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Budżetowa sesja Rady Miasta

Sesje na kasetach
W środę 24 marca odbyła 

się kolejna zwyczajna sesja 
Rady Miasta, choć biorąc 
pod uwagę fakt, iż uchwalo
ny został na niej budżet mia
sta na rok 1993, określenie 
to nie wydaje się być 
najwłaściwsze.

Po rozpatrzeniu uwag 
związanych z protokołem 
z poprzedniej sesji i po 
wcześniejszym stwierdzeniu 
prawomocności obrad radni 
postanowili, iż od 
przyszłej sesji towarzyszyć 
im będzie magnetofon, co 
ułatwić ma pracę protoko
lantom, rejestrującym prze
bieg sesji.

W swoim tradycyjnym już 
wystąpieniu prezydent Ryb
nika Józef MAKOSZ poin
formował radnych o aktual
nych sprawach miasta m.in.
o pracach drogowo-wodo
ciągowych oraz tych prowa
dzonych w Ratuszu i kom
pleksie zespołu szkół ekono
miczno-usługowych. Prezy
dent zwrócił się o udzielenie 
Zarządowi Miasta absoluto
rium za rok ubiegły
i przyjęcie budżetu na rok 
bieżący w zaproponowanym 
przez Zarząd Miasta

kształcie. Nawiązano
również do niedawnego spo
tkania władz miasta z miesz
kańcami Chwałowic, o czym 
zawzięcie dyskutowano 
przez dłuższą chwilę.

Przewodnicząca komisji 
finansowej Krystyna
STOKŁOSA omówiła 
pokrótce sprawozdanie 
z działalności finansowej 
miasta za rok ubiegły, które 
każdy z radnych otrzymał 
w wersji pisemnej. W chwilę 
później przedstawiciel Ko
misji Rewizyjnej, zgodnie 
z wtorkową uchwałą tejże 
komisji, oficjalnie wniosko
wał o udzielenie Zarządowi 
absolutorium za rok minio
ny. W czasie dyskusji, do
tyczącej wniosków i uwag co 
do wykonania ubiegłorocz
nego budżetu, stwierdzono 
iż do Komisji Rewizyjnej nie 
wpłynęły wnioski negatywne 
w tej sprawie. Na wniosek 
jednego z radnych, przewod
niczący poszczególnych ko
misji branżowych przedsta
wili stanowisko swoich ko
misji w kwestii realizacji 
budżetu.

W tajnym głosowaniu 
udzielono Zarządowi Miasta

Miasta absolutorium z tytułu 
działalności finansowej za 
rok 1992. Na 40 radnych, 32 
głosowało za jego udziele
niem; 6 przeciw, zaś 2 się 
wstrzymało. Skrócona wer
sja sprawozdania finanso
wego miasta za rok 92 zo
stanie wkrótce opublikowa
na na łamach „GR,,.

Po przerwie Krystyna 
STOKŁOSA omawiając 
ostatnie zmiany w projekcie 
budżetu poinformowała ra
dnych o zwiększonych o po
nad 7 mld subwencjach dla 
Rybnika, a także o zmniej
szeniu z 15 do 12 procent 
współczynnika wzrostu wy
nagrodzeń pracowników je
dnostek miejskich, dzięki 
czemu możliwe było prze
znaczenie w budżecie 
większych środków m.in. na 
modernizację oczyszczalni 
w Orzepowicach i remonty 
dróg. Poprosiła ona radnych 
o upoważnienie Zarządu 
Miasta do zaciągnięcia dłu
goterminowego kredytu 
bankowego na wydatki in
westycyjne w wysokości nie 
większej niż 25 mld zł, z ter
minem spłaty w roku 1994 

c. d. na str. 2

M. Rodowicz rozgrzała trzy pokolenia

Z Marylą na scenie

Czytaj na str. 2 
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N ie  sa m y m  M O S I R -e m  
K a m ień  ż y je

Gdy my, mieszkańcy Kamienia, tłumaczymy komuś, gdzie 
ów leży, słyszymy często „A, wiem. To tam gdzie trenowała 
kadra piłkarska". To, że takie skojarzenia mają ludzie 
z daleka jest zrozumiałe, gorzej że przez wiele lat miejscowej 
władzy dzielnica ta też kojarzyła się jedynie z ośrodkiem 
sportowym. Szły na niego pieniądze z powiatu, miasta, 
województwa i centrali. A obok gdzieś tam żyli mieszkańcy 
Kamienia. Z coraz dotkliwszym brakiem wody, bez gazu, 
porządnych dróg, kanalizacji nie mówiąc już o takim luksusie 
jak telefon. Ot, takie sobie wiejskie życie. Od 2 lat działa nowa 
Rada Dzielnicy, która rozpoczęła walkę o nadrobienie tych 
„opóźnień,, cywilizacyjnych. Słowo „walka" nie jest przesadą. 
Wie o tym najlepiej zaprawiony już w tych bojach przewod
niczący Rady - Andrzej KNAPCZYK. O tym, co zrobiono 
w zeszłym roku i o planach na ten rozmawiamy z Piotrem 
SZCZYRBOWSKI - zastępcą przewodniczącego.

Ewa Podolska: Co jest 
w tej chwili największą inwes
tycją w Kamieniu?

Piotr Szczyrbowski: Bu
dowa wodociągu. Pierwszy 
etap, zaplanowany na rok 
1992, został zakończony. 
Położyliśmy 2300 m głównej 
sieci.

E.P.: Jaka część by ła f i
nansowana przez samych 
mieszkańców?

P. Sz.: Na kontach obu 
społecznych komitetów - bu
dowy wodociągu i gazociągu 
- leży ok. 550 milionów 
złotych i na razie w ogóle 
z nich nie czerpaliśmy /a  
ściślej rzecz biorąc „poży
czyliśmy,, Urzędowi Miasta 
ok. 300 mln., które mają być 
zwrócone w maju/.

E.P.: Co dalej z wodo
ciągiem?

P.Sz.:. Chcemy, aby 
w 1993 r. doszedł do MO
SiR-u. Budowę głównej sie
ci, czyli roboty ziemne i ma
teriał pokryje miasto. Nato
miast budowę sieci rozdzielczej

rozdzielczej do poszczególnych 
domów widzimy w ten 
sposób, że mieszkańcy sami 
robiliby wykopy, natomiast 
Urząd sfinansuje rury i ro
bociznę fachowców. My pa
rtycypowalibyśmy w tych 
kosztach i w tym momencie 
sięgnęlibyśmy do pieniędzy 
z konta z tym, że trzeba 
zdawać sobie sprawę, że ko
szty budowy wodociągu są 
niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do naszych 
wkładów. Inwestycja do tej 
pory kosztowała ok. 2 mld 
zł.

E.P.: A kto decydował 
o wyborze wykonawcy?

P.Sz.: Był przetarg. I etap 
robiła firma „Vectra,, i mo
im zdaniem zrobili to bardzo 
dobrze. Taniej nawet niż za
powiadał wstępny koszto
rys. Był to drugi odcinek 
rurociągu położony w Po
lsce, w którym zastosowano 
nowatorską metodę łączenia 
rur na tzw. „wydłużone kie
lichy,,. Jest to istotne przy

szkodach górniczych, bo tak 
połączona rura „pracuje,,. 
Osobiście nie widziałem sen
su robienia przetargu na II 
etap /m a się odbyć w tych 
dniach/, ale cóż, takie są 
przepisy.

E.P.: Czy Rada Dzielnicy 
miała coś do powiedzenia 
przy przetargu?

P.Sz.: Przy pierwszym 
wszystko odbyło się bez nas. 
Powiedzieliśmy później pa
nu prezydentowi, że trochę 
nas potraktowano po maco
szemu i obiecał nam, że teraz 
na pewno ktoś z Rady będzie 
obecny.

E.P.: Z  tego co Pan mówi 
wynika, ze z tych różnych 
zamierzeń: woda, gaz, telefo
ny, kanalizacja najszybciej 
urzeczywistni się właśnie wo
da.

P.Sz.: Wszystko jeszcze 
zależy od samych miesz-  

c. d. na str. 2

N A JK R Ó C E J . . .

We wtorek 23 marca
w Ośrodku Leczniczo-Reha
bilitacyjnym dla Dzieci Nie
pełnosprawnych Ruchowo 
i Umysłowo im. Jana Pawła
II gościli dziennikarze maga
zynu dla osób niepełnospra
wnych „PRYZMAT,, kato
wickiej telewizji regionalnej; 
Tam spotkali się również 
z rybnickimi działaczami 
Związku Inwalidów
Narządów Ruchu. O termi
nie emisji programu, który 
będzie owocem spotkania, 
poinfomujemy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Sesje na kasetach Z Marylą na scenie
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/podobnie jak to było w ro
ku ubiegłym/. Kredyt ów 
miałby m.in. sfinansować 
niedobór budżetowy w wy
sokości 11 mld zł.

Padły pytania o celowość 
zaciągania kredytu i jego 
konsekwencje. Odpowiadali 
na nie Krystyna STOKŁO
SA oraz skarbnik miasta Bo
gusław PASZENDA. W efe
kcie dyskusji do uchwały 
budżetowej wprowadzono 
punkt, mówiący o zobo
wiązaniu Zarządu Miasta do 
informowania Rady o za
miarze zaciągnięcia wspo
mnianego kredytu, a także 
składania na każdej sesji Ra
dzie pisemnych informacji
o sytuacji finansowej miasta. 
Z tą właśnie poprawką 
budżet miasta na rok 1993 
został uchwalony 34 głosami 
za, przy jednym przeciw
i 4 wstrzymujących się.

Po przyjęciu przez rad
nych regulaminu powołanej 
na poprzedniej sesji Komisji 
Rewizyjnej, na wniosek Ko
misji Ekologicznej przegło
sowali oni zmianę w uchwale 
z dnia 15 lipca 1992 roku 
w sprawie założeń do miejs
cowego planu ogólnego za
gospodarowania przestrzen
nego Rybnika. Polega ona 
na wykreśleniu z uchwały 
zdania, mówiącego o ewen
tualnym przeznaczeniu te
renów przy ulicy Prostej 
i Brzezińskiej na zwałowiska 
kamienia KWK „Chwało
wice,,.

W kolejnym tego wieczo
ru głosowaniu wybrano 
3 członków Kolegium d/s 
Wykroczeń przy Sądzie Re
jonowym w Rybniku 
i dwóch ławników Sądu Wo
jewódzkiego.

Na podstawie stosownego 
artykułu ustawy o sa

samorządzie terytorialnym 
ustalono obowiązujące od
1 kwietnia miesięczne diety 
dla radnych /radny: 400 tys.; 
przewodniczący komisji 800 
tys.; przewodnicząca Rady
2 mln zł./.

Radny Henryk JUCE
WICZ zarzucił Zarządowi 
Miasta, że konkretne nieru
chomości przy ul. Miejskiej 
zostały sprzedane, nim jesz
cze na poprzedniej sesji Ra
da Miasta podjęła stosowną 
uchwałę. Określił on to mia
nem „nielegalnego handlu 
nieruchomościami,,, co po
parł inny radny Jerzy FRE
LICH. Prezydent Józef Ma
kosz stanowczo zaprotesto
wał przeciw, jak to nazwał 
„szkalowaniu Zarządu Mia
sta,, i zaproponował skiero
wanie tej sprawy do Komisji 
Rewizyjnej, która sprawdzi 
prawidłowość postępowania 
Zarządu w tym zakresie, 
gdyż wniosek przyjęto 
w drodze głosowania.

Henryk JUCEWICZ do
pominał się również o tar
gowisko w dzielnicy Bogu
szowice, które od dłuższego 
czasu pozostaje w sferze 
planów. Z udzielonych wy
jaśnień wynikało, że sprawa 
utknęła w martwym punkcie 
z winy kopalni, która zwleka 
z wydaniem niezbędnych 
dokumentów, dotyczących 
gruntów, na których po
wstać ma nowe targowisko.

W końcowej części sesji 
prowadząca sesję Urszula 
SZYNOL odczytała infor
mację o przyjęciu Rybnika 
do Związku Miast Polskich 
i list Ruchu Autonomii 
Śląska w sprawie reformy 
powiatowej.

Kilka minut po godzinie
21.00 sesja dobiegła końca.

A oto, co powiedziała

„Co to się działo, co się 
działo...,,, cisną się na usta 
słowa z piosenki Wojciecha 
Młynarskiego. Już od daw
na nikt tak nie rozgrzał pub
liczności w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, jak to zrobiła 
w minioną sobotę MARY
LA RODOWICZ. Już samo 
jej pojawienie się na scenie 
wywołało spontaniczną 
owację wypełnionej po brze
gi sali.

Impreza zaczęła się 
z opóźnieniem, bo Maryla 
zapomniała zabrać z domu 
kufra ze scenicznymi stroja
mi. Wyszła w końcu na scenę 
w improwizowanej krynoli
nie zrobionej z firanki. Do 
tego mini-spódniczka, buty 
na koturnie, niby-wojskowa 
bluza i rozmaite kapelusze; 
efekt był piorunujący.

W pierwszej części progra
mu usłyszeliśmy, a właściwie 
wspólnie z M. Rodowicz 
odśpiewaliśmy wszystkie jej 
stare i bardzo stare przeboje, 
od „Kolorowych
jarmarków,,, poprzez
„Wsiąść do pociągu...,, do

nam przewodnicząca Komi
sji Finansów Rady Miasta - 
Krystyna STOKŁOSA:

„Uchwalony budżet jest 
bardzo mobilizujący i wyma
ga zespolenia wysiłków 
wydziału finansowego i komi
sji branżowych realizujących 
konkretne zadania rzeczowe, 
od których zależy poziom 
życia rybniczan. Potrzeb jest 
znacznie więcej niż 
możliwości finansowych. 
W moim odczuciu środki 

finansowe są prawidłowo 
wykorzystywane, czego 
najlepiej dowodzi fakt, że tak 
do sposobu wykonania 
budżetu za rok ubiegły, jak do 
projektu budżetu na rok 
bieżący nie było zarzutów 
merytorycznych. To najlepiej 
oddaje pracę Zarządu Miasta 
w roku ubiegłym i jego plany 
tegoroczne,,.

