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Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas szczególny.

Budząca się do życia przyroda
uświadamia nam istotę tych radosnych dni 

-  odrodzenie, oczyszczenie i zwycięstwo dobra nad złem. 
D latego z wielką radością

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia błogosławionych
(Świąt Wielkanocnych.

Niech ten czas przebudzenia przyniesie nadzieję i siłę w pokonywaniu 
trudności dnia codziennego, a zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarzy

spokojem i wiarą w lepsze jutro.
Życ2ymy, by świąteczne dni spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

wniosty w życie p ogod ę ducha, wzajemny szacunek i zaufanie.

ii
i

Na zdjęciach: świąteczne dekoracje na rybnickim targu. Zdjęcia: Z. Keller
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Drodzy Rybniczanie!

W ostatnim czasie wziąłem udział w kilku spotkaniach spra
wozdawczych z radami i mieszkańcami naszych dzielnic. Ich 
przebieg potwierdza zaangażowanie wielu osób i organi
zacji we wspólne sprawy Rybnika. Wysoka frekwencja na 
dzielnicowych spotkaniach oraz aktywny udział organizacji 
pozarządowych w życiu dzielnic i całego miasta nasuwają 
myśl, że idea funkcjonowania społeczeństwa obywatelskie
go padła w Rybniku na podatny grunt. Wspomniane organi
zacje pozarządowe działają między innymi w postaci sto
warzyszeń korzystających z „miejskiej kiesy” na rzecz wyko
nywania zadań przypisanych władzy samorządowej (opie
ka społeczna, kultura, sport, ogniska pracy pozaszkolnej, za
jęcia świetlicowe, itp.).

Jednoznacznie stwierdzam, że wolne i dobrze zorgani
zowane społeczeństwo obywatelskie jest podstawą pra
widłowo działającej demokracji. Jest ono samoorganizacją 
lokalnej społeczności, której członkowie dobrowolnie 
biorą udział w publicznej działalności dla osiągnięcia kon
kretnego celu. Dlatego też wszelkie organizacje pozarzą
dowe mają prawo do oceny działania każdej władzy. Żeby 
jednak społeczeństwo obywatelskie było rzeczywiście oby
watelskim, musi działać w granicach obowiązującego pra
wa. To samo prawo musi gwarantować obywatelom możli
wość uczestniczenia w życiu społecznym, zezwalając za
razem na tworzenie organizacji wyrażających interesy tych 
obywateli. Rybnickie „wyjście w kierunku dzielnic”, a zara
zem przychylne spojrzenie na działanie organizacji poza
rządowych jest oczywistym ukłonem w stronę formowa
nia się dojrzałej społeczności obywatelskiej. Aktywny 
udział lokalnych liderów w życiu „małych ojczyzn" jest tyl
ko potwierdzeniem tego faktu.

Osobiście jestem zdecydowanym orędownikiem coraz 
szerszego uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy. 
Przywiązuję olbrzymią wagę do tego, byśmy wszyscy two
rzyli społeczeństwo aktywne, które będzie uczestniczyć 
w życiu miasta na określonym poziomie dialogu. Podstawą 
dialogu jest tutaj wolność, którą wiążemy często ze sferą 
prywatną. W wielu przypadkach jesteśmy przekonani, że 
tylko w tym obszarze zrealizować możemy nasze indywidu
alne upodobania i uczucia, kierując się własną, a nie cudzą 
wolą. Tak właśnie, mając poczucie wolności, chcemy wybie
rać partnera, sposób życia i sposób, wjaki urządzamy miesz
kanie... Sfera publiczna natomiast dla wielu z nas oznacza 
przymus komunikowania się i współżycia z ludźmi, których 
poglądów czy obyczajów nie akceptujemy, czujemy się 
w niej skrępowani konwenansami i związani prawem, któ
remu czasem odmawiamy słuszności. Wielu z nas wydaje się 
więc, że wolność prywatną możemy sobie zapewnić, bro
niąc się przed polityką, nie biorąc w niej udziału. Oznacza 
to na przykład, iż nie chcemy korzystać ze swych obywatel
skich, politycznych praw i nie uczestniczymy w wyborach;

obywatelskie obowiązki traktowane 
są jako uciążliwa powinność.

Współczesne demokracje dawno 
już zatraciły bezpośredni charakter, 
stąd trudno jest dostrzec związek 
między ich działalnością obywa
telską, a kształtem politycznej 
wspólnoty, której są członkami. W 
zgiełku parlamentarnych dyskusji, 
podsycanych przez media, trudno 
zorientować się także czym ma być 
wspólne dobro i jakie działania mogą je chronić. Bycie ak
tywnym obywatelem wymaga więc obywatelskiej świado
mości, którą osiąga się między innymi przez zaangażowanie 
w sprawy własnej dzielnicy, a poprzez to w sprawy całego 
miasta. Z wielkim zainteresowaniem śledzę w ięc, jak coraz 
to bardziej wyraziście rysują się w Rybniku normy praw oby
watelskich.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jako osoby prywatne, 
nie mamy wpływu na szeroko pojętą politykę. Jeśli chcemy 
nimi pozostać, odżegnując się od działalności politycznej 
(obywatelskiej), musimy założyć, że w sytuacjach, kiedy na
sza prywatność zostanie zagrożona, pozostanie nam jedy
nie żal i poczucie krzywdy. Jeżeli chcemy, by nasze życie 
prywatne było spokojne, aby zachowana była nasza wła
sność, godność i nietykalność osobista, możemy się o to sta
rać tylko przez uczestnictwo w życiu publicznym.

Pragnę zaznaczyć, że w istnieniu i funkcjonowaniu nasze
go społeczeństwa obywatelskiego niezbędna jest również 
(obok wszelkich mechanizmów zapewniających równowa
gę społeczną) edukacja oraz kultura obywatelska. To wła
śnie wszelkie akceptowane wartości, przekonania, posta
wy oraz wzory zachowań. Ale to przede wszystkim szacu
nek dla prawa i świadomość doniosłości życia społecznego 
przez gotowość i umiejętność współdziałania z innymi, sza
cunek dla pracy czy poczucie odpowiedzialności. Warto
ścią nadrzędną jest jednak gotowość do dialogu i umie
jętność jego prowadzenia oraz umiejętność poszukiwania 
i znajdowanie konsensusu.

Zakorzenienie się w naszym mieście działalności wielu or
ganizacji społecznych oraz sprawne funkcjonowanie rad 
dzielnic daje nadzieję na lepszą przyszłość, co w atmosfe
rze Świąt Wielkiej Nocy niesie optymizm i pozwala kreślić 
nowe plany na przyszłość.

Wesołego Alleluja!
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika



Wiceprzewodniczący RM Jan Mura liczy giosy ,

nie godzą się na likwidację gimnazjum w Ka
mieniu oraz SP 23 w Niewiadomiu. Zebrani 
na balkonie sali sesyjnej protestujący wielo
krotnie głośno dawali wyraz swemu niezado
woleniu. (Szerzej o tym problemie na str. 5).

W swojej tradycyjnej relacji z aktualnych 
prac ZM prezydent Adam Fudali poinformo
wał m.in. o rozmowach z przedstawicielami 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR), dotyczących ewentualnego kredytu 
na pokrycie koniecznego wkładu własnego 
miasta w razie otrzymania dotacji z progra
mu ISPA na budowę kanalizacji dociążającej 
oczyszczalnię ścieków Orzepowicach. Nato
m iast możliwość otrzymania dodatkowych 
środków z programu UE Inicjatywa II spra
wiła, że miasto przystąpiło do „dogrywki” z 
nadzieją na sfinansowanie Centrum Upo
wszechniania Technologii Informatycz
nych. Placówka taka zostałaby umiejscowio
na w Zespole Szkół Wyższych, lecz z jej usług 
mogłyby korzystać również inne instytucje i 
firmy. W przypadku korzystania z europej
skich środków pomocowych stawiany je s t 
warunek, by część kosztów realizowanego pro
gramu wziął na siebie beneficjent. Ponieważ 
termin składania wniosków na pieniądze z „do-

,absolutoryjne”.
Zdj.: Z.K.

