenia tygodnia, 19.30 
Galeria „Dwójki” , 20.00 Studio 
sport — piłka w grze, 21.00 Pu
blicystyka kulturalna, 21.30 Pano
rama dnia, 21.45 Film fabularny, 
22.45 „Dziecko szczęścia ,czyli Je
remi Przybora”, 23.25 Komentarz 
dnia.

NIEUDOLNA „JEDYNACZKA” CPN
Jeżeli we wsi będzie tylko je

den piekarz, to w dniu w któ
rym zachoruje, lub zaśpi do ro
boty —  wszyscy mieszkańcy zo
staną bez chleba. Inaczej bę
dzie, gdy we wsi nastanie przy
najmniej dwóch mistrzów pie
karniczych. Wtedy to jeden dla 
drugiego będzie prawie „modlił” 
się o chorobę, by przejąć jego

klientów i zwiększyć swe zys
ki.

W  sytuacji osamotnionej i 
„bezkonkurencyjnej” znalazła się 
ostatnio CPN. Tę monopolistkę, 
chorowitą i przez to nieudolną 
jedynaczkę, dla dobra zgłodnia
łych samochodów, należy czym 
prędzej obdarować licznym ro
dzeństwem w postaci przykłado
wo: Esso, Agip, Shell... (szoł)

REPERTUAR KINOWY
Rybnik „Ślązak” —  21 —  24. 

05 g. 14.45, 17.00, 19.15 „Karate 
Kid”, USA (18), 25 — 27, 05 g. 
15.30, 18.30 „Człowiek z blizną” 
USA (18), „Hutnik” — 21 —  25. 
05 g. 16.30, 19.00 „Ludzie koty” 
USA (18), 27. 05 „Uciekinierzy” 
fr (10).

Boguszowice „Zefir” — 21 —  
23. 05 g. 17.00 „Karatecy z ka
nionu żółtej rzeki” chin. (15), 
24 — 25. 05 „Głupcy z kosmosu” 
USA (15), 27. 05 „Porno” pol. (18).

Wodzisław „Czar” — 21. 05 g. 
14.15, 16.30. 18.45 „Rykoszet”
USA (18). 22 — 25. 05 „Czaro
dziej z Harlemu” pol. (12), 26 —  
27 05 „Predator” USA (15).

Rydułtowy „Wawel” —  21 —  
27. 05 g. 16.00, 19.00 „Moonraker” 
USA (12). Radlin „Górnik” — 21 
—  25. 05 g. 16 00, 19.00 „Ludzie 
koty” USA (18), 27. 05 „Dzieci

gorszego boga” USA (15), 27. 05 
g. 15.00 dla dzieci „Jeszcze jed
na noc Szecherezady”.

Czerwionka „Górnik” —  21. 05 
,Porno” pol. (18), 23 — 28. 05
„Interkosmos” USA (15).

Żory „Znicz” —  21 — 23. 05 
g. 15.00, 17.00, 19.15 „Predator” 
USA (15), 27. 05 g. 15.00 dla
dzieci „Przeklęty zły los” poL 
(bo).

Chwałowice „Chwałowiczanka”
—  22. 05 g. 17.00 „Cobra” USA  
(15), 24. 05 „Kapitan wędrowny” 
ZSRR (12).

Jastrzębie „Panorama” — 21
— 23. 05 g. 14.15, 16.30, 19.00
„Czerwona gorączka” USA (18), 
27 —  30. 05 „Akademia policyj
na I” USA (15)
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Zamieszczamy dziś kolejną porcję pytań i odpowiedzi związanych 
z działalnością na własny rachunek. Odpowiedzi tak jak zawsze — 
przygotowano dla nas w Urzędzie Skarbowym w Rybniku. Przypomi
namy, że pytania do Fiskusa przyjmujemy w redakcji osobiście, listo
wnie lub telefonicznie (Wiejska 7. tel. 288-25).

F IS K U S  M A  G Ł O S
dla urodzonych w dniach 

21—27 maja

21 maja
Jest człowiekiem przedsiębiorczym 

 i tak wszechstronnie uzdol
nionym, że prawie w każdym kie
runku może w życiu liczyć na po
wodzenie. Może być dobrym pra
cownikiem umysłowym, teorety
kiem, uczonym, wynalazcą lub 
mówcą. Wesoły, o miłym usposo
bieniu, towarzyski — przywiązany 
jest do życia materialnego. Jego 
przyjaciele to ludzie bardzo aktyw
ni, popierają go w życiu i nieraz 
lwią część swego powodzenia ma 
im do zawdzięczenia.

22 maja
Inteligentny, pełen energii, od

ważny i przedsiębiorczy. Bardzo 
praktyczny — doskonale orientuje 
się w interesach. Nieraz też by
wa obdarzony niezwykłymi zdol
nościami w jakimś kierunku, jak 
np optyka, chemia, wynalazki, 
i inne. Odznacza się też niezwy
kłymi zdolnościami literackimi i 
artystycznymi. Ponieważ potrafi 
bardzo zręcznie odkrywać cudze 
tajemnice — mógłby zostać dosko
nałym detektywem, sędzią śled
czym lub prawnikiem.