Uchwalony budżet zakła
da dochody w wysokości: 
391.948.151 tys. zł, zaś wyda
tki w kwocie 402.948.151 
tys. zł.

WACŁAW TROSZKA

„Małgośki„. Apogeum tej 
części była oczywiście pio
senka „Niech żyje bal„. Dzie
lnie pomagał nam 3-osobo
wy zespół oraz uroczy 
chórek, ale to było dopiero 
preludium...

W drugiej części, kiedy pa
ni Maryla zdjęła tiule i poka
zała się w całej okazałości, 
zaczęła się zabawa. Na 
wstępie wciągnęła do niej 
i na scenę jednego z widzów, 
który miał słaby tylko 
początek frazy, a potem już 
szło gładko. „Co to się 
działo, co się działo... „, 
powtórzmy ponownie za 
Młynarskim.

W tym momencie na sali 
prawie nikt już nie siedział, 
a spora część publiczności, 
szczególnie tej młodszej, 
zachęcona przez piosen
karkę znalazła się na scenie. 
Tam poddano się rytmom 
południowoamerykańskim, 
a spory udział miał w zaba
wie rodowity Kubańczyk 
Jose Torres, grający w ze
spole Maryli na instrumen
tach perkusyjnych.

Na koniec było kilka 
bisów, podczas których 
gwiazda zaprezentowała się 
w eleganckiej wojskowej 
plandece i niedopiętych bu
tach z cholewami. Na za
kończenie M. Rodowicz 
odśpiewała wspólnie z dwiema

Pierwszy szczęśliwiec, 
który dostał się na scenę

dwiema młodymi rybniczankami 
protest - song „Gołębie 
wszystkich placów...,,, stwie
rdziwszy przedtem, że miała 
zamiar wykonać tę piosenkę 
w duecie z naszym papieżem. 
Ktoś bez fantazji odradził jej 
ten pomysł. Szkoda...

Jak później stwierdziła sa
ma piosenkarka, koncert był 
wyjątkowo udany i prze
szedł jej najśmielsze oczeki
wania. To prawda, publicz
ność była świetna. Takie rea
kcje może jednak wywołać 
tylko prawdziwy profesjo
nalista a Rodowicz do
wiodła raz jeszcze, że na sce
nie radzi sobie nadal znako
micie i potrafi porwać co 
najmniej trzy pokolenia. Jest 
równie świetna w lirycznym 
songu, balladzie, piosence 
dramatycznej czy w rocko
wym pastiszu. W każdej for
mie ogromne znaczenie ma 
interpretacja tekstu oraz... 
spora doza autoironii samej 
wykonawczyni.

Maryla Rodowicz /Strze
lec / przyjechała do Rybnika 
z mężem /Skorpionem/, 
który okazał się bardzo in
teresującym mężczyzną, 
dużo przystojniejszym niż na 
zdjęciu w piśmie kobiecym 
„Twój Styl,,.

Po koncercie, w studiu 
Kanału EF Telewizji Kab
lowej, gdzie miała dokonać 
nagrania rozmowy, udało 
się nam zadać jej kilka py
tań.

- W pani autobiograficznej 
książce „Niech żyje bal,, za
intrygował mnie fragment, 
gdzie opowiada pani o poby
cie w Holywood. Po zobacze
niu słynnego napisu na stoku 
wzgórza zareagowała pani 
jak zwykły śmiertelnik: „...ja, 
dziewczyna z małego mias
teczka tu, w Hollywood, nie 
chce się wierzyć...,, A mnie się 
wydawało, że takiej GWIAZ
DY jak pani nie powinno to 
zdziwić?

- Występowałam na drugim
drugim końcu Stanów, w Chica
go. W Hollywood byłam tyl
ko turystycznie,
reagowałam więc jak każdy 
turysta. Cóż innego bym 
tam robiła? Bez pieniędzy? 
Ale to był prawdziwy szok, 
to prawda.

- Wychodząc z sali usły
szałam, jak 1 5 ,16-latek ode
zwał się do pani w średnim 
wieku: „Ale ona jest ekstra, 
nie?„. Jak pani reaguje na 
takie komplementy?

- Jest to największa przy
jemność, jak może spotkać 
artystkę. Wynika z tego, że 
jednakowo dobrze trafiam 
do kilku pokoleń i to jest to! 
Zresztą koncert właśnie 
dzięki temu był tak udany. 
Kiedy się jest na scenie tyle 
lat co ja, cieszy przede wszys
tkim młoda widownia, to 
zrozumiałe.

Zaokrąglona pani Maryla 
powiedziała nam też, że jest 
na diecie i bardzo przez to 
cierpi, bo lubi tylko nie
zdrową, tuczącą kuchnię - 
masło i śmietanę, wieprzową 
pieczeń, kluski /zwłaszcza 
śląskie/.

W rozmowie przed kame
rami Kanału EF Maryla Ro
dowicz opowiedziała o mo
tywach, które pchnęły ją do 
napisania biografii, zdra
dziła tajemnicę własnego su
kcesu, sposób na odpoczy
nek, oraz... przepis na litews
kie kołduny /k tóry i my 
wkrótce podamy/. Zachęca
jmy do obejrzenia wywiadu 
w najbliższych programach 
Kanału EF rybnickiej 
kablówki.

W. RÓŻAŃSKA 
K. MICHALAK

Nie samym MOSiR-em  
Kamień żyje

c. d. ze str. 1
mieszkańców. Otóż te ulice, gdzie 
ludzie dogadają się i zrobią 
wykop pójdą na pierwszy 
ogień - dajemy im natych
miast materiał i firmę. A są 
różne głosy. Także takie, że 
jednej łopaty nie przerzucą. 
Nie będą nic robić, bo im się 
należy. Przedsmakiem tych 
trudności były problemy, ja
kie mieliśmy załatwiając 
zgodę kilku osób na II etap. 
Owszem, chcą wodociągu, 
ale mają zagospodarowane 
ogródki, krzewy, kwiatki 
i nie zgadzają się, aby 
główna linia biegła przez ich 
działki. Nie i nie! W końcu 
nasz proboszcz zdecydował 
się sam w to zaangażować, 
wziął samochód, jeździł, 
tłumaczył, no i rozmiękczył 
ich.

E.P.: Co z inwestycjami, 
które dostaliście „w spadku„?

P.Sz.: Ciągle
niedokończone jest przed

szkole. Potrzeba nam ok. 1,5 
- 2,5 mld zł na roboty wy
kończeniowe. Czekamy na 
zatwierdzenie budżetu. 
Kontynuowana była kanali
zacja tzw. osiedla „A„. Przy
ciski pod torami i inne prace 
pochłonęły ok. 11 mld zł - 
większość przyznanych nam 
przez budżet w ub. roku pie
niędzy. Ostatecznie cała uli
ca Poręby /czyli ok. 40-50 
domów/ jest już podłączo
na. Sądzimy, że w tym roku 
dokończymy te prace. W su
mie skanalizowanych będzie 
ok. 150 domów.

E.P.: My tu sobie rozma
wiamy, a wokół nas w ten 
wiosenny wieczór unosi się 
„miły „ zapaszek. Znowu 
któryś z sąsiadów wylewał 
szambo. Kiedy doczeka się 
kanalizacji reszta Kamienia?

P.Sz.: Mogłaby być
podłączona pod warunkiem 
budowy przepompowni, 
której koszty są niesamowite

te.
E.P.: Co z gazem?
P.Sz.: Stoimy. Nie ma pie

niędzy. Gotowy jest projekt, 
ale w Urzędzie Miasta po
wiedziano nam, że nie do
staniemy ani grosza.

E.P.: A z mniejszych 
robót? Co należałoby zrobić, 
gdyby były pieniądze?

P.Sz.: Prawdopodobnie 
znowu zabraknie środków 
na utwardzenie nawierzchni 
dróg. Urząd jest skłonny 
dołożyć dotacje do czynu 
społecznego mieszkańców. 
Chodzi o ułożenie nawierz
chni z trelinki. W Kamieniu 
są chętni z trzech ulic. Jed
nak są też takie ulice, 
zwłaszcza tam gdzie były ro
boty ziemne, gdzie o asfalt 
aż się prosi. Poza tym to, 
czego dzielnicy brakuje, to 
chodniki. Przede wszystkim 
powinien być zrobiony na 
ul. Robotniczej, od skrzyżo
wania na Książenice i Lesz
czyny do MOSiR-u. Jest to 
miejsce szczególnie niebez
pieczne.

E.P.: A co z telefonami?
P.Sz.: Na razie nic.

Zarówno z przyczyn finan
sowych, jak i technicznych. 
Smutne jest także to, że gdy 
po długich staraniach wywa
lczyliśmy zainstalowane 
w dzielnicy automatów tele
fonicznych, to pierwszy 
wiszący na pawilonie hand
lowym został po kilku 
dniach zniszczony. Ale nie 
rezygnujemy. Powiesimy go 
jeszcze raz na lepiej widocz
nej, oświetlonej ścianie skle
pu. Drugi chcemy zainstalo
wać koło cegielni i trzeci 
przy kąpielisku.

E.P.: Czy po stosownej 
uchwale Urzędu Miasta 
więcej osób zakupiło kubły na 
śmieci?

P.Sz.: Owszem, ale dzikie 
wysypiska są dalej proble
mem. Jest ich w Kamieniu co 
najmniej trzy. Jest także co 
prawda pan ze Straży Miejs
kiej, który ma się tym za
jmować, ale od jesieni jakoś 
go nie widziałem. W końcu 
nie chodzi o to, aby kogoś 
gnębić lub zaraz karać, ale 
żeby ludzie przynajmniej 
wiedzieli, że jest ktoś, kogo to 
interesuje.

E.P.: Patrząc z perspek
tywy roku, co było dla Was 
jako Rady Dzielnicy naj
większą porażką, a co suk
cesem?

P.Sz.: Przede wszystkim 
liczyliśmy, że będzie robiony 
gaz... A sukces? Chyba te 
2300 m wodociągu. Prace

rozpoczęły się późno, 
w październiku i mało było 
optymistów. Jednak udało 
się i w styczniu był odbiór 
I etapu.

E.P.: Życzę realizacji 
wszystkich zamierzeń
i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Ewa PODOLSKA

Przystanek Kamień - kąpielisko. W ciągu ostatnich 
6 miesięcy zdarzyły się tu 2 wypadki. Między innymi zginął 8- 
letni chłopczyk. Wniosek o zatoczkę dla autobusu leży od
dawna w WYDZIALE KOMUNIKACJI.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



czyli WIOSNA
na R ynku

Zdjęcia: Wacek TROSZKA

w a g a r o w ic z e

I wicemiss Magdalena Malczewska i miss Joanna Jurczyk 
/z  prawej/ prywatnie ...

Szach perski podczas po
bytu w Anglii z podziękowa
niem odrzucił propozycję 
przypatrywania się wyści
gom konnym, uzasadniając 
odmowę tym, iż wie prze
cież, „że jeden koń biegnie 
szybciej od drugiego,,. Nie 
jestem szachem, więc 
przyjąłem zaproszenie na 
trzecie z rzędu wybory miss 
II Liceum Ogólnokształcące
go w Rybniku. Miałem zo
stać jednym z jurorów ko
biecej czy dziewczęcej urody, 
a komu nie jest miło, gdy 
inni uznają go za „znawcę,,? 
Zresztą skąd pewność, że 
szach w mojej sytuacji 
również by odm owił?

Podczas uwiązywania 
pętli krawata na własnej szyi 
gorączkowo przeglądałem 
zakamarki pamięci w poszu
kiwaniu tej Jednej Jedynej, 
Najpiękniejszej, Ideału. Lid
ka czy Marusia /k tóż w dzie
ciństwie nie chciał mieć problemów

problemów „pancernego,, Jan
ka/, Jagienka czy Danusia 
/coś ty Polakom zrobił, 
Sienkiewiczu/? Może Ela 
z lnianym warkoczem /pier
wsza miłość szkolna/ albo 
Halina z tak czarnym, że aż 
granatowym?

Na miejscu /20 marca, 
godz. 17.00/ okazało się, że 
Maryla Rodowicz źle trafiła 
z terminem swego recitalu 
w TZR. Drzwi szkoły 
oblężone jak /swego czasu/ 
Kamieniec Podolski, liceal
na aula wypełniona przez 
młodzież niemal po sufit. Le
dwie docisnąłem się do stoli
ka jury...

Na początku dziesiątkę 
pretendentek sala obejrzała 
na ekranach TV. W czerni 
i bieli. Jurorzy mogli to 
przeżyć wcześniej - w kolo
rach. Były śmiechy /zawi
nione przez nieudane zdjęcia 
twarzy niektórych dziew
czyn/, był aplauz - przez

Wybory miss w II LO

Wyznania jurora
sąsiada komentowany żar
tem jako „próba wywarcia 
nacisku na jury,,. Kolejne 
prezentacje kandydatek 
składały się z występu 
w stroju dyskotekowym, wy
powiedzi o sobie i odpowie
dzi na wylosowane pytanie, 
przedstawienie w stroju do 
tenisa oraz w kreacji wieczo
rowej. Emocje rosły w miarę 
zbliżania się do finału. 
Porównywałem, oceniałem, 
ale - przede wszystkim - po
dziwiałem... Nie tyle urodę, 
figurę, stroje czy sposób po
ruszania się, co walkę 
dziewcząt o siebie, toczoną 
z determinacją, lecz także 
z wdziękiem. Walkę z tłu
mem, trafnie
wychwytującym każdy błąd. 
Mniej odważne koleżanki 
nadrabiały teraz złośliwymi 
uwagami..., skryte za pleca
mi kolegów. Niełatwe to za
danie dziewczyny rozegrały 
w wystudiowanych pozach, 
potem przemarszach /nie
kiedy fałszywy krok trzeba 
było tuszować urokiem oso
bistym/, wreszcie
w najczęściej udanych kreac
jach. Udało im się w końcu 
zdobyć sympatię widzów 
i zdać swój egzamin z... od
wagi. Duża w tym zasługa 
pomysłodawcy i konferans
jera imprezy - Grzegorza 
GÓRNIKA.