Ze względu na 
zm ianę p rze 
pisów ordynacji 
podatkowej, mia
sto musiało wy
cofać się z pod
jętej w grudniu 
u c h w a ł y
o możliwości za- „ . . . . . .Gośćmi na sesji byli senator
mechama pobo- Krystyna Zawiślak. 
ru podatku od
spadków i darowizn. W chwili obecnej istnieje 
możliwość umorzenia tego podatku, jeżeli jego 
zapłata zagrażałaby egzystencji obywatela.
W związku z niefortunną uchwałą, która „żyła” 
zaledwie kilka dni, radny Wiesław Zawadzki 
zaapelował do Zarządu Miasta o lepsze rozezna
nie problemu przed wyjściem z projektem 
uchwały. Wnioskodawcy uważają jednak, że nie 
byli w stanie przewidzieć takich następstw.

Najważniejszym jednak punktem mar
cowej sesji było sprawozdanie Zarządu 
M iasta z w ykonania budżetu za rok 
2000, czego następstwem jest udzielenie 
(bądź nie) absolutorium przez Radę Mia
sta. Po raz pierwszy w historii rybnickiego 
sam orządu przedstaw iający sprawozdanie

Adam Graczyński i przedstawicielka RIO
Zdj.: r

tak można nazwać przeznaczenie prawie 30% 
budżetu na inwestycje i stawianie na rozwój 
edukacji. Wyniku głosowania pogratulowała 
przedstawicielka RIO Krystyna Zawiślak, 
zapewniając o zgodności z prawem przedsta
wionego sprawozdania finansowego.

Wśród pozostałych punktów sesji szczegól
ną dyskusję radnych wzbudziły plany założe
nia Rybnickiego Centrum Edukacji Za
wodowej na bazie budynku Zespołu Szkół 
Technicznych oraz warsztatów szkolnych kilku 
rybnickich szkół ponadpodstawowych. Placów
ka taka dzielić się będzie na Centrum Kształ
cenia Praktycznego (w arsztaty szkolne plus 
różne pracow nie) i C entrum  K ształcenia 
Ustawicznego (kształcenie dorosłych i dosko-

‘ARYBN1CKA
Sesja Rady Miasta -  28  marca

A b s o l u t o r i u m !
Była to najważniejsza w tym roku, ale i najbardziej burzliwa sesja Rady 

M iasta. N ajw ażn iejsza, bo ab so lu toryjn a , najbardziej burzliw a, 
bo poprzedzona pikietą niezadowolonych z decyzji o zmianach w sieci 
placówek oświatowych rodziców z Kamienia i Niewiadomia.

W związku z tym ostatn im  problem em  
do porządku obrad w prow adzono punkt, 
w którym wiceprezydent Jerzy Frelich raz 
jeszcze przypomniał radnym zasady, jakimi 
władze miasta się kierowały opracowując plan 
racjonalizacji sieci placówek oświatowych, 
przedstaw ił też p ro testy  rodziców, którzy

grywki” naglił, zaistniała zatem potrzeba zmia
ny w budżecie na rok 2001 i zwiększenie wy
datków o 2,5 min zł -  tyle bowiem musiałby 
wynieść wkład finansowy miasta. Po wyjaśnie
niach prezydenta A. Fudalego, radni zgodzili 
się na działanie ZM skierowane na powstanie 
CUTI i związane z tym zmiany w budżecie.

prezydent Adam Fudali posłużył się rzuca
nymi z laptopu na duży ekran wykresami, 
słupkami i fotografiami, zdecydowanie oży
wiającymi suche liczby. (Skrócone sprawoz
danie finansowe opublikowaliśmy w marco
wej „GR”). Po prezentacji odczytana została 
oficjalna, pozytywna opinia Komisji Rewizyj
nej RM i jej wniosek do RIO o udzielenie 
absolutorium  oraz , rów nież pozytyw na, 
opinia R egionalnej Izby O brachunkowej. 
W głosowaniu radni udzielili Zarządowi 
Miasta absolutorium 41 głosami za, od 
głosu wstrzym ało się  dwóch radnych: 
W iesław Zawadzki i Kazimierz Zięba. 
Wynik głosowania został przyjęty brawami. 
P rezydent Adam Fudali podziękował rad
nym wszystkich klubów, służbom finanso
wym m iasta ze skarbnikiem  Bogusławem  
Paszendą na czele, a także wszystkim naczel
nikom i urzędnikom. — Cieszę się, że  w spra
wach wielkich, dotyczących rozwoju naszego 
miasta, nie ma w RM  podziałów politycznych. 
Gratulacje Zarządowi Miasta złożył przewod
niczący RM Michał Śmigielski: — Niech ten 
wynik głosowania będzie zachętą do pracy rów
nież w tym roku — powiedział. Otrzymania ab
solutorium pogratulował również obecny na 
sali senator Adam Graczyński: — W Rybni
ku  je s t lepiej n iż  sądziłem  — powiedział. 
— Gracie o przyszłość i ją wygrywacie, bo
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nalenie zawodowe w formie różnych kursów, *<g>
w tym -  przekwalifikowywanie się). Potrze- .  
ba powstania Centrum związana jes t ze zmia- * 
nami systemu edukacji i ciągłą ekspansją in- * 
formatyki w każdą dziedzinę życia. Rozumie- » 

’ jąc konieczność innego spojrzenia na próbie- • 
my edukacji, radni uchwałę o powstaniu Cen- m 
trum podjęli. •

Przegłosowano też sporządzenie zmian w *m
miejscowym planie zagospodarowania prze- # 
strzennego  Ochojca. R eferujący p ro jek t ® 
uchwały w iceprezydent Piotr Szczyrbów- * 
ski zapewnił radnych z nowej dzielnicy Ryb- * 
nika, że sprawa zostanie załatwiona do koń- • 
ca br.

Jak pamiętamy, kilka tygodni tem u został « 
rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowa- • 
nie terenu dzisiejszego parkingu przy ul. Ra- * 
ciborska-Dworek. Wygrała go firma, która *
planuje wybudowanie tam wielofunkcyjnego ®#
kompleksu obiektów rozrywkowo-usługo- # 
wych Rybnik Plaża. Sfinalizowanie umowy » 
sprzedaży tego te ren u  zależało od decy- * 
zji Rady M iasta, k tó ra  m usiała zrezygno- # 
wać z dokonania zmian planu miejscowego, • 
by sprzedaży nie zablokować. Nie wszyscy ® 
radni byli zgodni -  uchwałę przegłosowali • 
przy 1 głosie przeciw i 4 wstrzymujących się. • 

Sporo emocji wzbudził projekt uchwały * 
dotyczący zasad bezprzetargow ego zbywa- ® 
nia sam odzielnych lokali m ieszkalnych. • 
Wobec sporych kon trow ersji, p rezyden t m 
Adam Fudali zdecydował się punkt ten  wy- • 
cofać z porządku obrad. Radny Zygmunt * 
Gajda stwierdził z żalem, że problem ten  # 
został przez Komisję Gospodarki Komunał- ® 
nej dogłębnie przedyskutowany i takie sta- * 
nowisko jes t podważeniem jej pracy. Jednak ,  
ze względu na społeczną wagę problemu, • 
punkt wycofano.