23 maja
Jest człowiekiem bardzo by

strym, obrotnym i zręcznym. Jego 
wyobraźnia jest dość silnie rozwi
nięta i okazuje zamiłowanie do 
wszystkiego, co niezwykłe i fan
tastyczne. Ukochał wszystko co 
piękne, a jego zachowanie się i 
tryb życia noszą często na sobie 
pewne piętno artystyczne.  Dosko
nale zna się na sztuce, a w dzie
dzinie poezji lub muzyki może się 
nawet wznieść wysoko.

24 maja
Kto urodził się w tym dniu jest 

dowcipnym inteligentnym, mają
cym doskonałe pomysły. Przez ca
łe życie dąży do tego, aby się 
rozwijać, poznać samego siebie i 
analizować swe uczucia i wraże
nia. Chociaż pragnie opanować 
uczucia i rozwinąć silną wolę — 
jest dość chwiejny i waha się 
między ufnością i wiarą, a sceptycyzmem 

 Najczęściej nie wie co ma 
wybrać, bo w życiu nieustannie 
staja przed nim dwie drogi dwa 
sposoby postępowania, podwójne 
możliwości

25 maja
Wspaniałomyślny, sympatyczny 

odznacza się zdrowym rozsądkiem 
i trafnością swych spostrzeżeń 
Gościnny uprzejmy, troszczy się
o wygody i rozrywki swych gości. 
Intelekt jego jest bardzo aktywny
i ostry: niezwykle trafnie analizuje
zuje wydarzenia i ludzi, a sądy 
jego sa przeważnie słuszne. Uspo
sobienie jego jest przyjazne i szla
chetne — lubi pracę społeczną.

26 maja
Jest bardzo zręczny w wyraża

niu swych myśli w słowie i w 
piśmie. Okazuje zdolności litera
ckie i artystyczne Jest dobrym 
pracownikiem umysłowym, potrafi 
zwłaszcza dobrze rozumować i do
wodzić słuszności swych racji Wy
kazuje dość wojownicza naturę 
i nie cofa się w życiu przed ry
zykiem i hazardem. Może liczyć 
na powodzenie i karierę w woj
skowości.

27 maja
Jest człowiekiem o silnie rozwi

niętym poczuciu sprawiedliwości 
i dość dużych zainteresowaniach 
naukowych. Cechuje go zdrowy 
rozsadek pragnienie zdobycia wie
dzy trafne zdanie i bezpartyjny 
pogląd na sprawy społeczne. Jest 
dumny i nie chce podlegać innym 
a dla swej niezależności gotów jest 
na wszystko.

— Podobno raz trzeba płacić po
datek od wynagrodzeń, które wy
płacam moim pracownikom w wy
sokości 20 proc., a innym razem 
wystarczy jedynie 17,5 proc. Jeśli 
tak jest, to na czym polega róż
nica?

— Należny podatek od wynagro
dzeń,  wypłacanych ze stosunku 
pracy oraz z wykonywania pracy 
nakładczej, wypłaconych praco
wnikom zatrudnionym w nieuspo
łecznionych zakładach pracy i 
przez osoby fizyczne, bez wzglę
du na kolejność płatników i bez 
stosowania zwyżek rodzinnych wy
nosi 17,5 prco., a jeżeli płatnik po
nosi podatek z własnych fundu
szów — 20 proc. podstawy opo
datkowania (art. 20 ustawy budże
towej na 1990 r. Dz. U. z 1990 r. 
nr 13, poz. 82). Przepis ten wszedł 
w życie z dniem 1 marca 1990 ro
ku.

— W trójkę prowadzimy jeden 
warsztat, jesteśmy spółką cywilną 
a podatki opłacamy wg zasad ogólnych 

. Czy każdy z nas musi co 
miesiąc składać dokumenty na po
datek dochodowy? A co z podat
kiem obrotowym?

— W podatku obrotowym pod
miotem opodatkowania jest spółka, 
zaś w podatku dochodowym pod
miotem opodatkowania są poszcze
gólni wspólnicy. A zatem: spółka 
składa deklarację miesięczną na 
podatek obrotowy od obrotu osią
gniętego przez spółkę z działalnoś
ci wytwórczej, usługowej bądź 
handlowej, a każdy ze wspólni
ków — deklarację miesięczną na 
podatek dochodowy od osiągnięte
go dochodu ze wszystkich źródeł 
przychodów.

— Zamierzam założyć biuro o
głoszeń, w którym będę przyjmo
wał zlecenia do krajowej prasy. 
Co będzie dla mnie obrotem? Ile 
wynosić będzie podatek obrotowy?

— Obrotem jest kwota należna z 
tytułu świadczeń dokonywanych w 
ramach prowadzonej działalności 
(art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku obrotowym Dz. 
U nr 43. poz. 191 z 1983 r. z 
późniejszymi zmianami). W tym 
konkretnym przypadku jest więc 
to kwota jaką klienci — zlecenio
dawcy ogłoszeń wpłacą za ogłosze
nia w danym biurze. Obecnie usługi 

 te wolne są od podatku obrotowego 
.