Świetna zabawa? Oczy
wiście, ale pod warunkiem, że

młoda publiczność będzie pa
miętać, iż była ona możliwa 
dzięki wszystkim dziesięciu 
uczestniczkom konkursu.

Miss szkoły na rok 1993 
została Joanna JURCZYK, 
pierwszą wicemiss Magdale
na MALCZEWSKA, drugą 
wicemiss Aleksandra
RÓŻANOWI CZ, miss foto 
Joanna PIETRUSZKA, 
a miss publiczności ponownie

nie Magda MALCZEWS
KA.

Przerwy między prezenta
cjami wypełniły występy 
uczniowskiej grupy tanecz
nej, dwa monodramy w wy
konaniu szkolnej mistrzyni 
żywego słowa Aleksandry 
Białas oraz pokazy mody za
aranżowane przez /również 
ucznia/ Damiana Twar
dawę. Główny organizator - 
Rada Samorządu Szkoły - 
dochód z imprezy /ponad 
3 miliony złotych!/ przezna
czył dla wychowanków 
Szkoły Życia w Rybniku. Im
prezę sponsorowały również 
firma handlowa „Technova„ 
oraz hurtownia „Eko-wikt,,.

Zdradzę, iż udało mi się

wytypować pierwszą trójkę 
najmilszych i najpiękniej
szych /choć - przyznaję ze 
skruchą - w innej kolej
ności/. Na koniec refleksja: 
chłopcze z grupy tanecznej - 
chwytający się za głowę po 
złym kroku - byłeś najlepszy, 
wierz mi, miałeś prawo się 
omylić! Czy nie za wiele w tej 
zabawie było gonitwy za sa
telitarną perfekcją, a zbyt 
mało poczucia humoru, „lu
zu,,, czyli właśnie podejścia 
zabawowego? Wystarczy 
spojrzeć na niemowlę, by 
stwierdzić: człowiek jest naj
pierw ludens i dużo czasu 
musi upłynąć, aby stał się 
sapiens.

GRZEGORZ WALCZAK

... iw czasie konkursowych prezentacji Foto: wack
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za „dzień wyzwolenia Ryb
nika,,. Mija zatem 48 rocz
nica tych wydarzeń.

Trudno jest pisać o tym 
jak Armia Czerwona „wy
zwalała,, Śląsk. Nie ma jesz
cze na ten temat szerszych 
opracowań, a do świadków 
tamtych zdarzeń trudno do
trzeć. Wiadomo jednak, że 
czerwonoarmiści traktowali 
nasze ziemie jak teren pod
bity. Dokonano tu wielu 
rozbojów, mordów i niepo
trzebnych zniszczeń, ofiarą 
których padały najczęściej 
kościoły. Stało się tak

przykładowo z kościołem 
św. Antoniego, w którym 
„poszerzono,, drzwi od 
ul. Mikołowskiej, czyniąc ze 
świątyni zajezdnię dla 
czołgów. Inny świadek wi
dział jak niedaleko Racibo
rza radzieccy żołnierze, na 
rozkaz dowództwa, rabowa
li druty trakcji elektrycznej. 
Dzisiaj wychodzą na jaw ko
lejne okrucieństwa powojen
nych lat, jak obozy karne 
w których prześladowano 
Ślązaków, utożsamianych 
błędnie z hitlerowcami. Wie
le podobnych spraw nie zostało

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

Trzeba stwierdzić, iż by
liśmy w o wiele lepszej sytua
cji niż Litwini, Łotysze, Es
tończycy..., którzy nie mieli 
nawet namiastki własnego 
państwa. Polityczna
zależność Polski od ZSRR 
po II wojnie światowej nie 
ulega dziś wątpliwości, zaś 
pytanie, czy na przełomie 
roku 1944/45 nasz kraj zo
stał „wyzwolony,, od okupa
cji niemieckiej należałoby 
postawić sobie właśnie dzi
siaj, ponieważ dzień 27 mar
ca 1945 roku został uznany

Żołnierze górnicy z 18 batalionu Wojska Polskiego w drodze do roboty na kopalnię „Bobrek,, 
w Bytomiu, gdzie pracowali w latach 1951-1953

Żołnierze - górnicy
stało jeszcze opublikowa
nych i może któryś z naszych 
czytelników zechciałby wy
powiedzieć się na ten temat?

Jednym ze świadectw po
wojennego barbarzyństwa, 
jakie dokonywało się na zie
miach śląskich były tzw. ba
taliony żołnierzy górników. 
Polska i ZSRR /sic!/ potrze
bowały dużo śląskiego 
węgla, istniała zatem potrze
ba szybkiego zwiększania 
wydobycia. A przecież 
w śląskich kopalniach bra
kowało rąk do pracy. Wielu 
doświadczonych górników 
zginęło w czasie wojny, wielu 
wywieziono pod przeróżny
mi pretekstami na przymu
sowe roboty do kopalń na 
wschodzie. Czymś zatem 
trzeba było zapełnić „dziu
ry,, w planowanym wysokim 
zatrudnieniu na Górnym 
Śląsku. I wtedy właśnie po
wstały bataliony żołnierzy 
górników. Było ich w Polsce 
50. Trafiali do nich ludzie 
młodzi z tzw. środowisk nie
pewnych politycznie, a więc 
synowie żołnierzy Armii 
Krajowej, synowie
walczących na Zachodzie, 
dzieci „kułaków,,, ludzie 
mający krewnych w „kra
jach imperialistycznych” ... 
Oficjalnie jednostki takie nie 
istniały. Poborowy spoza 
Śląska był powoływany roz
kazem, zaś w jego książeczce 
wojskowej nie było później 
śladu pracy w kopalni. Za
kamuflowanie tego karnego 
procederu było tak głębokie, 
że jeszcze dwa lata temu wy
socy urzędnicy Wojska Pol
skiego zaprzeczali jego istnieniu

R ozstrzygn ięcie
ko n ku rsu
recyta torskiego

Laureat II miejsca - Marek 
Płoneczka

LISTY D O   
REDAKCJI

- „A w Popielowie nic się 
nie dzieje,, - tak by należało 
nazwać artykuł, który ukazał 
się w „Gazecie Rybnickiej,, nr 
11/114 z dnia 19 marca 1993 
r.

Jestem mieszkanką Popie
lowa i uważam, że jak za 
„komuny,, tak i za czasów 
demokracji nie dzieje się tutaj 
dosłownie nic.

Dlaczego udzielający info
rmacji radni nie wspomnieli, 
że rurociąg przy ul. 
Różyckiego jest finansowany 
ze środków kopalni z powodu 
szkód górniczych, a nie 
z budżetu miasta.

W czwartek 18 marca 
w sali konferencyjnej Miejs
kiej Biblioteki Publicznej 
przy pełnej sali ogłoszono 
wyniki miejskich eliminacji 
tegorocznego Ogólnopols
kiego Konkursu Recytators
kiego: Turnieju Poezji Śpie
wanej i Przeglądu Teatrów 
Jednego Aktora /skompli
kowana nazwa konkursu 
odzwierciedla jego katego
rie/. Po dwudniowych 
przesłuchaniach 52 uczest
ników, które miały miejsce 
tydzień wcześniej, komisja 
w składzie: Wojciech Brono
wskim Krystyna Pysz, Ry
szard Zgierski, Czesław Ga
wlik zakwalifikowała do etapu

Dobrze, że na początku au
tor artykułu wspomina, że 
Popielów leży na obrzeżach 
miasta bo też traktowany jest 
po macoszemu.

Dlaczego artykuł nie mówi
o bolączkach tej dzielnicy. 
Jak chociażby hałaśliwy
i uciążliwy transport węgla
odbywający się ulicą Konars
kiego i nierozwiązany przez 
tyle lat problem
skrzyżowania przy barze 
„Popielanka,,. Kiedy to
przeładowane samochody
z przyczepami z trudem
wyjeżdżając na ul.
W o d z i s ł a w s k ą  
niejednokrotnie gubią część 
swojego ładunku.

Chciałabym poprzez swój 
list powiedzieć Wam, że 
dzielnica nasza nie posiada

pu wojewódzkiego czterech 
recytatorów: Aleksandrę
BIAŁAS z II L. O. im. H. 
Sawickiej /I  nagroda/, Mar
ka PŁONECZKĘ /II nagro
da/, Agnieszkę HOLAS 
z L.O. Sióstr Urszulanek 
i Izabelę Vogel z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usłu
gowych /dwie III nagrody/. 
Ponadto w kategorii poezji 
śpiewanej wyróżnienia 
otrzymały Judyta SYREK 
z Liceum Medycznego i Ka
tarzyna OLEŚ z II L.O.

Konkursowa komisja 
przyznała również
wyróżnienia specjalne siost
rze Marii Elżbiecie PEP
LIŃSKIEJ z Liceum Sióstr 
Urszulanek oraz Jadwidze 
Demczuk-Bronowskiej z Ze
społu Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych, jako osobom 
szczególnie aktywnym 
w propagowaniu „wolnego 
ruchu twórczej mowy,,.

kanalizacji sanitarnej, nie 
wspominając już o kłopotach 
k o m u n i k a c y j n y c h  
i bezpośrednim sąsiedztwie 
koksowni „Radlin,,.

Na dokładkę chcę Wam też 
wspomnieć o wyciekających 
s t u d z i e n k a c h  
kanalizacyjnych przy barze 
„Popielanka,,.

Bardzo bym chciała aby 
chociaż fragmenty mego listu 
ukazały się w Waszej gazecie, 
wiem, że jest ona dostępna dla 
radnych i może by coś 
odczuwalnego dla
mieszkańców dzielnicy 
zdziałali, a nie tylko 
tłumaczyli się brakiem 
pieniędzy.

Znam Prezydenta
Makosza, który jest dobrym 
gospodarzem naszego

Zdobywczyni III nagrody - 
Agnieszka Holas

Po oficjalnym ogłoszenu 
wyników konkursu odbył się 
mały koncert laureatów; raz 
jeszcze wystąpili oni dla naj
bardziej wytrwałych widzów 
- miłośników tej odmiany 
szkolnej sztuki przez małe 
„s„, ale jakże miłej w od
biorze.

Tekst i foto: wack

miasta, ale jeżeli radni naszej 
dzielnicy nie przedstawiają 
mu problemów swojej 
dzielnicy to tylko należy mieć 
do nich żal, że po prostu nie 
chcą nic zrobić.

Mieszkanka dzielnicy Po
pielów

Kronika policyjna

Małolaty - włamywacze
14 marca dwaj chłopcy w wie

ku 7 i 9 lat włamali się do 
budynku katechetycznego przy 
parafii św. Antoniego. Dostali 
się do środka po wybiciu szyby 
w kancelarii znajdujące się tam 
szkoły. Skradli magnetofon ka
setowy, wzmacniacz, dwie kolu
mny głośnikowe oraz światła

Żołnierze podczas pracy „na przodku,, w KW K „Bobrek,,. 
Za wykonanie tego pamiątkowego zdjęcia można było być 
oskarżonym o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Robiący 
je żołnierz w jakiś czas potem zginął, przysypany przez 
oberwany strop.

istnieniu.
Jednym z żołnierzy 

górników, do którego udało 
się dotrzeć, był Marian PA
PALSKI z Częstochowy. 
Do wspomnianej formacji 
wojskowej dostał się „za 
posiadanie,, wujka we Fran
cji. „Służbę,, swoją pełnił 30 
miesięcy, w latach 1951-53 
w 18 batalionie Wojska Pol
skiego, który skierowany był 
do pracy w kopalni „Bob
rek,, w Bytomiu. Praca 
w przodku była bardzo 
ciężka, wielu niedoświad
czonych ginęło w wypad
kach przy pracy. Po robocie 
zaś, za którą całą wypłatę 
kopalnia przelewała na kon
to armii, żołnierze mieli jesz
cze inne obowiązki. W tym 
tkwiła cała perfidia systemu. 
Paradoksem była też sytua
cja, że kryminalistom 
z zakładów karnych w za
mian za pracę w kopalniach

zmniejszano wyroki
o połowę, a po robocie od
poczywali, żołnierze zaś cho
dzili na poligon i ćwiczyli. 
Dzisiaj ludzie ci są członka
mi Związku Represjonowa
nych Żołnierzy Górników. 
Koła terenowe tego związku 
powstają w wielu częściach 
naszego kraju, w samej tylko 
Częstochowie i okolicach ży
je 360 jemu podobnych lu
dzi. Ich związek powstał 
przed rokiem - i stara się 
o przyznanie praw komba
tanckich oraz o pieniężną 
rekompensatę za utracone 
zdrowie i 30 miesięcy życia. 
Swoje roszczenia żyjący jesz
cze żołnierze- górnicy kie
rują do Ministerstwa Obro
ny Narodowej, gdyż to prze
cież armia pobierała od po
szczególnych kopalń
pieniądze za pracę swoich 
rekrutów, żołnierzy
górników.

MAREK SZOŁTYSEK

Poznajemy historię
W piątek 19 marca br. 

w Szkole Podstawowej nr 
5 im. Mikołaja Kopernika 
/ u l .  R ó ż a ń s k i e g o /  
zakończono konkurs wiedzy 
o Śląsku, zatytułowany: 
„Poznajemy historię własne
go regionu,,. Najwyższą ilość 
punktów, pierwsze miejsce 
oraz nagrodę w postaci apa
ratu fotograficznego otrzymała

Przegląd
artystyczny

Szkół
Specjalnych
31 marca o godz. 9.00 

w auli Liceum Hanki Sawic
kiej w Rybniku odbędzie się 
I Rejonowy Przegląd 
Działalności Artystycznej 
Szkół Specjalnych. Wezmą 
w nim udział uczniowie 
szkół specjalnych z Lesz
czyn, Żor, Wodzisławia, Raciborza

otrzymała Ania SASIN z klasy 
Villa, zaś drugie i trzecie 
miejsce otrzymały kolejno: 
Adrianna FURTAK i Ewa 
PODLEŚ. Ten interesujący 
konkurs spopularyzowała, 
zorganizowała i sponsoro
wała tamtejsza gazetka 
szkolna o nazwie „Coperni
cus,,.