Z powodu rozpoczęcia prac modernizacyj- % 
nych na targowisku przy ul. Hallera, zdecy- • 
dowano przenieść sprzedaż z samochodów 
m.in. mebli i sprzętu AGD na tzw. parking ® 
niższy przy ul. Gliwickiej, naprzeciw kąpieli- * 
ska „Ruda”. By uczynić nowe targowisko „ 
bardziej atrakcyjnym, RM zdecydowała się • 
wprowadzić tu niższe stawki opłat. (Uchwa- * 
la w MM). Na Gliwickiej będzie można han- » 
dlować już po świętach. •

W ramach in terpelacji, pytań, wniosków * 
i oświadczeń radnych, Marian Szydło od- • 
czytał posłanie ks. prałata Zdzisława Pesz- ♦ 
kowskiego dotyczące polityki prorodzinnej. * 
Radny Jerzy Rożek stanowczo domagał się, ® 
by jeszcze w tym roku rozpocząć rem ont • 
chodnika przy ul. Gliwickiej. Nie przyjął też .  
do wiadomości wyjaśnienia prezydenta, że •
inwestycji tej nie zaplanowano w tegorocz- *#
nym budżecie. Radny Kazimierz Zięba zło- 9 
żył wniosek o zwołanie dodatkowej sesji po- ® 
święconej wyłącznie problemowi bezrobocia * 
i bezpieczeństwa w mieście. Ustalono, że tą  ® 
m.in. tem atyką zajmą się radni na dodatko- • 
wej sesji 25 kwietnia br.

(r) *

Protesty rodziców z Kamienia i

Bez szans na
Pomimo przegłosowania w lutym  

br. przez RM uchwały o racjonaliza
cji sieci placówek oświatowych, wciąż 
słychać g łosy protestu  ze strony  
niezadowolonych z podjętych decyzji 
rodziców.

Ogniska zapalne są dwa: Kamień, gdzie nie 
ma zgody na likwidację G im nazjum  nr 14 
i dowożenie młodzieży na Ligotę do Gimna
zjum nr 10 oraz Niewiadom, gdzie rodzice pro
testują przeciw likwidacji Szkoły Podstawowej 
nr 23 przy ul. Sportowej, utworzenia w jej 
budynku gimnazjum i wysyłaniu dzieci do od
dalonej o 2 -3  km SP 26. Spór trwa już od 
dłuższego czasu i nie widać szans na wypra
cowanie konsensusu, szczególnie, że roz
mowy przeistoczyły się ze strony rodzi
ców w czynne działania. Jakiś czas tem u pod 
szkołą w Niewiadomiu pojawiły się transpa
renty, doszło też do zablokowania głównej uli
cy dzielnicy. Apogeum protestu była wspólna 
pikieta rodziców z Kamienia i Niewiadomia 
przed Urzędem Miasta tuż przed rozpoczę
ciem sesji absolutoryjnej, a potem głośne pro
testy  w sali. W dniu następnym rodzice z Nie
wiadomia zajęli pokój nauczycielski w SP 23, 
pojawiły się też głosy o podjęciu głodówki.

Protestujący argumentują, że wydłużona 
droga do szkoły narazi ich dzieci na rozlicz
ne niebezpieczeństwa. Rodzice gimnazjali
stów z Kamienia uważają, że dojazd do Ligo
ty będzie zbyt uciążliwy, chcieliby też uchro
nić swoje dzieci przed „mieszanką wybucho
wą”, jaką stanowią, według nich, uczniowie 
ligockiej szkoły. Rodzice z Niewiadomia z ko
lei uważają, że położona w samym centrum

GAZETAMI
Niewiadomia j

kompromis?
dzielnicy SP 23 jest najwłaściwszym miejscem 
dla szkoły podstawowej, do której uczęszcza
ją  również dzieci m.in. z Buzowic i Beaty. 
Zwracali uwagę na fatalny stan dróg w tym 
rejonie, brak poboczy i sygnalizacji świetlnej 
na ulicy Raciborskiej. W mediach, listach 
otwartych i na dzielnicowych zebraniach pro
testujący skarżą się, że władze miasta pozo
stają głuche na ich argumenty. Rodzice z Ka
mienia są rozżaleni, że miasto odrzuciło po
mysł stworzenia tu Zespołu Szkół Sporto
wych, a podpisaną umowę z jednym z ryb
nickich klubów sportowych uznało za niemoż
liwą do realizacji.

Przedstawiciele samorządu zaprzeczają ja
koby decyzje podejmowane były bez lokalnych 
konsultacji, przytaczając przykłady wielu spo
tkań z dzielnicową społecznością, w czasie 
których przedstawiano przyczyny niełatwych, 
ale koniecznych zmian. Głównym ich celem 
jest oddzielenie szkół podstawowych od gim
nazjów w myśl idei reformy edukacji i zasady 
„jedna szkoła -  jeden gospodarz”. Miasto za
pewnia też dojazd do szkół specjalnymi auto
busami z opiekunem w środku. W Niewiado
miu między SP 23 i SP 26 autobus będzie jeź
dził wahadłowo, zabierając dzieci spod SP 23, 
do której dotąd chodziły, a gdzie planowane 
jest gimnazjum.

Jak dotąd, nie widać jednak zbliżenia sta
nowisk. Miasto zapowiada, że nie wycofa raz 
podjętej uchwały, rodzice też nie zamierzają 
ustąpić. Ci ostatni są może w trochę lepszej 
sytuacji, bo mogą sobie pozwolić na skoncen
trowanie się na problemie „swojej” szkoły, zaś 
władze samorządowe muszą myśleć globalnie, 
o wszystkich... (r)

Pikieta przed Urzędem Miasta. Zdj, 5
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U pam iętnienie ofiar ;
„Golgoty Wschodu” •

Kwiecień jest.obchodzony tradycyjnie * 
jako Miesiąc Pamięci Narodowej. Z tej • 
okazji rybnicka „Rodzina Katyńska” * 
zrzeszająca osoby, które straciły  * 
swoich najbliższych na Wschodzie, * 
organizuje uroczystości m ające • 
upamiętnić ofiary „Golgoty Wschodu”. *

#
22 kwietnia o godz. 10.30 w bazylice „ 

św. Antoniego zostanie odprawiona msza św. « 
w intencji zamordowanych w Katyniu, Staro- * 
bielsku i Ostaszkowie. Członkowie „Rodziny * 
Katyńskiej” proszą o udział w nabożeństwie • 
również przedstawicieli organizacji komba- 9 
tanckich, harcerzy, młodzież szkolną oraz służ- ® 
by mundurowe z pocztami sztandarowymi. #

N a to m iast w cześn ie j -  19 k w ietn ia  0
0 godz. 17.00 w Muzeum w Ratuszu odbę- # 
dzie się „wieczór katyński”, na którym okolicz- * 
nościowy program przedstawią uczniowie IILO. „

Przypomnijmy, że w ub. roku minęła 60. * 
rocznica zbrodni katyńskiej. Jej rybnickie ob- * 
chody zaszczycił swoją obecnością kapelan « 
„Rodzin K atyńskich” ks. prałat Zdzisław • 
Peszkowski. Z okazji rocznicy ogłoszono * 
ogólnopolski konkurs dla młodzieży pod ha- * 
słem  „Katyń -  Golgota W schodu”. Jedną  • 
z uczestn iczek  konkursu  była uczennica # 
P ryw atnego  L iceum  S ió s tr  U rszu lanek  • 
Agnieszka Baszczok. Jej praca „Dlaczego” * 
opatrzona m ottem  „Wasze ludzkie dram aty  #
1 tragedie mogą m ieć  wymiar Golgoty tylko  « 
w zjednoczeniu z  dramatem Golgoty i zbaw- ® 
czej m isji Zmartwychwstałego C hrystusa”, m 
została zakwalifikowana do etapu wojewódz- * 
kiego i otrzymała II nagrodę. Wyróżniono też ® 
pracę drugiej „urszulanki” Justyny Skrzypiec. « 
W spotkaniu laureatów w Katowicach wziął * 
udział ks. prałat Peszkowski, a spotkanie z nim * 
było dla Agnieszki wielkim przeżyciem. Ponow- • 
nie z ks. prałatem nasza laureatka spotkała się * 
w Warszawie w siedzibie premiera RP (które- # 
go jednak na spotkaniu zabrakło), gdzie odbył się » 
finał konkursu, a uczennica rybnickiego liceum była * 
jedyną reprezentantką województwa śląskiego. »

Echem konkursu było też spotkanie w War- * 
szawie w lutym br., tym razem już z udziałem * 
premiera Jerzego Buzka, zamykające sejmik « 
na tem at wychowania młodzieży. Do udziału • 
w nim Agnieszka Baszczok została wytypowa- * 
na przez Śląskie Kuratorium Oświaty jako « 
przedstawicielka laureatów konkursu „Katyń * 
-  Golgota Wschodu”. Obok premiera, w spo- m 
tkaniu wziął udział m inister edukacji narodo- • 
wej Edmund Wittbrodt, którym Agnieszka * 
wręczyła egzemplarze swojej pracy. — Udział * 
w konkursie był dla mnie przygodą, zwłaszcza, * 
że mogłam poznać wielu życzliwych i intere- * 
sujących ludzi. Miło też było słyszeć pytania % 
o naszą szkołę... — powiedziała Agnieszka. *

(r) :

Trud tworzenia

Fragment ekspozycji twórczości jenieckiej.