Przepis pani Jolanty 
z Rybnika

SZYBKIE CIASTO 
RABARBAROWE

SKŁADNIKI CIASTA: 10 dag
cukru, 2 dag chudego twarogu,
8 łyżek stołowych, oliwy, 8 łyżek 
stołowych mleka, 1 jajko, 40 dag 
mąki. 1 mała torebka proszku do 
pieczenia, sól (szczypta), wanilia,

SKŁADNIKI MASY: 1,5 kg ra
barbaru, 1 jajko, 0,5 l mleka, 1 to
rebka budyniu waniliowego, 10 dag 
cukru.

SKŁADNIKI POLEWY: 0,5 l
kwaśnej śmietany, 2 jajka, 10 dag 
cukru.

Wykonanie ciasta: wszystkie
składniki zagnieść, rozwałkować i 
wyłożyć na dobrze natłuszczonej 
blasze.

Wykonanie masy: ugotować bu
dyń wg przepisu na opakowaniu, 
do ciepłego budyniu dodać ubite 
jajko. Rabarbar umyć i pokrajać 
na kawałki.
 Wykonanie polewy: śmietanę

rozbić z żółtkami i cukrem, do
dać bardzo sztywno ubitą pianę 
z 2 białek. Na rozwałkowane cia
sto rozprowadzić budyń, ułożyć ka
wałki rabarbaru i równomiernie 
polać polewą. Wstawić do uprze
dnio nagrzanego piekarnika i piec 
80 minut w temperaturze 200°C

Krzyżówka Nr 7 
z „Videxem”
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POZIOMO:

1 — ...hecą a latka lecą, 2 — czy widziałeś w 
śledzia, 8 — ile, komu, co, 10 — z  Afrodytą flir
tował, co Hefajstos miał mu za złe, 11 — u nogi, 
12 — jon o ładunku ujemnym, 13 — ostatni w 
tytule Wandy Jakubowskiej, 15— liść z tego drzewa

wa jest w herbie Kanady, 16 — tak: po czesku, 
18 — ostatnie pociągnięcie mistrza pędzlem, 19 — 
jeden śpiewa, drugi płynie, 20 — pisarz żydowski 
(1880— 1957), autor „Nazareńczyka”, 22 — w re
dakcji inny niż na boisku, 23 — żelazny choć pa
pier, 24 — na sercu trudna do wywabienia, 26 — 
marzył, o nim Adenauer, 28 — kojarzy małżeń
stwa, 30 — nie wchodzi tu, może wciągnąć, 31  — 
wyrostek robaczkowy w akcji, 32 — w kabale: 
kolor ten oznacza miłość.

PIONOWO:
1 — Katowice, 2 — Dumasowski bohater, 3 — 

pan siedź, 4 — wilka nie prosi o ratunek, 5 — 
każdy musiał ją przejść w dzieciństwie, a żołnie
rze w 1945 r ., 6 — szukał go filmowy Anatol, 
7 — do wbijania, 8 — przejrzy Ciebie na wylot, 
9 — wzajemne popieranie się ludzi, nie zawsze 
uczciwymi interesami, 14 — materiał na ubranie 
misia, 15 — ze słynnymi kurantami, 16 — Cygan
ka, 17 — międzynarodowa organizacja. 21 — w 
nim baca z juhasami i żętyce popijają, 24 — me
talowy do balustrady, 25 — święty byk, 26 — żona 
Henryka Pobożnego, 27 — milczek, 28 — w bok 
lub w dal, 29 — to co powstało z myśli, pracy 
człowieka, HERA

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
nr 3: „Obietnica to dług” — kasetę video, ufundo
waną przez państwa B. i A. Fudalich wylosowała 
pani Jadwiga Biskup z Radlina. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

Nagrodą w krzyżówce nr 7 jest walkman i 5 
kaset magnetofonowych, ufundowane przez właści
ciela sklepu „Videx” przy ul. Sobieskiego w Ryb
niku.

Termin nadsyłania rozwiązania krzyżówki
nr 7 mija 10 czerwca.

DYREKCJA I RADA PRACOWNICZA
Kopalni Węgla Kamiennego »Chwałowice« w Rybniku

ogłasza konkurs na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KOPALNI

Kandydaci powinni spełniać następujące wa
runki:
— wykształcenie wyższe ekonomiczne,
— staż pracy 10 lat, w tym 5 lat na stanowi

sku kierowniczym,
— wskazana znajomość problematyki górnictwa. 
Oferty powinny zawierać:
— podanie,
—; kwestionariusz osobowy z fotografią,
— życiorys,

— odpis dyplomu ukończenia studiów,
— opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat. 
Zgłoszenia należy kierować pod adresem: 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice” w  
Rybniku, ul. 1 Maja 26 — Dział Kadr.

Termin zgłaszania upływa po 14 dniach od 
ukazania się ogłoszenia w prasie.

Komisja konkursowa zastrzega sobie dowol
ny wybór kandydata
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