/szo ł/

Raciborza i Rybnika. Organi
zatorem przeglądu jest 
Szkoła Podstawowa Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Rybniku.

Patronat nad imprezą 
objęła „Gazeta Rybnicka,,, 
fundując puchar dla zwy
cięzców.

Organizatorzy zapraszają 
do przybycia na przegląd ab
solwentów szkół specjal
nych. Będą oni mogli obej
rzeć i oklaskiwać swoich 
młodszych kolegów.

/ ja k /

dyskotekowe. Młodych włamy
waczy zauważył ksiądz. Chłop
cy poczucili więc skradziony 
sprzęt i zbiegli.

Samobójca
19 marca przy ulicy Krzywej 

w Zebrzydowicach znaleziono 
na drzewie w lasku wiszące 
zwłoki nieznanego mężczyzny. 
Prokurator odstąpił od przep
rowadzenia sekcji zwłok.

Włamanie po topór 
21 marca włamano się do 

sklepu mięsnego przy ulicy Ko

minka. Złodziej wszedł do środ
ka po wybiciu szyby w oknie od 
zaplecza. Skradł wagę elektro
niczną oraz topór rzeźniczy 
o łącznej wartości 8 mln zł.

Awantura na stadionie 
Po przegranym przez Rymer- 

Niedobczyce meczu doszło 20 
marca na stadionie do awan
tury. Policja zmuszona była 
użyć siły. Zawiedzeni kibice ob
rzucili kamieniami autobus, 
który musiał być eskortowany 
przez policję.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPEEDWAY 93
W ekstraklasie

Żużlowcy ROW-u Ryb
nik rozegrają w najbliższą 
niedzielę na własnym torze 
pierwszy mecz nowego, ligo
wego sezonu. Przyjdzie roz
począć od wysokiego „C„ 
i stawić czoła drużynie ak
tualnego Mistrza Polski - 
POLONII Bydgoszcz. Po 
roku przerwy rybniczanie 
znów występują tam, gdzie 
występować powinni 
w ekstraklasie. Takie po
wroty nigdy nie są łatwe. Po 
sezonie prawdziwych żużlo
wych spacerków na torze, 
znów przyjdzie walczyć 
o każdy metr toru i pocić się 
dla zdobycia każdego punk
tu. Gdy przed rokiem od
bywał się na stadionie przy 
ul. Gliwickiej pierwszy dru
goligowy mecz, rybniczanie 
dysponowali silnym, wręcz 
idealnym na pierwszą ligę 
składem z Hamillem i Peder
senem. Dziś, gdy powracają 
do niej, sytuacja jest zgoła 
inna. Ironia żużlowego losu 
w pełnej krasie. Po znakomi
tych obcokrajowcach nie ma 
śladu; Eugeniusz Skupień 
został na rok wypożyczony 
do „Polonii,, Bydgoszcz, je
go starszy brat Antoni do 
drugoligowego „Włóknia
rza,, Częstochowa. Jedynym 
nabytkiem jest Filip BER
GE, żużlowiec z kraju koja
rzonego raczej ze smakosza
mi mięczaków niż ze spor
tem żużlowym. Czy to wszy
stko znaczy, że rybniczanie 
skazani są na kolejną degra
dację? Nie sądzę! Do 
drużyny po rocznym stażu 
w lidze angielskiej powrócił 
Dariusz FLIEGERT, który 
w opinii wielu kibiców powi
nien stać się jej liderem. Z pe
wnością na krótkich torach 
poprawił swoją technikę, 
która i wcześniej nie była 
najgorsza, przybyło doświa
dczenia i miejmy nadzieję, że 
będzie to procentować.

Henryk TOMASZEWS
KI - prezes K.S. ROW

Wspólnymi siłami kilku 
członków zarządu klubu 
przy współpracy prezydenta 
miasta i członków Zarządu 
Miasta udało nam się przy
gotować zespół i obiekty do 
rozpoczęcia sezonu. Było to 
również możliwe dzięki fun
duszom uzyskanym za wy
pożyczenie do innych 
klubów braci Skupienów,

Młodzieżowcy ROW-u to 
w chwili obecnej prawdziwi 
rutyniarze i choć może nie są 
tak błyskotliwi jak Hućko 
czy Jachym albo Rempała 
junior, powinni ciułać swoje 
punkty. Dla Krzysztofa 
Fliegerta i Eugeniusza Tu
dzieża będzie to już trzeci 
sezon w ekstraklasie, choć 
ten, drugi w 1990 roku

wystąpił tylko w jednym me
czu ligowym. Podobnie jak 
seniorzy, podpisali oni z klu
bem zawodowe kontrakty, 
mimo że proponowano im 
bardziej bezpieczne warunki 
startów w drużynie. Teraz 
żeby się utrzymać po prostu 
muszą zdobywać punkty, 
w przeciwnym razie mogą 
sobie nie dać rady.

Pozostałych zawodników 
teoretycznie stać na wiele, 
ale jak będzie w praktyce 
przekonamy się na własne 
oczy. Mirosława KORBE
LA, jako kapitana zespołu 
z pewnością nie czeka łatwe 
zadanie, podobnie jak 
jeżdżącego trenera Bronisła
wa KLIMOWICZA.
Drużyna znów ma tzw. 
krótką ławkę, a to nie daje 
zbyt wielu możliwości tak-

którzy zmienili barwy klu
bowe zgodnie z własną wolą. 
Chcieliśy, żeby zostali, ale 
decyzja należała do nich.

Zawodnicy podpisali ane
ksy do kontraktów jako 
jeźdźcy zawodowi, również 
Krzysztof Fliegert i Euge
niusz Tudzież. Jako klub za 
każdy zdobyty punkt płacić 
będziemy 1,5 miliona zł. 
Każdy zawodnik sam musi 
się postarać o oponę, olej czy 
mechanika. Po czwartej run
dzie podliczymy nasze przy
chody i rozchody i jeśli za
jdzie taka potrzeba, na 
przykład w przypadku małej 
frekwencji na meczach, sta
wki punktowe zostaną ob
niżone. Tylko od zawod
ników będzie więc zależeć 
kondycja rybnickiego żużla. 
Będą dobre wyniki, będą 
i pieniądze, a żużlowcy do-

taktycznych. Jest natomiast aż 
czterech nieopierzonych je
szcze juniorów i trzeba zro
bić wszystko, by mogli tre
nować i startować jak 
najczęściej, przede wszyst
kim w Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzost
wach Polski, w których w je
dnej grupie występować 
będą z juniorami „Sparty,, 
Wrocław, „Kolejarza,, i „Li
nii,, Leszno. Przywrócić 
trzeba do życia żużlową 
szkółkę i to taką z praw
dziwego zdarzenia.
W przyszłości planuje się

w rybnickim klubie zakupie
nie motocykli do minispeed
waya, ale na początek wy
starczy, jeśli szkółka będzie 
solidnie trenować co drugi 
dzień.

Tegoroczna polska liga 
znów będzie miała nieco in
ny charakter od poprze
dniej. Zgodnie z regulami
nem, w meczu ligowym star
tować może w drużynie tyl
ko jeden zawodnik zagrani
czny. To bardzo ważna de
cyzja, która być może, ura
tuje rodzimy żużel przed po
ważnym kryzysem, który 
obecnie obserwować można 
w Anglii. Wypłaty dla zawo
dników zagranicznych 
pochłaniały ogromne części 
klubowych funduszy, teraz 
będzie je można przeznaczyć 
na szkolenie młodzieży.

staną część tego, co zostawią 
w kasach kibice. Żużlowcy 
będą płaceni z tego, co zo
stawią w kasach kibice; 
muszą po prostu zarobić na 
swoje utrzymanie.

Osobiście wierzę, że utrzy
mamy się w ekstraklasie i że 
rybniczanie będą każdora
zowo oglądać na naszym 
stadionie widowiskowe, in
teresujące mecze.

Mirosław KORBEL - ka
pitan drużyny:

Nie jest tajemnicą, że po 
odejściu Antoniego i Euge
niusza Skupieniów drużyna 
jest osłabiona. Jako zawod
nicy przyjęliśmy warunki 
całkowicie zawodowe; jest to 
dla nas nowość, a nowe jak 
wiadomo rodzi się w bólach. 
Klub wysupłał pienądze na 
zgrupowanie w Brennej.

c. d. na str. 6

Dwóch silnych obcokra
jowców w wielu przypad
kach przesądzało
w ubiegłym sezonie sprawę 
zwycięstwa; w bieżącym se
zonie będą o tym znów decy
dować przede wszystkim 
krajowi zawodnicy.

W barwach ROW-u 
występować będzie raczej 
mało znany Filip BERGE. 
Trudno cokolwiek wyroko
wać. Antoni WORYNA, 
który oglądał go przed ro
kiem w turniejach elimina
cyjnych mistrzostw świata, 
twierdzi że jest on w stanie 
zrobić 8-10 punktów w me
czu. Oby tak było! Jedno jest 
raczej pewne: francuski 
żużlowiec posiadający boga
tego promotora z pewnością 
dysponować będzie niezłym 
sprzętem, po który pewnie 
chętnie sięgać będą rybniccy 
żużlowcy. Jaką wykaże po
stawę na torze, przekonamy 
się już w niedzielę. Jeśli spi
sywać się on będzie dobrze, 
wystąpi prawodopodobnie 
we wszystkich meczach ryb
nickiej drużyny.

Wśród rywali jest moim 
zdaniem kilka drużyn, 
z którymi rybniczanie mogą 
powalczyć o punkty, wystar
czy przejrzeć składy, ale tu 
pewnie każdy kibic ma swoje 
typy. W każdym razie sezon 
zapowiada się interesująco, 
również ten na międzynaro
dowej arenie z historycznym 
już ostatnim wielkim fi
nałem Indywidualnych Mis
trzostw Świata w niemiec
kim Pocking. Miejmy nad
zieję, że dla samych 
żużlowców będzie to 
szczęśliwy sezon, że obejdzie 
się bez wielkich kłopotów 
finansowych i bez groźnych 
kontuzji i karamboli.

Moim zdaniem najbar
dziej optymistyczne jest to, 
iż w Rybniku sport żużlowy 
wreszcie powoli staje na 
własnych nogach i być może 
funkcjonować będzie bez 
wielkich dotacji i zakłado
wych pieniędzy. Układ, 
w którym żużlowcy żyją z te
go co kibice zostawią w ka
sach wydaje się uczciwy.

Konkurs!
Wszystkich kibiców żużla za

praszamy do udziału w KON
KURSACH, polegających na 
odgadnięciu wyniku /ilości pun
któw /  kolejnego meczu ligowe
go drużyny ROW-u Rybnik. 
Zwycięzca konkursu otrzyma 
trzy bilety na mecze żużlowe roz
grywane na rybnickim stadionie, 
ufundowane przez K.S. ROW 
W przypadku kilku trafnych od
powiedzi lub odpowiedzi zbliżo
nych do poprawnej /różniących 
się jednak tą samą ilością 
punktów/ nagroda zostanie 
przyznana w drodze losowania.

Kupony zamieszczane w „Ga
zecie Rybnickiej" przed każdym 
kolejnym /również wyjazdo
wym/ meczem, prosimy po wy
pełnieniu wrzucać do redakcyj
nych żółtych skrzynek /Rynek 7, 
Kościuszki 54 /, które opróżnia
ne będą tuż przed rozpoczęciem 
zawodów. Czekamy na odpowie
dzi.

Mecz za meczem
I kolejka - 28.03.

ROW - POLONIA .........
APATOR - MOTOR .........
MORAWSKI - STAL Rzeszów .........
UNIA Tarnów - SPARTA .........
UNIA Leszno - STAL-FARBPOL .........

II kolejka - 4.04.
SPARTA - ROW .........
MOTOR - UNIA Leszno .........
STAL Rzeszów - APATOR .........
POLONIA - UNIA Tarnów .........
STAL-FARBPOL - MORAWSKI

III kolejka - 12.04.
UNIA Tarnów - ROW .........
MOTOR - STAL Rzeszów .........
MORAWSKI - POLONIA .........
APATOR - STAL-FARBPOL .........
UNIA Leszno - SPARTA .........

IV kolejka - 18.04.
ROW - MORAWSKI .........
STAL-FARBPOL - MOTOR .........
STAL Rzeszów - UNIA Tarnów .........
POLONIA - UNIA Leszno .........
SPARTA - APATOR .........

V kolejka - 3.05.
UNIA Leszno - ROW .........
MOTOR - SPARTA .........
STAL Rzeszów - STAL-FARBPOL
MORAWSKI - UNIA Tarnów .........
APATOR - POLONIA .........

VI kolejka - 9.05.
ROW - STAL-FARBPOL .........
POLONIA - MOTOR .........
SPARTA - STAL Rzeszów .........
UNIA Tarnów - UNIA Leszno .........
MORAWSKI - APATOR .........

VII kolejka - 30.05.
MOTOR - ROW .........
STAL Rzeszów - POLONIA .........
APATOR - UNIA Tarnów .........
UNIA Leszno - MORAWSKI .........
STAL-FARBPOL - SPARTA .........

VIII kolejka - 20.06.
ROW - STAL Rzeszów .........
MORAWSKI - MOTOR .........
UNIA Tarnów - STAL-FARBPOL .........
UNIA Leszno - APATOR .........
POLONIA - SPARTA .........

IX kolejka - 4.07.
APATOR - ROW .........
MOTOR - UNIA Tarnów .........
STAL Rzeszów - UNIA Leszno .........
SPARTA - MORAWSKI .........
STAL-FARBPOL - POLONIA .........

X kolejka - 18.07.
ROW - APATOR .........
UNIA Tarnów - MOTOR .........
UNIA Leszno - STAL Rzeszów .........
MORAWSKI - SPARTA .........
POLONIA - STAL-FARBPOL .........