(...) Trzeba było wiele hartu, siły woli i m a
ry, by w ciasnych murach baraków, o chłodzie 
i głodzie, w niepewności jutra zdobyć się na 
trud tworzenia. Słowa te, wyjęte ze skromne
go wydawnictwa zachęcającego do obejrzenia 
wystawy „Działalność kulturalno-oświatowa 
polskich jeńców wojennych w niewoli We
hrmachtu w latach 1939-1945”, doskonale od
zwierciedlają ducha ekspozycji w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ryb
niku. Przygotowało ją Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach koło 
Opola, miejscu, gdzie pierwszy obóz jeniec
ki powstał już w XIX w. Działania kulturalne 
i oświatowe jeńców zapobiec miały „chorobie

drutów”, a ich efekty zadziwiają do dziś. Akwa
rele, drzeworyty, rysunki satyryczne, rzeźby 
w drzewie, przedstawienia teatralne, koncer
ty, w iersze... By nie poddać się beznadziei 
i ciężkim warunkom, by zapomnieć o dniu dzi
siejszym -  tworzyli...

0  twórczości jeńców oraz o obozie w Łam
binowicach opowiedziała Beata Madej. Wśród 
słuchaczy byli kombatanci, ale również młodzież 
szkolna. Wiceprezydent Jerzy Frelich, sam do
świadczywszy, już współcześnie, internowa
nia, zap rezen tow ał „M odlitw ę w ięźn ia ”, 
w iersz napisany przez towarzysza niedoli. 
— Wiara zawsze pomagała, a „Modlitwa...” mo
głaby powstać w każdym czasie... — powiedział 

J. Frelich. Dopeł
n ien iem  w y sta 
wy była p re lek 
cja o obozie łam
binowickim i film
o jego dziejach. 
O brazy re s z te k  
obozowych zabu
dowań, masowych 
grobów i krzyży 
przyw iódł obec
nym na pamięć Je
dwabne. I to bole
sne wspomnienie 
zdominowało dys
kusję...

Tekst i zdj.:r

Znów akt wandalizmu.
Dokładnie rok temu, również w kwietnio

wym numerze, informowaliśmy o dewastacji 
kwater żołnierzy Września 1939 na cmenta
rzu komunalnym. Teraz ze smutkiem odnoto
wujemy kolejny akt wandalizmu -  zniknęły 
duże, wykonane z brązu tablice oraz wielki

miecz z Pomnika Powstańców Śląskich 
w Niedobczycach. Bulwersujący jes t fakt, 
że chęć zysku -  bo przecież elem enty te tra
fią bądź już trafiły do punktu skupu metali 
kolorowych -  tłumi wszelkie inne uczucia, jak 
choćby szacunek dla poległych ziomków.

Przedstawiciele 
m ającego pod 
sw oją o p iek ą  
rybnickie miej
sca pamięci Za
rząd u  Z ie len i 
Miejskiej zapo
wiadają, że mo
num ent zosta
nie wyremonto
wany. Byjednak 
nie  kusił zło 
d z ie i, ta b lic e  
nie będą wyko
nane z brązu. 
S tr a ty  m a te 
rialne wyniosły 
ok. 20 tys. zł...

(r)Zdewastowany pomnik Powstańców Śląskich w Niedobczycach. Zdj.: Z.K.
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Uroczyste 
obchody Swięt 

onstytucj 
Maj

o le jn a  ro czn ica  u s ta n o 
w ien ia  K onsty tucji 3 M aja.

A p e l u j e m y  do społeczności Rybni
ka, by święto to godnie uczcić poprzez wy
wieszenie biało-czerwonej, narodowej fla
gi oraz uczestnictwo w uroczystościach 
organizowanych w mieście. Ze szczególnym 
apelem zwracamy się do wychowawców mło
dzieży, by zachęcili oni uczniów do wyraże
nia patriotycznej postawy. Apelujemy rów
nież do placówek oświatowych -  od przed
szkola do uczelni wyższych, do instytucji uży
teczności publicznej -  finansowych, handlo
wych i administracyjnych, by na ich budyn
kach nie zabrakło biało-czerwonej flagi.

Nie stó jm y b ie rn ie  z boku , w łączm y 
s ię  w o b c h o d y  Ś w ię ta  K o n s ty tu c j i  
3 M aja. To p rzec ież  n a sz e  narodow e 
święto!
Program obchodów: 
godz. 10 .00 -  zbiórka uczestników  

i in trada M iejskiej O rk iestry  Dętej 
„Rybnik” na Rynku

godz. 10.15 -  przemarsz uczestników 
uroczystości -  przedstawicieli władz, 
pocztów sztandarow ych, organizacji 
kombatanckich, młodzieży, delegacji 
i m ieszkańców  m iasta  do bazyliki 
św. Antoniego

godz. 10 .30  -  m sza św. w in tencji 
Ojczyzny z udziałem chóru „Seraf” 

godz. 11.45 -  pow ró t na R ynek 
i okolicznościowe wystąpienie Prezydenta 
Miasta oraz złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową na Ratuszu 

godz. 17 .00  -  fe s ty n  św ią teczny  
na Rynku z udziałem zespołu „Vox” 

godz. 10.00 -  18.00 -  możliwość zwie
dzenie wystaw w Muzeum w ramach 
„Drzwi otwartych” z okazji miejskich uro
czystości Święta Konstytucji 3 Maja

Rybnik na targach
„GLOB 2001”

Od 5 do 8 k w ie tn ia  br. odbyła s ię  kolej
na edycja  M ięd zy n aro d o w y ch  T argów  
T urystycznych GLOB 2001.

Podczas czterodniowej imprezy, która mia
ła miejsce na terenach targowych w Katowi
cach, Rybnik przedstawił ofertę prezentującą 
możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu na swoim terenie i w okolicy. Zapre
zentowano również obiekty rekreacyjne i hi
storyczne -  m.in. zabytkową kopalnię „Igna
cy” -  położone na terenie miasta.

S k r o  f ir n ...