XI kolejka - 29.07.
STAL Rzeszów - ROW .........
MOTOR - MORAWSKI .........
STAL-FARABPOL - UNIA Tarnów .........
APATOR - UNIA Leszno .........
SPARTA - POLONIA .........

XII kolejka - 8.08.
ROW - MOTOR .........
POLONIA - STAL Rzeszów .........
UNIA Tarnów - APATOR .........
MORAWSKI - UNIA Leszno .........
SPARTA - STAL - FARBPOL .........

XIII kolejka - 29.08
STAL-FARBPOL - ROW .........
MOTOR - POLONIA .........
STAL Rzeszów - SPARTA .........
UNIA Leszno - UNIA Tarnów .........
APATOR - MORAWSKI .........

XIV kolejka - 5.09.
ROW - UNIA Leszno .........
SPARTA - MOTOR .........
STAL-FARBPOL - STAL Rzeszów .........
UNIA Tarnów - MORAWSKI .........
POLONIA - APATOR .........

XV kolejka - 12.09.
MORAWSKI - ROW .........
MOTOR - STAL-FARBPOL .........
UNIA Tarnów - STAL Rzeszów .........
UNIA Leszno - POLONIA .........
APATOR - SPARTA .........

XVI kolejka - 26.09.
ROW - UNIA Tarnów .........
STAL Rzeszów - MOTOR .........
POLONIA - MORAWSKI .........
STAL-FARBPOL - APATOR .........
SPARTA - UNIA Leszno .........

XVII kolejka - 3.10.
ROW - SPARTA .........
UNIA Leszno - MOTOR ..........
APATOR - STAL Rzeszów .........
UNIA Tarnów - POLONIA .........
MORAWSKI - STAL-FARBPOL .........

XVIII kolejka - 10.10.
POLONIA - ROW .........
MOTOR - APATOR .........
STAL Rzeszów - MORAWSKI .........
SPARTA - UNIA Tarnów .........
STAL-FARBPOL - UNIA Leszno .........

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO " GR"
ROW RYBNIK POLONIA BYDGOSZCZ

wpisz ilość punktów

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



c. d. ze str. 5
Wszyscy zawodnicy na dzień 
dzisiejszy mają swoje inne, 
dodatkowe zajęcia. W kilku 
przypadkach to żużel jest 
właśnie zajęciem dodatko
wym. Zainwestowaliśmy 
pieniądze w sprzęt; 
w większości przypadków 
na remonty motocykli 
z ubiegłego sezonu; jedyny 
nowy silnik w drużynie, nie 
licząc sprzętu Berge, to jawa 
Henia Bema. Silną stroną 
zespołu powinni być nasi 
młodzieżowcy. Liczę, że za
trze się różnica między ju
niorami i seniorami. Kto wie

czy młodzieżowcy nie będą 
lepsi od starszych zawod
ników.

Nie stać nas na drogich 
zawodników, dlatego za
kontraktowano Filipa Ber
ge, którego możliwości nikt 
tak naprawdę nie jest w sta
nie ocenić. Sami z braku 
pieniędzy pozbyliśmy się 
dwóch zawodników.

Mecz z Polonią chcemy 
oczywiście wygrać, a jeśli już 
przyjdzie przegrać zapew
niam, że tanio skóry nie 
sprzedamy.

Piotr MATLOCH: kiero
wnik drużyny

Cieszę się przede wszyst
kim z tego, że w Rybniku 
ostał się żużel. To, że będzie 
funkcjonował na zasadach 
zawodowych to kolejne 
osiągnięcie. Sama drużyna 
jest dobrze przygotowana 
do sezonu, zmobilizowana 
i myślę, że będziemy walczyć 
o środek tabeli. Naszych za
wodników stać na wiele...

Aktualni M istrzowie Św iata w J E Ź D Z IE  P A R A M I

Amerykanie Ronny Correy 
i Sam Ermolenko

Z Polonią wystarczy nam 
45:44, byle wygrać.

Antoni SZYMIK - członek 
zarządu K.S. ROW 

Po wielu kłopotach 
przystępujemy do sezonu. 
Dziewięciu zawodników sta
rtować będzie na zawodo
wych zasadach. Filip BER
GE startuje na tych samych 
zasadach co nasi zawodnicy, 
jeśli w bilansie pierwszych 
pięciu meczy nie zmieści się 
w pierwszej piątce drużyny, 
wraca do domu. Taka jest 
umowa. Pod względem spo
rtowym każde miejsce po
niżej siódmego w tabeli 
będzie porażką tego zespołu. 
Mój typ na mecz z Byd
goszczą? 49 : 41 dla nas.

Chcemy, by żużel utrzy
mywał się sam, bez wielkich 
dotacji; zrobiono już wiele 
w tym kierunku. Klub z 10 
sekcji stopniał do dwóch: 
żużlowej i piłkarskiej. 
Myślę, że przyniesie to efek
ty.

Wczesnym rankiem we 
wtorek zjawił się francuski 
partner rybnickich
żużlowców FILIP BERGE. 
Przybył swą charakterys
tyczną różową furgonetką 
wraz z przyjaciółką Maguy, 
mechanikiem Erykiem Chia
radia i sympatycznym pude
lkiem Reglis. W środę Filip 
trenował razem z całym ze
społem.

FILIP BERGE urodził się 
20 czerwca 1971 roku w Bri
ve, niedaleko Bordeaux. Ma 
170 cm wzrostu i waży 60  
kg. W sportach motorowych 
zadebiutował w 1981 roku, 
startując w zawodach moto
crossowych. W 1987 i 1988 
roku zdobył tytuł Mistrza 
Francji juniorów w klasie 
125 cm sześć. W 1991 roku 
został mistrzem Francji na 
torze trawiastym. W 1989 
roku doznał poważnej kon
tuzji obojczyka w czasie 
wyścigów na trawie.

Dysponuje bajecznie ko
lorowym „GM,„ którego re
monty przeprowadza
każdorazowo niemiecki me
chanik Otto Lanténham
mer.

M i s t r z o s t w a  Ś w i a t a  P A R
R U N D A 1 P Ó ŁF IN A Ł 1 3

K W A L IF IK A C Y JN A — — > M ISKOLC (H) 6.6 ---------------► FINAŁ
W IE N E R  N EU STAD T 1 z  R K , AUS, CS,H , I ,U S A , D 1 SIERPIEŃ

(A) 1.5.
1 P Ó Ł F IN A Ł  2 3 V0JENS

A , RUS, F, LAT, -------- ► B YD G O S Z C Z  (PL) 6 .6 . ------ ► (DK)
NL, SLOV, U KR 1 z  R K , SF, G B , N Z , N, PL, S

Harmonogramy Mistrzostw Świata Indywidualnych 
i Drużynowych w kolejnych numerach "GR"

Na wiwat!

28.03.1993 r.

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ................

Bem na Jawie
Sponsorem Henryka BE

MA będzie w tym roku czes
ka JAWA. Efekty już są wi
doczne. W niedzielę popula
rny Heniu wystartuje na no
wej JAWIE 898, Wszystko 
dzięki pomocy i poparciu 
Mirosława DUDKA, który 
po Romanie Niemyjskim 
przejął generalne przedstawicielstwo

przedstawicielstwo JAWY na Polskę. 
Były mechanik Mirosława 
KORBELA zamierza solid
nie zaopiekować się 
sprzętem Henryka BEMA, 
który w ostatnich latach sta
rtował przede wszystkim na 
„Goddenie,,. Dudek twier
dzi, że wkrótce JAWA wy
prze na polskim rynku sil
niki „Goddena,, i „GM„.

Zawodnicy ROW Rybnik
Henryk BEM / ’62/ 1,611**
Dariusz FLIEGERT / '69/ 1,889
Krzysztof FLIEGERT '7 2 / 1,349
Marek FOJCIK /'7 3 / 0,000
Bronisław KLIMOWICZ / ' 57/ 1,682
Mirosław KORBEL / '63/ 2,487
Andrzej MUSIOLIK / '68/ 2,000
Dariusz OLEŚ /'73 / 0,100
Adamczyk PAWLICZEK / '64/ 2,447
Eugeniusz TUDZIEŻ /'7 3 / 1,200
Filip BERG E/F/ '7 1 / —

Eugeniusz SOSNA ' 7 5 / —

Kazimierz TARABURA / ’74/ —

rocznik zawodnika
**średnia biegopunktowa z ubiegłego sezonu 

Trener: Bronisław KLIMOWICZ, 
Kierownik drużyny: Piotr MATLOCH

Pierwszy trening, pierwsi kibice

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y   P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y

26.03.1993 r. 
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert ży
czeń
10.00 „Perła Pacyfiku,, /3  ost. / -  
serial prod. USA
11.45 Kwadrans na kawę dla 
otyłych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań
12.45 Tylko u nas - zapowiedź 
najciekawszych programów
12.55 Temat dnia - być tutaj
13.00 Spojrzenie na Niemcy
13.55 Z sobą być
14.10 Teleplastikon - społeczne 
problemy współczesnej Europy
14.30 Dookoła książki
14.45 Odpowiem na każde pyta
nie
15.00 Euroturystyka
15.15 Takie jest życie: przy
chodzące na świat
15.35 Jeśli nie Oxford, to co?
15.55 Jaka szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Dla najmłodszych: Ciuch
cia
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleekspres
17.20 „Największe wydarzenia 
XX wieku,, - „Pierwsza wojna 
światowa,, - ser. dok. prod. ang.
18.05 Prawo i bezprawie - pro
gram rzecznika praw obywatels
kich
18.25 Randka w ciemno
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Perła Pacyfiku,, cz.3 - 
serial prod. USA
21.40 Zawsze po 21-szej - maga
zyn reporterów
22.20 Czechy’93 - Vaclav Klaus 
- wywiad z premierem Republiki 
Czeskiej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Hotel Terminus,,- „Życie 
i czasy Klausa Barbiego,/2/ - 
ser. dok. prod. USA
0.10 Legendy gitary - /6 /  - Ro
bie Robertson, Roger Waters, 
Bruce Hernaby
1.05 Siódemka w jedynce: „Sto 
lat jazzu,, / l /  - „Korzenie,, - 
serial prod. francuskiej
1.55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Porwanie psa,, serial 
anim. prod. franc.
9.10 Katie i Allie - ser. prod. 
USA
9.40 Świat kobiet - magazyn
10.00 Międzynarodowe warsz
taty muzyczne i jazzowe - 
Puławy’92 /6 /
10.25 Program muzyczny
11.00 Na życzenie
15.55 Powitanie
16.00 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
1630 Panorama
16.40 Sport
16.55 „Porwanie psa,, serial 
anim. prod. franc.
17.25 Kate i Allie - ser. komed. 
prod. USA
18.00 - 21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama
21.25 Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 „Ricky i Pete,, - film prod. 
austr.
23.50 Listy do Madeleine - pro
gram poetycko-muzyczny
24.00 Panorama
0.10 Teatr sensacji: „Nie mam ci 
nic do powiedzenia,,
1.10 M.Ś. w hokeju na lodzie -

grupa B
2.00 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny - 
CNN
14.00 Powitanie
14.05 „07 zgłoś się,, ser. prod. 
TVP
15.05 Program satelitarny MTV
15.30 „Videofashion„
16.00 Aktualności
16.05 Wędrówki Pyzy
16.20 Program satelitarny MTV
16.45 Kącik melomana
17.00 Studio regionalne
17.15 „Bez tytułu - czyli rysunki 
Tomka Wawera,,
17.40 „W cztery świata strony,,
18.00 Aktualności
18.30 Studio pod bukiem - ma
gazyn red. opolskiej
19.00 Gazeta domowa - ogłosze
nia i reklamy
19.10 Ulice Śląska
19.30 „Nad Olzą,, - magazyn
20.00 Koncert - Austin
20.30 „Reklama - reklamy,, - 
teleturniej
21.00 „Country Bar,,
21.30 „Seksualne zło,,
21.45 Program satelitarny MTV
22.00 Aktualności
22.05 „Videofashion„
22.35 Język angielskiego
23.00 Ukryta kamera 
0.00 Pożegnanie

SO B O TA
27.03.1993 r. 

PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno-
gospodarczy
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno
9.35 5-10-15 oraz „Krzysztof 
Kolumb,,
10.50 Język angielski dla dzieci
11.00 Róże Europy - koncert 
zespołu - cz.1
11.30 Sceny i obrazy - program 
o rodzinie
12.00 Wiadomości
12.10 Eko - Echo - program 
ekologiczny
12.30 „Każdy z nich chciałby 
zagrać Hamleta,, - wiersze o tea
trze
13.00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,
14.20 Telewizyjny Teatr Wspo
mnień: Jerzy Szaniawski
„Most,,
15.30 „Quirimba-wyspa 
szczęśliwa,,
15.50 Muzyczna jedynka - kon
cert finałowy „Marzec’93„
17.00 Teleexpress
17.25 „MacGyver,, - ser. 
prod. USA
18.15 Volker Schloendorff - 
„Homo Faber,,
18.30 Towarzystwo EGIDA 
przedstawia: Cafe Cabaret
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka „Daszeńka,,
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Korzenie traw„ /2 /  - film 
sensacyjny prod. USA
22.05 Kariery, bariery
23.00 Wiadomości
23.10 Sportowa sobota
23.40 „Samotny wilk,, - dramat 
kryminalny prod. USA
1.15 Piosenki San Remo’93 - 
retransmisja koncertu finałowe
go
2.45 „SOS,, / 2 /  serial prod. TP
3.45 Plaster z muzyką
4.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.30 „KOLIBER,, - magazyn 
wojskowy
8.00 Panorama
8.05 Ulica Sezamkowa
9.05 Ona - magazyn
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami - w języku migo
wym

9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Program rozrywkowy
10.30 Artysta i jego świat - Życie 
i dzieło Georges’a Seurata /3 /  - 
film dok. prod. ang.
11.10 Benny Hill
11.35 Seans filmowy
12.05 Dzień teatru
12.30 Twoje przeboje
13.00 Dzień teatru
13.15 Koszykówka zawodowa 
NBA
14.05 Dzień Teatru
14.20 Róbta co chceta - rockowe 
spotkania czyli muzyczna jazda 
bez trzymanki
14.40 Zwierzęta świata: „Ścieżki 
Boga deszczu, doliny rz e k „ /l/-  
serial przyrodniczy prod. ang.
15.10 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - magazyn satyryczny 
Wojciecha Manna i Krzysztofa 
Materny
15.35 Dzień teatru
15.40 „Biegiem, biegiem,, - film 
dok. o pracy nad ostatnią rolą 
T. Łomnickiego
16.25 Losowanie Totalizatora 
Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Dzień teatru
16.45 „Pełna chata,,
17.10 Wielka gra - teleturniej
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci „Opowieści 
kapitana misia,,
18.35 Akademia filmu polskie
go: „Głos ma prokurator,,
20.00 Dzień teatru
20.25 Wielki Sport: AUTO - 
MOTO - CLUB
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedziele
21.35 Dzień teatru
22.15 Benny Hill
22.45 „Ashenden,, /2 / - ser. 
prod. USA
23.40 Dzień teatru
24.00 Panorama
0.10 Koncert zespołu „YOUNG 
GODS„
0.55 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
11.00 Powitanie
11.05 Wędrówki Pyzy
11.15 Program satelitarny MTV
11.30 „Górale z  Warszawy,, - 
reportaż Jacka
12.00 „Lala,, czyli Liga Licealna
- teleturniej
13.00 „Duże sprawy małych 
muzeów,,
13.30 „Gol,, - magazyn piłkarski

13.45 Studio regionalne
14.00 Trans World Sport
15.00 Reporterzy Deutsche 
Welle przedstawiają
15.30 „Afera o Pilsko,, - repor
taż
16.00 Aktualności
16.05 Jim Hartz przedstawia: 
„Dieta a rak,,, film popularno
naukowy prod. USA
16.30 „Ukryta kamera,,
17.00 Studio Regionalne
17.15 „Sergiusz Rachmaninow,,
- w 50 rocznię śmierci
18.00 Aktualności
18.15 Aktualności kulturalne
18.30 „Powtórka z krótkiego 
metrażu,,
19.15 Muzyczne rekomendacje
19.30 Wiadomości
20.00 Kino Trójki: „Frajer,, - 
komedia krym. prod. USA
21.35 Sport w Trójce
22.00 Aktualności
22.10 Sport w Trójce
22.45 „3/2„ teleturniej
23.15 Sport w Trójce
23.45 Pożegnanie

NIEDZIELA
28.03.1993 r. 

PROGRAM 1
6.55 Program dnia
7.00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Uratować „Chałupnika,, - 
rep. J. Wierzby
8.15 Notowania

8.45 Polskie ZOO /powt. /
9.00 Zamek Eureki - serial 
prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, - 
ser. prod. kanad.
10.15 Język angielski dla dzieci
10.25 „Sięgnąć n ieba,/4 /- serial 
dokumentalny
11.20 Publicystyka kulturalna
11.40 Tydzień - magazyn rol
niczy
12.25 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.55 Teatr dla dzieci: „Obrazki 
z wystawy,,
13.30 Wywiad Małych Wiado
mości DD
13.45 Z kamerą wśród zwierząt
14.05 „Bonanza,, - serial prod. 
USA
14.55 „Pieprz i wanilia,, - „Świat 
magii, miłość i seks,,
15.35 Sto pytań do...
16.15 „Bo wszystko w nim 
grało,, - piosenki H. Warsa
17.00 Teleexpres
17.30 „Dynastia,,
18.20 7 Dni - Świat
18.50 Odjazdowa telewizja pira
cka „UCHO,, - kabaret Elita
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kroniki młodego India
ny Jonesa,, / 1 2/-ser. prod. USA
21.05 Kanał 5 - „Galeria jaśnie 
pana,, - program kabaretowy
21.50 Sportowa niedziela
22.40 Wokół wielkiej sceny - 
magazyn operowy
23.20 „Hamlet,, - dramat kos
tiumowy prod. angielskiej
1.50 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8.00 „Tajemniczy opiekun,, - se
rial anim. prod. japońskiej
8.25 Film dla niesłyszących 
„Kroniki młodego Indiany Jo
nesa,, / 12/ - film prod. USA
9.15 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9.20 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci „Piotruś i Wilk,,
12.00 „Rodzinny bumerang,, 
/4 7 / - ser .prod .ang.-austral.
12.45 Krakowskie legendy: Pus
telnia
13.05 Podróże w czasie i w prze
strzeni „Kolumb i epoka wiel
kich odkryć,, / 5 /  serial dokum. 
prod. amer.-hiszp.
14.00 Książka miesiąca - „Ta
niec na cudzym weselu,, Hanny 
Krall
14.10 Zwierzęta wokół nas - 
„Podaj łapę,,
14.40 Muzyka a zdrowie - frag
menty koncertu
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera
- filmy dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata,,
17.10 Teatr w kadrze - teatr 
telewizji
18.10 Ursula Von Rydiginsvard
- rzeźbiarka z Manhattanu
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18.35 „Kiedy mnie ktoś poko
cha,, - film obyczajowy prod. 
USA
20.10 Godzina szczerości
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 „Bezludna wyspa,,
23.00 „Tomasz Stanko - Powrót 
do tradycji,, - transmisja kon
certu z Klubu Jazzowego „AK
WARIUM,,
24.00 Panorama
0.10 Mistrzostwa świata w ho
keju na lodzie

1.00 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
11.00 Powitanie
11.05 Wędrówki Pyzy
11.15 „Dla serca,, - reportaż
11.30 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,, /p o w t/
12.30 „Videofashion„ /pow t./
13.00 Sacrum w sztuce: Tkanina
13.30 „Rodzina Kanderów,, - 
ser. prod .TVP
14.30 Ukryta kamera
15.00 Telefoniada - teleturniej
16.00 Aktualności
16.05 Kino Trójki: „Święty,, 

¿17.00 Studio Regionalne
17.15 Jacek Rykała w Galerii 
Brama
17.30 Jubileusz A. Baumanna - 
reportaż
18.00 Aktualności
18.15 Przegląd wydarzeń tygod
nia
18.30 Sport w Trójce
19.30 Wiadomości
20.00 Kino trójki: „Chłód,, - 
film krym. prod. USA
21.35 Sport w Trójce
22.00 Aktualności
22.05 Przegląd filmów A. Wajdy 
„Popioły,, / 2/
23.50 Pożegnanie

PONIEDZIAŁEK
29.03.1993 r. 

PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.05 „Dynastia,,
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią
11.30 Publicystyka kulturalna
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Język francuski
12.45 „A imię jej Marianna,, - 
film prod. francuskiej
13.10 Nauka języka migowego
13.15 „Kartnen,, - film niemie
cki w wersji oryginalnej
14.00 „Walia - dziedzictwo na
rodu,, - film prod. ang.
14.30 Język angielski
15.00 „SPATZ,, serial komedio
wy prod. ang.
15.30 Prezentacje - ogólnopols
kie forum teatrów szkolnych
16.00 Program dnia
16.05 Luz
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „SPATZ,, - ser. komed. 
prod. ang.
17.50 Antena
18.10 „Magazynio,,
18.20 Reportaż
18.45 Raport o zagrożeniach
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Miniatury
20.10 Teatr Telewizji: Pierre 
Marivaux „Triumf miłości,,
22.30 Sejsmograf - magazyn pa
rlamentarny
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Dwór w Ulloa" / 3 /  - 
ser. prod. hiszp.
0.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Tajemnicze złote miasta"
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Hobby - magazyn
10.00 Język angielski
10.30 Przeboje „Dwójki,,
10.50 Penelopy - żony poli
tyków
11.00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów

dwójki
15.55 Powitanie
16.00 Książki - „Mury Hebro
nu,,
16.30 Panorama
16.40 Sport - narty
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- serial anim. prod. jap.
17.20 Przegląd kronik filmo
wych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,,
18.55 Podatki - remont miesz
kania
19.00 „Służby specjalne,, /3 /  - 
serial dokumentalny prod. USA
20.00 „Allo, allo„ - ser. komed. 
prod. ang.
20.30 Magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 „Regina - droga do suk
cesu,, - /9 / serial prod. niemiec
kiej
23.00 997
24.00 Panorama
0.10 Mistrzostwa świata w ho
keju /Polska-Dania/
1.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
14.00 „Spacer przez XX wiek,, - 
serial dokum.
15.00 Program satelitarny MTV
15.30 „Videofashion„
16.00 Aktualności
16.05 Wędrówki Pyzy
16.20 Program satelitarny MTV
16.50 Recepta na zdrowie
17.00 Studio Regionalne
17.15 Podróże z Trójką - Górna 
Bawaria
17.30 Dwa i cztery kółka
18.00 Aktualności
18.30 Kalejdoskop sportowy
19.00 „Bal serca,, - reportaż
19.30 Wiadomości
20.00 Kino Trójki: „Groza 
w dżungli,, - dramat sensac.- 
przygodowy prod. USA
21.30 „Wojciech Migocki - 
mistrz akwareli,, reportaż
22.00 Aktualności
22.10 Studio Opolskich Kon
frontacji Teatralnych
22.25 „Videofashion„ /pow t./
23.05 „Relaks z muzyką,, - 
Franciszek Schubert
23.55 Pożegnanie

W TOREK

30.03.1993 r. 
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Dwór w Ulloa,, /3 /  - 
serial prod. hiszpańskiej
11.00 Giełda pracy - giełda szans
11.15 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: wa
rzywa
12.45 Sięgnąć nieba / l /  - serial 
dok. prod. ameryk. - angielskiej
13.35 Kuchnia - superklej
13.50 Księga cudów techniki
14.05 Rysuj z nami
14.15 Klub domowego kompu
tera
14.35 Gra muzyka
14.50 3-2-1 Kontakt - „Wszyst
ko na kółkach,, - serial dok. 
prod. USA
15.20 My w kosmosie
15.35 Joystick
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: „Tik - tak,,
16.50 Muzyczna jedynka

c. d. na str. 8
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c. d. ze str. 7
17.00 Teleexpress
17.25 Bill Cosby Show
17.50 Test - magazyn konsu
menta
18.10 „Miejcie litość,, - film dok. 
Antoniego Borzewskiego
18.40 Rezerwa - powinność czy 
przywilej - wojskowy program 
publicystyczny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 minut dla Ministra Pra
cy
20.10 „Nie majak w domu,, /2 /
- film obyczajowy prod. włoskiej
21.40 Program publicystyczny
22.10 Sztuka nie sztuka /n ie
konwencjonalne formy sztuki/
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 Świat bez granic - Polska 
w oczach zagranicznych kore
spondentów
23.30 Inna muzyka - „Takie 
moje wędrowanie,, - recital 
A. Krzysztoń
23.45 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Guliwera,,
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Świat kobiet
10.00 Język włoski
10.15 Język angielski w nauce 
i technice
10.30 Język francuski
11.00 Ojczyzna-polszczyzna
11.15 Na życzenie
15.55 Powitanie
16.00 Sposób na starość - pro
gram Haliny Miroszowej
16.30 Panorama
16.40 Reporterzy dwójki przed
stawia
16.55 „Przygody Gulliwera,, - 
„Ucieczka,, - serial animowany 
prod. USA
17.20 Ojczyzna - polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.35 Pokolenia
18.55 Podatki - żołnierz i rolnik
19.00 Legendy filmu - Kevin 
Costner
20.00 Piosenki Justyny Holm 
w wyk. K. Skrzyneckiej
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 Żegnaj Moskwo - dramat 
prod. włoskiej
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
13.20 Kino lektur szkolnych: 
„Potop,,
16.00 Aktualności
16.10 Wędrówki Pyzy
16.20 „Jest temat,, - program 
Grażyny Herich
1635 Studio Regionalne 
1630 „Frere-Jacque i co dalej,,
17.15 „Pryzmat,, - magazyn nie
pełnosprawnych
18.00 Aktualności
1830 „Strych,, - magazyn 
młodych
19.05 Program satelitarny MTV 
1930 Wiadomości
20.00 Kino Trójki: „Wojna 
światowa,,, film science-fiction 
 prod. polskiej
2135 „Zawód - aktor,, Ewa 
i Wojciech Leśniakowie
22.00 Aktualności
22.10 „Studio Opolskich Kon
frontacji Teatralnych,,
22.25 Kino Trójki: „Na księżyc 
z tym Alicjo,, - nowela filmowa 
prod. USA
23.05 Trans World Sport 
0.05 Pożegnanie