Stawianie na edukację
W U rzędzie M iasta  w R ybniku  odbyło s ię  p ie rw sze  sp o tk a n ie  Z espo łu  ds. szkol

n ic tw a w yższego tw orzonego  w łaśn ie  Z w iązku G m in S ub reg ionu  Z achodniego i Aglo
m erac ji R ybnickiej. Powołanie „komisji branżowej” świadczy o wyjątkowym docenieniu 
przez samorządowców roli uczelni wyższych w procesie przekształceń strukturalnych nasze
go regionu. W spotkaniu udział wzięli prezydent Raciborza A ndrzej M arkow iak, prezydent 
Żor W aldem ar Socha, wiceprezydent Wodzisławia W ojciech M itko oraz gospodarze -  pre
zydent A dam  F udali i przewodniczący RM M ichał Śm igielski. W trakcie spotkania prezy
dent Rybnika przedstawił szczegółowe dane obrazujące stan szkolnictwa wyższego w regio
nie, a Michał Śmigielski zaprezentował koncepcję realizowanego w Rybniku Zespołu Szkół 
Wyższych w Rybniku. Uczestnicy spotkania przedstawili projekty związane z rozwojem szkol
nictwa wyższego w ich miastach (np. projekt utworzenia w Raciborzu Międzynarodowej Szkoły 
Polsko-Niemieckiej). W podsumowaniu zgodzono się na wypracowanie wspólnej strategii 
w dziedzinie szkolnictwa, pozwalającej na tworzenie kierunków studiów, na które jest naj
większe zapotrzebowanie. Jednocześnie uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla budowy 
Z espo łu  Szkół W yższych w Rybniku, a w szczególności dla C en tru m  U pow szechn ian ia  
T echnologii In fo rm atycznych , powstającego w ramach ZSW.

Elektrownia sprywatyzowana
Po w ie lu  m ie s iącach  negocjac ji doszło  w  ko ń cu  do p o d p isan ia  um ow y p ryw atyza

cyjnej, n a  m ocy k tó re j 35% akcji E lek tro w n i „R ybnik” SA. p rzesz ło  w  ręce  francu- 
sko-n iem ieck iego  ko n so rc ju m . Sumę 120 min dolarów wydały największa firma energe
tyczna Francji E.D.F. International i niemiecka EnBW Energie Baden-W ürtenberg AG. Jak 
zdradzili nam obecni przy podpisaniu umowy w Ministerstwie Skarbu przedstawiciele elek
trowni, dzięki energicznej postawie minister Aldony Kameli-Sowińsłdej, cała „operacja” pod
pisania dokumentów i część oficjalna trwały niespełna 20 minut. Oczywiście był to tylko finał 
wielu trudnych pertraktacji. Negocjatorów ze strony elektrowni, wśród nich przedstawicieli 
związków zawodowych, cieszy przede wszystkim bardzo, ich zdaniem, korzystny pakiet socjal
ny będący częścią umowy. Jego warunkiem jest m.in. 6-letnia gwarancja pracy.

Samorząd lokalny Grupy Wyszechradzkiej
Śląski Związek Gmin i Powiatów jes t inicjatorem projektu „Samorząd lokalny państw  

Grupy W yszechradzkiej na drodze do Unii Europejskiej”, który otrzymał finansowe 
wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego (International Visegrad Fund). 
Partneram i projektu są związki gmin z Czech i Słowacji. Na pierwszej z kilku planowanych 
konferencji w Katowicach, w Górnośląskim Centrum  Kultury, prezydent A dam  F udali wy
głosił referaty „Wyższe w ykształcenie jako czynnik jakości -  nowe pro jekty  w zakresie 
wykształcenia w yższego”oraz „Możliwościkreowania zmian profili zawodowych przez samo
rządy lokalne”. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. ambasadorowie i przedsta
wiciele ministerstw  oraz władz samorządowych państw Grupy Wyszechradzkiej, a także am
basador Unii Europejskiej w Polsce. Kolejne konferencje odbędą się w maju w Czechach 
oraz w sierpniu na Słowacji.

Lepsza adrenalina...
D użym  za in te reso w an iem  rybn ick ich  uczniów  cieszy s ię  p rogram  „Adrenalina lep

sza od kokain^’, przygotow any przez  G ó rn o śląsk ą  Szkołę A lpinizm u Przem ysłow ego.
Młodzież całymi klasami odwiedza siedzibę szkoły, by poczuć emocje podniebnych space

rów po linie i innych, również ekscytujących, działań. Inicjatywa GSAP i jej szefa W ojciecha 
F ilipa  spodobała się rybnickim władzom oświatowym, bo każde hobby odciągające dziecko 
od złych wrpływów „ulicy” jes t dobre. A tu można połknąć prawdziwego bakcyla... Będzie 
jeszcze atrakcyjniej, bo GSAP zamierza zaproponować dzieciom i młodzieży również zajęcia 
z nurkowania.

Spotkanie seniorów
Ponad 90. seniorów z dzielnicy Ś ró d m ieśc ie  zostało zaproszonych na spotkanie przy ka

wie przez działaczy Rady D zielnicy. Najstarsi mieszkańcy centrum  miasta mieli okazję do 
wspólnego pobiesiadowania i wymiany poglądów. W spotkaniu wziął udział prezydent Adam 
Fudali.



Strategie rozwoju dzielnic

Sposób na wizję
Charakterystyka strefy centralnej
Strefę cen tra lną  stanowi pięć dzielnic; 

Meksyk, Rybnik-Pólnoc, Smolna, Zamy
słów oraz serce m iasta -  Śródm ieście. 
To w tej historycznej kolebce Rybnika znaj
duje się najwięcej reprezentacyjnych budow
li, zarówno świeckich, jak i sakralnych. Zamek, 
siedziba Urzędu Miasta, Ratusz na Rynku, Sta
rostwo, „stary” kościół, bazylika św. Antonie
go i XIX-wieczne kamienice tworzą niepowta
rzalny klimat centrum miasta. Śródmieście to nie 
tylko architektoniczna wizytówka miasta -  dziel
nica ta przynosi też największe dochody. To wła
śnie tu zlokalizowano najwięcej sklepów, 
punktów usługowych i gastronomicznych, pla
cówek kulturalnych, szkół średnich, urzędów, 
a także instytucji ponadgminnych. Dzielnicę 
Śródmieście zamieszkuje ponad 9 tys. osób, 
jest to również miejsce pracy i nauki wielu 
mieszkańców innych dzielnic Rybnika oraz 
okolicznych miejscowości. Tu przyjeżdża się

do kina, na koncert i na wystawę. Śródmie
ście otaczają dzielnice, które, choć dziś od
dzielne, zawsze ku centrum  ciążyły. Smolna, 
niegdyś odrębna wieś, do Rybnika została 
włączona w 1907 roku. Dziś na jej terenie po
wstało duże osiedle zamieszkałe w dużej czę
ści przez ludność napływową, co może stwa
rzać pewne problemy integracyjne. Zamysłów 
zlokalizowany jest wzdłuż wylotowej drogi na 
południe i charakteryzuje się głównie niską 
zabudową mieszkalną, podobnie zresztą jak 
Rybnik-Północ, w skład której wchodzi obszar 
zwany Wawokiem. Podobny charakter ma jed
na z najmłodszych dzielnic -  Meksyk. W dziel
nicach okalających Śródmieście prosperuje 
niewielka ilość zakładów usługowych, hurtow
ni i placówek handlowych. Są one też „zielo
nym” zapleczem centrum  miasta -  na ich te
renie znajduje się duży obszarowo park „Ko
zie Górki”, zieleń otacza też budownictwo jed
norodzinne.

AZEJARYBNICKA
Specyfika dzielnic centralnych spra

wiła, że przy tworzeniu strategii ich roz
woju liderzy szczególną uwagę zwrócili na 
zadania z dziedziny kultury, sportu i re
kreacji, edukacji oraz kondycję obiektów 
użyteczności publicznej.

Szczególne ważne zadanie dla dzielnic cen
tralnych to odtwarzanie miejsc pracy, a także 
zmiana struktury systemu edukacji młodzieży. 
Cele te miałyby zostać osiągnięte przez zada
nia ze sfery kultury, sportu, rekreacji i eduka
cji. Wśród zadań szczegółowych w strategii za
pisano m.in. kilka przedsięwzięć już realizowa
nych, takich jak adaptacja obiektu po szpitalu 
przy ul. Powstańców na szkołę muzyczną, uno
wocześnienie stadionu przy ul. Gliwickiej, za
łożono też modernizację Teatru Ziemi Rybnic
kiej jako (...) ogólnogminnego obiektu kultu
ralnego, w którym będzie prowadzona ciągła 
praca kulturalno-oświatowa (w latach 2001- 
2006). Są też zadania długookresowe -  zago
spodarowanie zalewiska po szkodach górni
czych przy ul. Prostej i stworzenie tam ośrod
ka rekreacji wodnej oraz zagospodarowanie ota
czających wzgórz na cele rekreacji zimowej. 
Działacze dzielnicowi uważają też za niezwy
kle ważną kompleksową realizację programu 
sportowo-rekreacyjnego wzdłuż Nacyny.