Ś R O D A
31.03.1993 

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla 
najmłodszych
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Nie majak w domu„ /2 /- 
film obyczajowy prod. włoskiej
11.25 Dalecy, a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań
12.45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13.00 „Sztuka świata zachod
niego,, /1 7 / - „Rozwianie się 
mitów,, - serial dokumentalny 
prod. ang.
13.35 Trzy lata z życia - program 
dokum. o E. Dietrichu, żołnie
rzu AK
13.50 Katalog zabytków - 
Chełmo - ratusz
14.00 Nie tylko 7 cudów świata - 
Zeus ze złota i kości słoniowej
14.30 Konwencje teatralne - te
atr romantyczny
14.55 Za i przed klauzurą
15.30 Sensacje XX wieku - ra
dziecka bomba „A„
16.00 Program dnia
16.05 Program dla młodych 
widzów: kalejdoskop teatralny 
oraz film z serii „Oddział dzie
cięcy,,
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 „Szczęścia nie można ku
pić,, serial prod. kanadyjsko- 
francuskiej
18.15 Klinika zdrowego czło
wieka
18.35 My i świat
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio sport
22.00 Reportaż
22.30 Piosenki z kabaretu Olgi 
Lipińskiej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 Linda po kolei: „Przypa
dek,, -film fab. prod. polskiej
1.05 Nowy dzień
1.15 Punkt widzenia / l /  - serial 
TP
2.05 Zanim zaśniesz
4.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Hucka Finna,, - 
serial anim. prod. japoń.
9.05 Studio „Dwójki,,
9.15 „Pokolenia,,
9.40 Świat kobiet
10.05 Język angielski
10.30 Język niemiecki
11.00 Studio „Dwójki,,
11.15 Studio sport
12.00 Studio „Dwójki,,
12.15 Na życzenie
13.00 „Dźwięk i cisza - opowieść 
o Aleksandrze Grahamie Bellu,, 
/ 2 /  - serial biograficzny prod. 
kanadyjsko-nowozelandzkiej
14.00 „Rock Steady,, / l /  - serial 
muzyczny prod. USA
15.00 „Letnia akademia,, - film 
dokumentalny
15.55 Program dnia
16.00 Artysta i jego świat - Paul 
Gauguin - Egzotyczny sen
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.50 Losowanie Totalizatora 
Sportowego
16.55 „Przygody Hucka Finna,, 
- serial anim. prod. japon.
17.20 „Powrót hrabianki,, - film 
dok.
17.40 „Oszust,, - film dok.
18.00 Program lokalny
18.35 Pokolenia
18.55 Podatki - pracownik

przedsiębiorstwa
19.00 „Pod papugami,, cz.2
20.00 „Dźwięk i cisza - opowieść 
o Aleksandrze Grahamie Bellu,,
/ 1 /
20.45 Cienie życia - podmiot 
gospodarczy
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Nagrody amerykańskiej 
akademii filmowej - Oskary’93 
transmisja z Los Angeles
24.00 Panorama
0.10 Mistrzostwa świata w ho
keju na lodzie Polska - Bułgaria
1.00 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
14.30 Program satelitarny MTV
15.30 „Videofashion„
16.00 Aktualności
16.05 Wędrówki Pyzy
16.20 „Na garnuszku gminy,, - 
reportaż
16.40 „Kolonia karna,, - repor
taż
17.00 Goście IV Śląskiej Jesieni 
Gitarowej
17.15 Studio regionalne
17.30 Relacja prób spektaklu 
Teatru Tańca Wojciecha Misiu
ry
18.00 Aktualności
18.30 Nadzieja
19.10 Studio Regionalne
19.30 Wiadomości
20.00 Kino Trójki „Rodzina 
Kanderów,, - ser. filmowy prod. 
polskiej
21.00 Reporterzy Deutsche 
Welle przedstawiają
21.30 Sport w Trójce
22.00 Aktualności
22.10 Studio Opolskich Kon
frontacji Teatralnych
22.55 „Spacer przez XX wiek,, - 
film dokum. prod. USA 
/powtórzenie/
23.55 Pożegnanie

CZWARTEK
1.04.1993 r. 

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Kojak,, serial krym.
10.50 Publicystyka
11.30 Bellona - wojskowy maga
zyn kulturalny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań
12.50 „Rzeka,, - film dok. o Bie
brzy
13.45 Z Kolumbem po przygodę
14.15 Nie tylko dinozaury
14.30 Dookoła świata - Na 
Białorusi
15.00 Zwierzęta świata 
ser. prod. ang.
15.35 My dorośli
16.00 Program dnia
16.05 Wyłącz telewizor - ludzie, 
cuda w tej budzie
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „Klinika w Schwarzwal
dzie,; / 9 /
18.10 Magazyn katolicki
18.30 Prawnik domowy
18.45 Zulu Gula - program saty
ryczny T. Rossa
19.00 Tęczowy mini box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO /wydanie 
specjalne/
20.25 „Kojak,, - serial krym.
21.05 Tylko w „Jedynce,,
21.55 Program rozrywkowy
22.15 Pegaz
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 Wódko, pozwól żyć - pro
gram H. Wasilewskiej
23.40 Język włoski

23.55 Nowy dzień 
0.05 To lubię
1.15 Barwy miłości: „Anatomia 
miłości,, film fab. prod polskiej
2.40 Zanim zaśniesz
4.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Życie w ZOO,,
9.00 Transmisja obrad sejmu
15.55 Powitanie
16.00 Wielka piłka
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce 
i technice
16.55 „Życie w ZOO,,
17.20 Uśmiechnij się?
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,,
18.55 Podatki - wyjeżdżający za 
granicę
19.00 Uśmiechnij się
19.15 Program artystyczny
20.00 Goście Agnieszki Ducz
mal: Pierre Amoyal /francuski 
skrzypek/
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 „Fahrenheit 451 „ - film 
science fiction prod. ang.
24.00 Panorama
0.10 Jazzvision - w hołdzie Cha
rliemu Parkerowi
1.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
6.00 Program satelitarny CNN
8.00 TV POLONIA - transmisja 
programu satel.
14.45 Program satelitarny MTV
15.00 „Zgadula,, - teleturniej dla 
dzieci
15.30 „Deutsche Welle,, /wersja 
oryginalna/
16.00 Aktualności
16.10 „Wędrówki Pyzy,, - film 
dla dzieci
16.30 Program satelitarny MTV
16.35 Studio regionalne
16.40 „Kukiełki zamiast video,,
16.50 „Samo życie,,
17.30 „Ekostres,, - magazyn 
ekologiczny
17.45 Program satelitarny MTV
18.00 Aktualności
18.30 „Daj szansę zdrowiu,, - 
magazyn medyczny
19.00 Magazyn Kulturalny 
„Muzy,,
19.30 Wiadomości
20.00 Reporterzy Deutsche 
Welle przedstawiają
20.50 Sport w Trójce
21.00 Kino Trójki: „07 zgłoś 
się,, - serial TVP
22.00 Aktualności
22.05 Twórcy o sobie - Witold 
Leszczyński /2 /
23.50 Program satelitarny MTV 
0.15 TV POLONIA
do 3.00 transmisja programu sa
telitarnego

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91,55-37-56,55-38-28, 
55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 26 marca do 1 kwietnia od 
godz. 20.00 do 8.00 apteka przy ul. Orzepowickiej

Program kanału ”EF” 
Telewizji Kablowej

Piątek 26.03.1993 r.
Początek - 18.45
- rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego tygodnia
- magazyn publicystyczny „Tutaj,,, a w nim m. in. otwarcie 

wystawy prac Zbigniewa Kozikowskiego w raciborskiej 
„Strzesze,,, spotkanie z Marylą Rodowicz

- program informacyjny „EF„ NEWS, a w nim: powitanie 
wiosny, Dzień Wagarowicza, relacja z sympozjum nt. „Bocz
nicy kolejowej,, i roli, którą pełni w zakładach prze
mysłowych obsługiwanych przez transport kolejowy, o osta
tniej sesji Rady Miasta Rybnika, o wiosennej modzie

- ogłoszenie konkursu 
Sobota 27.03.1993 r.
12.00 - powtórzenie piątkowego programu 
Poniedziałek 29.03.1993 r.
20.00 - KINO HIT - polski film fabularny „Dzieje 

grzechu,, w reż. Waleriana Borowczyka
Środa 31.03.1993 r.
10.00 - Kino HIT - powtórka

EKSPRES 
Rybnik, 

Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie"

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych 
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

PUH „ULEX„
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru telewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, wykonuje 
usługi kserograficzne.
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank Gospo
darczy SA - filia Boguszowice.
Również sprzedaż w leasingu.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 kolumny - 900.000 zł
• 1/2 kolumny - 1.600.000 zł
• 3/4 kolumny - 2.400.000 zł
• 1 kolumna - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

UWAGI DODATKOWE
*  1. Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

•  2. Za umieszczenie ogłoszenia na piewszej 
i ostatniej stronie dolicza się 100 procent.

*  3. Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent. 

*  4. Bonifikaty:
-10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budow

lanych położonych w Rybniku przy ul. Jaskółczej - teren zor
ganizowanego budownictwa jednorodzinnego dz. Wawok

1. Działka nr 2837/134 o powierzchni 370m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

2. Działka nr 2838/134 o powierzchni 371 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 32.000.000.- zł

3. Działka nr 2863/134 o powierzchni 517 m2 zapisana w
KW 113730. Cena wywoławcza: 45.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13.04.1993 r. o godz. 9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.1993 r. o godz. 11.00 w sali nr 
371 piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku ul. B. Chrobrego 2

Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które należy wpłacić 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
10.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, 
wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
dzielnicy N I E D O B C Z Y C E  przy ul. Gen. Andersa 4 stanowiącej 
działkę nr 1337/37 k.m. 5 obręb Niedobczyce o powierzchni 1500 
m kw., zapisanej w KW 496.

Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż 
drewniany. Całość jest ogrodzona.

Budynek o kubaturze 2154 m sześć. i powierzchni użytkowej 510 
m kw.

Wartość zabudowań: 1.200.000.000.- zł
Wartość gruntu : 100.000.000.- zł

Cena wywoławcza: 1300.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. od godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 12.00 w sali 
nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 130 mln zł 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 
11.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wyso
kości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Nie wypalajmy traw
Pożary wzniecane przez 

„ułatwiających,, sobie prace 
porządkowe i rolne szkodzą 
nie tylko lasom, plonom 
i dobytkowi ludzi. „Niewiel
kie,, pożary wzniecone na 
łące czy w rowie niszczą 
ogromne ilości drobnych 
zwierząt, w tym pożytecz
nych owadów, ssaków, 
mających znaczenie dla 
upraw, a także dla wyżywie
nia ptaków drapieżnych 
i owadożernych, niszczone 
są gniazda ptaków i często 
lęgi nowego pokolenia.

Nie chodzi tylko o to, że 
ofiarą wypalania traw pa
dają zwierzęta czy rośliny

chronione. Ogień przecież 
nie wybiera, giną bez 
oglądania się na pożytki, ja
kie ma z nich środowisko 
naturalne, gospodarka czło
wieka, plony jego upraw, la
sy itp.

Przypominamy art. 59 
Ustawy „O ochronie przyro
dy,, z 15 października 1991 
który mówi:

„Kto wypala roślinność na 
łąkach, pastwiskach, nieużyt
kach, rowach, pasach przy
drożnych, szlakach kolejo
wych, strefie oczeretów lub 
trzcin, podlega karze aresztu 
lub grzywny„.

Walne zebranie Związku Inwalidów 
Narządów Ruchu

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się 
w budynku wielomieszkaniowym położonym w Rybniku przy ul. 
Raciborskiej 20 wraz z ułamkową częścią domu i urządzeń oraz 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stano
wiącego parc. 75/10 i parc. 11 o łącznej pow. 420 m kw. k.m. 9 obr. 
Rybnik zapis w KW 271.

Lokal mieszkalny znajduje się na 2-gim piętrze i składa się 
z kuchni, 4 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarki, a jego 
powierzchnia użytkowa wynosi 127,40 m kw.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego 160.000.000.- zł

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu co stanowi 56/1000 wynosić będzie 20 proc. jego 
wartości tj. 470.400.-zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Wizja lokalu odbędzie się 13 kwietnia 1993 r. o godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 1993 r. o godz. 10.00 

w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20 mln 
zł, w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym term

inie. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku 
przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część działki numer 
3536/70 karta mapy i obręb Smolna o powierzchni 324 m kw., 
zapisanej w KW 87004.

Budynek położony jest w mieszkaniowej dzielnicy o szeregowej 
zabudowie niskich budynków. Jest to skrajny segment „szeregowca,, 
- ogrodzony.

Budynek o kubaturze 664 m sześć, i powierzchni użytkowej /bez 
piwnic i poddasza/ 115 m kw.

Wartość budynku: 450.000.000.- zł
Wartość gruntu: 32.400.000.- zł

Cena wywoławcza: 482.400.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja 
nieruchomości odbędzie się w dniu 13 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 1993 r. o godz. 10-tej, 
w sali nr 37,1 piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. 
Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 50 mln 
zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu 
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym ter
minie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.-zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Sb
DRZEWKO życzeń

Przychodzi czas na życzenia 
(moda co się nie zmienia) 
Więc dla Młodego Wujka 
Od Siostrzenicy też Młodej 
Piszemy słóweczka słodkie 
Niczym bułeczki z miodem 
Stu tirów z takimi bułkami 
Zdrowia, szczęścia, radości 
wszelkiego powodzenia i miły 
znajomości
życzy z okazji urodzin Siostrzenica

 z Rodzinką

It was a lover and his lass
With a hey, and a ho, and a hey-
ninny-no,
That o’er the green cornfield did pass 
In the springtime, the only pretty 
ring time
When birds do sing, hey ding a ding, 
ding
Sweet lovers love the spring.
Aby wszystkie dni były takie jak 
w tym wierszu Dorotce z okazji 
urodzin życzy przyjaciółka

Mojej kochanej trójce prawie 
równocześnie obchodzących 
urodziny: Sabince, Zbyszkowi 
i Leonowi, najserdeczniejsze ży
czenia, składa ktoś kto was bar
dzo kocha.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na miejsce pod pawilony 

handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz 
zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok. 130 mln 
złotych.

2. Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilony wynosi 
100.000.- zł /dotyczy jednorazowej opłaty za 
wylicytowane miejsce/.

3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 
37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego
2.

Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny pawilonu/.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50.000.- zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Rybniku 
OGŁASZA

przetarg ofertowy, pisemny, ograniczony na wykonanie 
podłączenia istniejącego kolektora ogólnospławnego na 
terenie działek KŁAPCZYKA do oczyszczalni ścieków 
w Żorach. Dokumentacja do wglądu znajduje się w Dzia
le Inwestycji i Remontów w Rybniku-Niedobczycach 
przy ul. Górnośląskiej 19.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.04.1993 roku godz. 10.00 
w świetlicy dyrekcji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie 
kosztorysu ofertowego z określeniem terminu realizacji 
oraz wpłacenia wadium w kasie przedsiębiorstwa w wyso
kości 25 milionów złotych na 24 godziny przed roz
poczęciem przetargu. RPWiK zastrzega sobie prawo 
wyboru oferanta lub unieważnienie przetargu bez odania 
przyczyny.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
w Rybniku-Kamieniu 

ogłasza przetarg na dzierżawę 
sezonowych punktów gastronomicznych 

znajdujących się na terenie Kąpieliska Ruda.