Najważniejszym zdaniem w sferze eduka
cji to oczywiście realizacja Zespołu Szkół 
Wyższych. Jeśli o obiekty użyteczności pu
blicznej chodzi, za ważne zadanie uznano prze
budowę targowiska i zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych (m.in. wielokondygnacyjne ga
raże dla osiedla Kilińskiego-Smolna-Reymon- 
ta). Za niezbędne dla zwiększenia ilości miejsc 
pracy uznano zagospodarowanie terenów za 
wiaduktem na ul. Chwałowickiej pod działal
ność handlowo-usługową oraz przeznaczenie 
terenów wzdłuż ul. Wodzisławskiej na cele go
spodarcze oraz sukcesywne uzbrajanie tych 
terenów w infrastrukturę techniczną. Zgodzo
no się też, że należy wspomóc remonty obiek
tów sakralnych w strefie centralnej.

Problemem newralgicznym dzielnic central
nych jest ich niewydolność komunikacyjna.

By tem u zjawisku przeciwdziałać, poparto 
oczywiście budowę drogi obwodniej, ale ist
nieje też potrzeba modernizacji pozostałych 
ważnych szlaków -  ul. Chwałowickiej (dokoń
czenie budowy ciągów komunikacyjnych, 
chodniki), Wodzisławskiej wraz z chodnikami 
i oświetleniem, a także naprawy nawierzchni 
wielu ulic. Zapisano też potrzebę realizacji 
bezkolizyjnego przejścia dla pieszych wraz 
z przejazdem dla rowerów przy ul. Kotucza- 
Rudzka w dzielnicy Północ, jako zadanie spój
ne z realizacją kampusu.

W dom enie trzec ie j znalazły się zdania 
z dziedziny ekologii i infrastruktury sanitarnej. 
Wśród nich -  waloryzacja wielu terenów i obiek
tów, takich jak „stary” cmentarz „Na górce”, 
wieże wodne, park „Kozie Góry”. Ważna jest 
regulacja stosunków  wodnych w dzielnicy

Zamysłów, w tym odwodnienie lasku wzdłuż 
ulic Dolnej i Pod Szybem, regulacja cieków 
od Okrzeszyńca i od ul. Niedobczyckiej do Na
cyny. Wymieniono też program ochrony i kon
serwacji koryt rzek Rudy i Nacyny, zagospo
darowanie terenów po „glinioku” przy ul. Ko- 
tucza oraz poszerzenie cmentarza komunal
nego. Dla dzielnic, w których dominuje zabu
dowa jednorodzinna, ważnym problem em  
jes t ograniczenie niskiej emisji zanieczysz
czeń -  szczególnie narażona na nie jest leżą
ca w obszarze inwersyjnym dzielnica Północ. 
Zapis o likwidacji niskiej emisji też w strategii się 
znalazł. Priorytetem dla dzielnic grupy centralnej, 
tak jak dla wszystkich pozostałych części miasta, 
jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

-P raca  nad strategią sprawiła, że udało się 
nam spotkać w gronie przedstawicieli kilku 
dzielnic, które łączą wspólne problemy i wi
zja przyszłości. I  to ju ż  samo w sobie je s t bar
dzo cenne — uważa Jacek Mura z dzielnicy 
Rybnik-Północ. Tak zresztą myślą również po
zostali współtwórcy strategii rozwoju dzielnic 
centralnych. Jacek Mura wyciąga z tego jesz
cze dalej idące wnioski. Skoro okazało się, że 
wszystkie dzielnic Rybnika udało się skupić 
w sześciu strefach, w których w ystępuje 
wspólnota interesów, równie dobrze tak mógł
by wyglądać podział miasta. — Kraków ma jed 
ną dzielnicę mniej niż Rybnik... — mówi. We
dług przewodniczącego Zarządu Rady Dziel
nicy Rybnik-Północ, rozrastająca się biurokra
cja na szczeblu rad dzielnic jest niewspółmier
na do ich kompetencji i środków, którymi 
dysponują. Ale to tem at na inne opowiada
nie... — Tworzenie strategii dzielnicy to no
woczesny, na miarę Europy, sposób budowa
nia wizji rozwoju najbliższego otoczenia, któ
ra koresponduje z  planami rozwoju całego 
miasta i regionu. Wcześniejsze roczne plany 
pracy poszczególnych dzielnic nie brały pod
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Zebrania sprawozdawcze w  dzielnicach -  Śródmieście

Przede wszystkim bezpieczeństwo...
Trwa cykl dzielnicowych zebrań mieszkańców miasta na których 

członkowie rad dzielnic przedstawiają sprawozdanie ze swojej 
działalności. Spotkania te są również okazją do omówienia bieżących 
problemów dzielnicy, a także całego miasta, gdyż odbywają się  
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Rybnika.

Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście spotkali 
się w sali biblioteki przy ul. Szafranka. Zdziwić 
mogła niewielka, w porównaniu ze spotkania
mi w bardziej od centrum odległych dzielni
cach, frekwencja. Mieszkańcy Śródmieścia nie 
do końca zatem wykorzystali okazję, by swoje 
problemy i bolączki przedstawić bezpośrednio 
członkom Zarządu Miasta, którzy na spotka
nie stawili się w komplecie. Byli obecni rów
nież radni z innych dzielnic, członkowie prezy
dium Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy Śródmie
ście. Jej przewodniczący Andrzej Waliszewski 
przedstawił zakres zadań wykonywanych przez 
RD oraz osoby odpowiedzialne za ich realiza
cję. Przewodniczący przypomniał udział RD 
w organizacji imprez kulturalnych, rekreacyj
nych i sportowych, rozwiązywaniu problemów 
bezpieczeństwa, komunikacji, a także w dzia
łaniach charytatywnych. Zamieszkała przez nie
co ponad 9 tys. mieszkańców dzielnica przy
nosi ok. 15% sumy podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz dochodów  w ła
snych. Tu jest zlokalizowana największa ilość 
placówek handlowych i gastronomicznych, co 
wpływa oczywiście na wysoką pozycję i specy
fikę Śródmieścia. Znajduje się tu również naj
większa liczba podatników od nieruchomości 
i od osób fizycznych. Część tych pieniędzy wra
ca do dzielnicy w postaci inwestycji i in. robót.

Do największych w ub. roku zaliczyć trzeba mo
dernizację ul. Kościuszki wraz z przebudową 
zieleni. Ponad 13 hektarów dzielnicy zajmują 
objęte opieką Zakładu Zieleni Miejskiej tere
ny zielone, na utrzymanie których miasto wy
dało w ub. roku ponad 1 min zł. Przyszłość 
dzielnicy zapisano w powstałej niedawno

Frekwencja na spotkaniu nie była imponująca...

GAZEM
strategii rozwoju (czytaj obok). Jednym z naj
ważniejszych jej elementów jest pozyskiwanie 
nowych miejsc pracy, co łączy się z rozwojem 
małej i średniej przedsiębiorczości. A. Wali
szewski podjął temat przygotowań naszych firm 
do wejścia do UE i zaproponował, by przy 
Radzie Miasta stworzyć nową komisję zajmu
jącą się tematyką integracji z UE na skalę na
szego miasta. Ważnym problemem dzielnicy 
jest zapewnienie w niej bezpieczeństwa. Temat 
ten zdominował zresztą późniejszą dyskusję.