*  BAR ROMA na terenie MOSiR Kamień, o łącznej 
powierzchni 100 m kw. - stawka wywoławcza 1.500.000.- 
miesięcznie,
*  PAWILON NR 7 na terenie MOSiR składający się 
z 2 pomieszczeń magazynowych. Stawka wywoławcza
1.000.000.- zł miesięcznie,
*  DWA POMIESZCZENIA w budynku restauracji RE
LAKS - stawka wywoławcza 1.000.000.-zł miesięcznie,
☆  KAWIARNIA STADIONOWA - na terenie MOSiR 
Kamień składająca się 7 pomieszczeń, magazynku, piwnicy 
o łącznej powierzchni 100 m kw. Stawka wywoławcza
5.000.000.- zł miesięcznie,
*  RESTAURACJA RELAKS - na terenie MOSiR Kamień, 
budynek piętrowy, stawka wywoławcza za dolną część 
budynku 10.000.000.- zł miesięcznie,
*  KORTY TENISOWE - z zapleczem z możliwością hand
lu. Stawka wywoławcza 1.000.000.- zł miesięcznie.

Wadium w kwocie 5.000.000.-zł płatne w dniu przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 1993 r. o godz. 9.00 

w HOTELU OLIMPIA w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

W piątek 3 kwietnia 
o godz. 12 br. w MOSiR 
w Kamieniu odbędzie się 
Walne Zebranie Związku 
Inwalidów Narządów Ru
chu. Wszystkich członków 
związków, ze względu na

ważność omawianych 
spraw, serdecznie zaprasza
my do udziału.

Mile widziani będą 
również Ci, którzy do 
związku jeszcze nie należą, 
a chcieliby do niego wstąpić.

Dzień skupienia 
dla niewidomych

Doroczny wielkopostny 
dzień skupienia dla niewido
mych naszego miasta i za
mieszkałych na terenie 
ościennych dekanatów

odbędzie się w niedzielę 28 
marca br. w kościele o.o. mis
jonarzy w Rybniku, przy uli
cy Kościuszki o godz. 14.00.

Czytelników prosimy 
o przekazanie tej informacji 
znajomym niewidomym.

Polski Związek Niewido
mych

Kolo Terenowe 
w Rybniku

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAM działkę bu
dowlaną w Rybniku. Wiado
mość: Stanowice, ul. Wyzwo
lenia 33.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

DO WYNAJĘCIA na 
działalność gospodarczą - 
dom w Rybniku z telefonem - 
tel. 22-899, po godz. 16.00

MINI GIEŁDA
C e n y  z  b i e ż ą c e g o  t y g o d n i a

M I Ę S O schab  woł. ex.

PIOTROWSKI 53 ,8 61,5

Delikatesy, ul. Miejska 55 52

HERMES 55 62

O W O C E ja b łka pomarańcze

Pow stańców  24 7 16

św. Jana 13 10 15

M iejska 3 8 18

S P O Ż Y W C Z E m asło cukier

Delikatesy, ul. Miejska 9 9,5

HERMES 9 9,5

HURTOWNIK 8 ,4 9

W A L U T Y dolar m arka
Powstańców 8 16900/17100 10000/10150
Delikatesy, ul. Miejska 16900/17150 10130/10200
HERMES 16920/17000 10100/10150

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W Alliance Française

Niecodzienny
koncert

Rybnicki Alliance Franca
ise zaprasza wszystkich me
lomanów na koncert dwors
kiej muzyki barokowej. 
Wystąpią znani francuscy 
muzycy: JEAN BELLIARD 
/śpiew i recytatyw/ i YVES 
GRUSON /lutnia i teor
ban/.

Francuski duet znany 
w 63 krajach świata zawita 
do Miejskiej Biblioteki Pub
licznej w Rybniku w dniu 31 
marca 1993 roku o godz. 
17.00.

Wstęp wolny.

Z dachu jednej z kamienic harcom młodzieży na Rynku 
w "Dniu wagarowicza" przyglądali się również zaciekawieni 
robotnicy. Foto: wack

Fatałachy z naszej szafy:

Jak bumerang
Prawie każdej wiosny wracają 

jak bumerang. Trwają całe lato, 
zahaczają o jesień. Ich wysyp 
potwierdza prawdziwy koniec 
zimy, a kobiety je uwielbiają. 
KOSTIUMY! Są one ciągle 
przebojem, a wachlarz propozy
cji poszerzają równoprawnie ist
niejące obok siebie długości: 
krótko i długo.

Nadal nosić się będzie „małe 
kostiumiki,, z krótkimi żakieta
mi i spódnicami, a nawet bas
kinkami, obok nich kostiumy 
o nieco innych proporcjach - 
spódnica do koloru i długi do
pasowany żakiet, ale również 
długie spódnice z górami typu 
kardigan. Kostium jako ubiór 
całodzienny nie może się znudzić

P o d  z n a k a m i z o d ia k u

BARAN
I oto stanąłeś przed dylematami: czy złe myśli i uczucia skrywać za 

kurtyną, czy jasno wypowiadać swoje poglądy? Pamiętaj jednak, że 
szczerość aż do bólu rzadko jest przez otoczenie przyjmowana 
pozytywnie.

BYK
Niestety, brak jest prostych i wypróbowanych sposobów na życie 

z człowiekiem takim, jakim jest. Jedno jest pewne: nie próbuj zmieniać 
partnera na silę. Wyniki przeważnie są żałosne...

BLIŹNIĘTA
Droga do ludzi wiedzie przede wszystkim przez ucho: nie dziw się 

więc, że wypowiadając słowa, w które nawet Ty sam nie wierzysz, nie 
przysparzasz sobie przyjaciół.

RAK
Uwierz, że można robić uwagi w sposób, który nie rani i nie bać się, 

że ON lub ONA błędnie je zinterpretują. A więc na bok emocje!

Cecha, która przyda Ci się w najbliższym czasie najbardziej, to 
cierpliwość. Jeżeli ją  stracisz - przegrałeś!

Spójrz na otoczenie okiem selekcjonera, a unikniesz wszystkiego co 
mało ważne i powierzchowne. Postawa taka pomoże Ci skupić się na 
nowym, ambitnym celu.

WAGA
Załatwiaj swoje sprawy rzetelnie i wypełniaj obowiązki, nie 

zostawiając niczego na później. Przyda się pewien dystans, ale nie 
obojętność.

 SKORPION
Twoje życie jest na rozdrożu, nie ma jednak powodu, by wszystko 

brać zbyt tragicznie, choć napięć nie unikniesz...

Zbrzydł Ci powierzchowny tryb życia, widzisz bowiem wokół siebie 
zbyt wiele problemów do rozwiązania. Włącz się do jakiejś akcji 
charytatywnej.

KOZIOROŻEC
Jesteś sceptycznie nastawiony do zbyt cywilizowanego, 

nowoczesnego społeczeństwa. Wojowanie z całym światem nic jednak 
nie da, chyba że osobistą satysfakcję...

WODNIK
Masz za sobą nienajlepsze doświadczenia i teraz chciałbyś w końcu 

sam decydować o swojej przyszłości. Zdobądź się na większą 
samodzielność.

R Y B Y
Słusznie dochodzisz do wniosku, że Twoje życie jest zbyt mało 

urozmaicone i ciekawe. Spróbuj więc porzucić stare, wydeptane
ochotęścieżki, i rób to, na co zawsze miałaś ochotę

Szarości wypadają w naszej 
gazecie najlepiej...

znudzić, ważne są zatem dodatki, 
które mogą efektywnie zmienić 
jego charakter. Supermodnym 
kolorem jest jasnoszary, który 
wytrzymuje połączenie z wielo
ma innymi barwami: czarnym, 
białym, czerwonym, srebrnym, 
zielenią itp. Popiel w tym wypa
dku nie jest synonimem nędzy 
z biedą, a raczej elegancji i wyra
finowania.

Wróżka

NOWINKI W KUCHNI

Karp z pieczarkami 
w śmietanie

1,5 kg karpia, 250 g pieczarek, 1 mała cebula, 200 ml 
śmietany, 150 ml białego wina, 1 łyżka mąki, 60 g masła, 1/2 
łyżeczki mielonego pieprzu, 1 pęczek pietruszki, sól

Porcja dla 6 osób, przygotowanie 25 minut, gotowanie 25 
minut.

1. Karpia oskrobać, wypatroszyć, odciąć głowę, ogon 
i płetwy. Umyć, pokroić na kawałki, wyjąć ości i posolić.

2. Pieczarki umyć, obraną cebulę i zieloną pietruszkę 
drobno posiekać. Oczyszczone pieczarki pokroić na plaste
rki.

3. W dużym naczyniu rozpuścić masło i włożyć połowę 
pokrojonych pieczarek. Na pieczarki położyć karpia i polać 
winem. Resztę pieczarek wymieszać z pieprzem, posiekaną 
cebulą i zieloną pietruszką, a następnie położyć na karpia.

4. Przykryć wszystko folią aluminiową posmarowaną 
masłem i wstawić do nagrzanego piekarnika na 15 minut.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia węgierska,,, wydanej 
w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej„ przez wydawnictwo 
TENTEN.

WASZE 
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
26 marca, godz. 10.00, „E

migranci„ SŁAWOMIRA 
MROŻKA w wykonaniu 
Teatru Nowego z Zabrza, ce
na biletu 25.000.- zł

Galeria Teatru zaprasza 
na wystawę malarstwa Jana 
Karwota codziennie od 16.00 
do 19.00 z wyjątkiem sobót 
i niedziel, wstęp wolny 

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

29 marca, godz. 19.00, 
„Wielka wyspa„, film prod. 
polskiej, w roli gł. Jan En
glert, wstęp za okazaniem 
karnetów /do nabycia przed 
seansem, 70.000.-zł na 2 mie
siące/
Kino Premierowe przy TZR 

31 marca i 1 kwietnia,
godz. 17.00 i 19.30, „Dracu
la„, horror prod. USA, reż. 
F.F. Coppola, w roli gł. Gary 
Oldman, muzyka Wojciech 
Kilar, cena biletów 30.000

i 20.000.- zł
Kino WRZOS - Niedobczyce

28 marca, godz. 17.00, 
„Hot Shots„, komedia prod. 
USA /od lat 12/
Kino WAWEL - Rydułtowy

27 marca, godz. 10.00, tur
niej drużyn harcerskich or
ganizowany przez komen
danta Związku Drużyn Ry
dułtowskich

30 marca, spektakl /opar
ty na lekturach szkolnych/ 
Wrocławskiej Sceny Artysty
cznej pt. „Nasza historia, na
sza polska pieśń„

Kino VEGA - Żory
26 marca, godz. 17.00 

i 19.00, 27 marca , godz. 
17.00, 28 - 29 marca , godz. 
17.00 i 19.00, „Patriot Ga
mes„, film prod. USA /od 
lat 15/

27 marca, godz. 19.30, ma
raton filmowy, w programie 
m. in. „Dracula,,, horror 
prod. USA /od lat 15/

31 marca - 1 kwietnia 
godz. 17.00 i 19.00 „Ze śmie
rcią jej do twarzy„, film 
prod. USA /od lat 15/.

/G W /

5  m in u t  ła m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
5 kwietnia, wylosowana zo
stanie nagroda. Będzie nią 
bon wartości 100 tys. zł ufun
dowany przez firmę PIOT
ROWSKI I SPÓŁKA, pro
wadzącą sklepy rzeźnicze

w Rybniku, ul. Sobieskiego, 
tel. 216-35.

Rozwiązania prosimy 
przesyłać na kartkach po
cztowych na nasz adres: 
„Gazeta Rybnicka„, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54, lub wrzu
cać do naszych „żółtych 
skrzynek„ (Rynek 7, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR„ nr 10 
z dnia 12 marca otrzymuje: 
Arek KULIK, ul. Wawelska 
41/28, 44-200 Rybnik. Na
grodę prosimy odebrać w re
dakcji.

Antek z Franekiem pra
cują w kopalni. Po fajrancie 
idą sie wymyć.

- Antek wziąłeś już kąpiel? 
-  pyta Francek.

-  A co, brakuje jedna?
★  ★  ★Śląskie 

beranie
-  Antek, pamiętaj, że dziś 

nos mosz odwiedzić.
- Ja, ale nie wiem kaj mie

szkocie, jeszcze w tym no
wym mieszkaniu nie byłech.

- No, to słuchej. Staniesz 
na przystanku autobusowym 
nr 5. Jak przyjedzie, kopniesz 
drzwi i wejdziesz, jak  stanie 
kole przychodni, kopniesz 
drzwi i wyjdziesz. Potem zo
boczysz taki wysoki dom. 
Szturchniesz kolanem i otwo
rzy się brama. Potem staniesz 
przed windą. Nosem 
naciśniesz na guzik i wje
dziesz na czwarte piętro. 
Przy numerze 24 stuknij 
głową i otworzymy ci.

-  No, wszystko rozumiem, 
ale pojakiemu nogami, kola
nem, nosem, głową?

-  No, przeca w rękach by
dziesz trzymoł gorzoła!

-  Antek, pierona, jak  ty 
wyglądosz? Jeden but mosz 
czorny, a drugi beżowy!

- To jeszcze nic, nojśmiesz-

niejsze jest to, że w doma tyż 
mom takie dwa nie do pary!

★  ★  ★

-  Antek, koledzy godają, ze 
ty cięgiem z sobą godosz! 
Prowda to?

Po pierwsze rod 
Z mądrym godom, a po drugie 
rod mądrych słuchom!

-  Antek, co czytosz?
-  „Kapitał" Karola Maja.
- Przeca to Marksa a nie 

Maja!
- Tóż bezto! Jo juz chnet 

kończa, a ani jednego India
nina żech jeszcze nie spotkoł!

★  ★  ★

-  Antek, co ty się tak śmie
jesz?

-  Jo sie zawsze tak Śmieja, 
jak  widza tako głupio gęba!

-  To jak  ty sie człowiecze 
golisz

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fa x  28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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