Przedtem jednak prezydent Adam Fudali 
przedstawił sprawozdanie z wykonania budże
tu miasta, wykorzystując do tego przygotowa
ne specjalnie na sesję absolutoryjną materia
ły w formie wizualizacji danych liczbowych.

c.d. na stronie 10
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uwagę wszystkich czynnikowi były w zasadzie 
spisem bolączek i prac bieżących, które mia
sto realizowało niejako obligatoryjnie. J. Mu
rze marzy się, by rady dzielnicy nie zajmo
wały się w przyszłości wskazywaniem miejsc, 
gdzie trzeba postawić konkretną latarnię, zro
bić chodnik, zmodernizować nawierzchnię 
drogi, czy walczyć o kanalizację, bo to powin
ni robić i wiedzieć fachowcy z Urzędu Mia
sta. — Widzę większą rolę RD na etapie two
rzenia koncepcji różnych zadań. Wyobrażam 
sobie też, że praca rad dzielnic będzie skiero
wana „na człowieka ” -  poprzez organizację mu 
czasu wolnego -  wypoczynku, rozrywki, tworze
nia koncepcji zieleni itp. Uważam też, że na 
obecnym etapie w strategii powinny znaleźć się 
szczegółowe zadania, bo to ułatwi realizację celów 
szerszych. Podobnie myśli Kazimierz Salamon 
z dzielnicy Smolna. — Jeśli zakładamy, że od mo
mentu spisania strategii nie ma dotychczasowe
go „koncertu życzeń”, dobrze, że znalazły się w 
niej konkretne zadania. Choć uważam, że stra
tegia nie powinna się w taki „koncert”przeobra
zić. Boję się jednak, że niepotrzebnie zostały 
rozbudzone nasze apetyty, bo nie wierzę, że  
miasto stać będzie na realizację wszystkich za
pisów. Uczestniczący w tworzeniu strategii li
derzy ze Smolnej za najważniejsze uważają

przeobrażenie tej dzielnicy w „zielone” przed
murze ścisłego centrum miasta. Stąd zabiegi 
o kontynuację bulwarów nad Nacyną w dziel
nicach strefy centralnej. Na Smolnej dobry po
czątek został zrobiony przez prywatnego in
westora na terenie stadniny „Rancho Gena”. 
Zapowiadają też, że mimo braku zapisu w stra
tegii, będą upominać się o realizacją parku na 
ul. Sławików, w miejscu szpecących ten teren 
baraków. Newralgiczne punkty dla strefy cen
trum to dwa wiadukty -  wąskie gardła na Wo
dzisławskiej, Chwałowickiej.

Zielonym „przedm urzem ” dla Śródm ie
ścia je s t również dzielnica Meksyk. P rze
wodniczący RD Adam Kotas uważa, że każ
de działanie musi zostać poprzedzone stra 
tegią. — Dobrze, że miasto chce zdążać w ja
kim ś kierunku, ale trzeba m ierzyć siły na za
miary. Najważniejsze je s t dla mnie realne dzia
łanie, rozwiązywanie problemów dnia codzien
nego i stawianie małych kroków, by ludziom  
żyło się lepiej, a rządzący byli długo i dobrze 
wspominani. N ie robiłbym wokół strategii 
dzielnicowych zbyt wielkiego zamieszania, bo 
to kojarzy się ze  „strategiami” lat minionych.

Andrzej Waliszewski z dzielnicy Śród
mieście uważa, że prace nad stra teg ią  mia
ły się rozpocząć od identyfikacji potrzeb

mieszkańców, choćby w formie ankiety. Głów
ny cel strategii to nadanie kierunku rozwoju 
danego zespołu dzielnic -  wiadomo, że Śród
mieście spełnia inną rolę niż dzielnice na 
obrzeżach lub wielkie osiedla, będące tylko 
sypialniami. Stąd nacisk na realizację zadań 
z dziedziny kultury, usług, utrzymania ziele
ni i terenów rekreacyjnych wokół Śródmie
ścia. A. Waliszewski uważa, że każdemu za
daniu trzeba się dobrze przyjrzeć, by wyda
wanymi środkami gospodarować optymalnie, 
w miarę możliwości. Należy też szukać in
nych źródeł finansowania niż miejski budżet 
i wykorzystywać środki pomocowe. — Uwa
żam, że  powinna powstać nowa komisja bran
żowa Rady Miasta, a mianowicie Komisja ds. 
integracji z  Unią Europejską. Zbliżamy się 
do Europy wielkimi krokami, a ranga tego 
wydarzenia powinna m ieć odbicie w pracach 
rady — powiedział A. Waliszewski.

O los zadań zapisanych w strategii niepo
koi się przedstawiciel Zamysłowa Władysław 
Tomczak. — Obawiam się, że strategia pad
nie ofiarą nowej, polskiej choroby, że  coś 
ustalamy, w szyscy są chętni do realizacji, 
ale... brakuje środków. Zamysłów przecina 
biegnąca na południe, niezwykle ruchliw a

c.d. na stronie 12
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Przede wszystkim  
bezpieczeństwo...

c.d. ze strony 9

Trzeba przyznać, że rzucone na ekran słupki 
i wykresy, ilustrowane dodatkowo zdjęciami in
westycji działają na wyobraźnię o wiele bardziej 
niż suche cyfry. Komentarz prezydenta do przy
toczonych danych liczbowych pozwolił prześle
dzić działania władz miasta w ub. roku we 
wszystkich właściwie sferach. Poruszone te 
maty były też m ateriałem  do dyskusji, m.in. 
o potrzebie edukacji -  w kontekście realizacji 
kampusu przy ul. Rudzkiej i planów powstania 
Centrum Upowszechniania Technologii Infor
matycznych (patrz również relacja z  sesji Rady 
Miasta, str.4).

Przede wszystkim jednak mieszkańcy 
Śródmieścia oczekują rozwiązania proble
mów dotyczących porządku i bezpieczeń
stwa publicznego. Niepokój budzą coraz 
częstsze przykłady włamań (DH „Merkury”, SP 
9 -  G 1, I LO), wandalizmu (śródmiejskie pa
saże), napadów i kradzieży kieszonkowych w 
środku dnia, o tragicznym zajściu w okolicy 
dworca zakończonym śm iercią 20 -la tka  nie 
w spom inając... Obecny na spo tkan iu  ko
m endant posterunku  policji na Nowinach 
Mirosław Swodczyk zanotował uwagi, infor
mując m.in. o planach realizacji sieci monito
ringowej, co w innych miastach znakomicie 
zdało egzamin. Wyjątkowo licznie przybyli na 
spotkanie mieszkańcy ul. Kościuszki i okolic, 
poruszając problemy związane z tym terenem. 
Skarżyli się na niezgodne z przepisami parko
wanie samochodów na ul. Dworcowej, na wyre
montowanych chodnikach ul. Kościuszki i oku
powanie parkingu przy kościele oo. misjonarzy. 
Wskazali też na uciążliwość dla mieszkańców 
domu przy ul. Kościuszki 59-61 pobliskiego lo
kalu. Zbliżający się sezon „ogródkowy” na Ryn
ku już teraz wywołuje obawy mieszkańców, że 
piwosze zdominują to miejsce i okolice... Du
żym, choć wstydliwym problemem są bowiem 
osoby załatwiające potrzeby fizjologiczne w bra
mach, pasażach, klatkach schodowych i innych 
miejscach temu sprzyjających. I choć „ogród
ki” będą mogły wystawić tylko lokale usytuowa
ne bezpośrednio przy płycie Rynku i posiada
jące WC, to, czy klienci będą z nich korzystać, 
zależeć będzie od ich kultury osobistej...

Na koniec spotkania wiceprzewodniczący RD 
Śródmieście Józef Mrowieć przedstawił koncep
cję budowy pomnika Jana Pawła II (czytaj obok).

(r)

Rondo do poprawki
Kolejną modernizację przechodzi rondo na 
skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Kotucza. Użyt
kownicy dróg bardzo krytycznie oceniali kolej
ne sposoby rozwiązania skrętu w prawo, w uli
cę Wyzwolenia. Miejmy nadzieję, że ta ostat
nia poprawka oraz wymalowanie znaków po
ziomych poprawi wizerunek ronda w  oczach 
kierowców.

Zdj.: Z.K.
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O trzym aliśm y te ż  „błogosła
wieństwo ” arcybiskupa Zimonia.

A utorem  projektu pomnika 
jest pochodzący z Radlina-Bier- 
tułtów znakomity artysta-rzeź- 
biarz Zygmunt Brachmański. 
U stalono już m iejsce prawie 
4-metrowego monumentu z brązu.

® «
Pomysłodawca Józef Mrowieć z miniaturką pomnika. Zdj.: r

P om nik  Jana P aw ła II s ta n ie  
w Rybniku!

Inicjatorem uhonorowania papieża -  Polaka 
w naszym mieście jest Józef Mrowieć, dzia
łacz samorządowy z dzielnicy Śródmieście. 
Zebrał on wokół tego przedsięwzięcia grupę 
ludzi, którym idea postawienia monumentu 
Ojca Świętego jes t bliska. Wspólnie powoła
li oni Stowarzyszenie Ziemi Rybnickiej 
-  REGION, którego pierwszym zadaniem 
jest budowa pomnika. Prezesem Stowarzysze
nia został animator projektu Józef Mrowieć, 
zaś honorową prezesurę przyjął prezydent 
Rybnika Adam Fudali. Cele Stowarzyszenia 
wsparli jako członkowie honorowi m.in. M e
tropo lita  Katowicki abp Da
m ian Zimoń, Piotr Palecz- 
ny, Adam Makowicz i poseł 
Czesław Sobieraj ski. W orga
nizację przedsięwzięcia zaangażo
wali się  m .in. Andrzej 
Waliszewski, Andrzej Klyszcz,
Janusz Błaszczyński, Maria 
i Henryk Kuczowie, Stanisław 
S zym iczek , Karol P aszek  
i wielu innych rybniczan.

— Prawie wszystkie formalno
ści i zezwolenia ju ż  za nami — 
mówi J. Mrowieć. — Należało 
poczynić ustalenia z  hierarchią 
kościelną, w czym  dopom ógł 
ks. dziekan Fr. Skórkiew icz.

Stanie on na podeście schodów, przed głów
ną bramą bazyliki św. Antoniego. Postać lek
ko pochylonego, kroczącego papieża-piel- 
grzyma w spływającym z ram ion płaszczu 
widoczna będzie z daleka, w perspektyw ie 
ulicy Powstańców.

Przedsięwzięcie jest kosztowne -  na jego 
realizację potrzeba ok. 250 tys. zł. Jednak 
J. Mrowieć jest optymistą: — W Rybniku je s t 
15 tys. firm i liczymy na ich hojność. Będziemy 
jako Stowarzyszenie zabiegać o środki od pry
watnych fundatorów. Na kilku spotkaniach 
z  mieszkańcami Rybnika przy okazji zebrań dziel
nicowych nasz projekt zyskał przychylność...

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia 
trwają od października ub. roku. Jego inicjato
rzy mają nadzieję, że pomnik stanie w Rybni
ku jeszcze w tym roku, być może na kolejną 
rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.

(r)

Będzie pomnik 
Jana Pawła II!
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Miasto zobowiązało się do nieodpłatnego 
udostępnienia Akademii Ekonomicznej naj
większego, liczącego 3 tys. m2 powierzchni, 
budynku poszpitalnego kompleksu przy ul. 
Rudzkiej. Wcześniej obiekt zostanie zmoder
nizowany i przystosowany dla potrzeb szkol
nictwa wyższego. Jakie kierunki AE w Rybni
ku uruchomi zależeć będzie m.in. od zdiagno- 
zowania potrzeb rynku pracy. Założono, że 
pierwsi studenci rozpoczną tu naukę w paź-

Podpisanie porozumienia Rybnika z Akademią Ekonomiczną (od lewej): przewodniczący RM 
Michał Śmigielski, prezydent Adam Fudali, prof. Jan Wojtyła i wiceprezydent Jerzy Frelich.

Zdj.: BRP UM.

łań mających na celu realizację budownictwa 
mieszkaniowego dla kadry akademickiej.

Przypomnijmy, że dzięki inicjatywie miasta 
i elektrowni „Rybnik” zrodziła się i jest reali
zowana idea powstania Zespołu Szkół Wyższych 
w kompleksie poszpitalnym przy ul. Rudzkiej. 
Działa już kierunek Politechniki Śl. energety
ka komunalna, a proces adaptacji przechodzi 
drugi budynek, w którym UŚ1. od roku akade
mickiego 2001/2002 uruchomi kilka kierunków 
humanistycznych. Akademia Ekonomiczna 
wspaniale ofertę edukacyjną przeznaczoną dla 
młodzieży z Rybnika i okolic wzbogaci. (r)

Zespół Szkół Wyższych

Kolej na  Akademię Ekonomiczną
Po Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie 

Śląskim również katowicka Akademia 
Ekonomiczna zadeklarowała oficjalnie 
chęć przyłączenia się do przedsięwzięcia, 
którego efektem będzie ośrodek akademicki 
w Rybniku.

Stosowne porozumienie między Rybnikiem 
a Akademią Ekonomiczną zostało podpisane 
w sali senatu tej uczelni w połowie marca. Ze 
strony władz miasta dokument sygnowali pre
zydent Adam Fudali i wiceprezydent Jerzy 
Frelich, zaś ze strony uczelni -  jej rektor prof. 
Jan Wojtyła. W uroczystości wzięli również 
udział prezes Fundacji Ekologicznej „Ekoterm 
Silesia” i przewodniczący RM Michał Śmigiel
ski, a także współautor idei powstania kampu
su, przewodniczący Rady Fundacji Tadeusz So- 
picki oraz dyrektor elektrowni „Rybnik” Jerzy 
Chachuła.

dzierniku 2002 roku, jednak dotrzymanie tego 
terminu zależeć będzie od możliwości inwesty
cyjnych miasta. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpi
tala Specjalistycznego zapewnia, że do końca 
br. budynek szpitalny zostanie opróżniony, 
a funkcjonujące tu dotąd oddziały przeniesio
ne do nowego szpitala w Orzepowicach. Mia
sto zadeklarowało też gotowość podjęcia dzia

Jak nie Oxford, to ...Rybnik!

Targi edukacyjne
Pod koniec marca w funkcjonującym 

od ub. roku budynku Zespołu Szkół 
Wyższych przy ul. Rudzkiej zorganizowano 
Targi Edukacyjne z ofertą skierowaną 
do przyszłych studentów.

Podczas kilkudniowej imprezy pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Śląskiego, a następnie 
Politechniki Śląskiej przybliżyli zainteresowa
nym system kształcenia oraz sposoby rekru
tacji na kierunki, których uruchomienie pla
nuje się w Rybniku. Organizatorem targów 
była Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”, 
zaangażowana bezpośrednio w realizację kam
pusu. — Przez budynek Centrum Kształcenia 
Inżynierów przewinęło się kilkaset młodych 
ludzi. Mamy nadzieję, że  gros z  nich to przy
szli studenci Zespołu Szkół Wyższych — po
wiedziała Katarzyna Chlodek z Fundacji 
„Ekoterm Silesia”. — Frekwencja byłaby jesz
cze większa, gdyby obie uczelnie zaprezento
wały się wspólnie. I  to je s t dla nas pierwszy  
wniosek na przyszłość... Podobne odczucia ma 
kierujący rybnickim CKI Politechniki Śląskiej 
doc. Szczepan Wyra. — Nasza pozycja w Ryb
niku je s t ju ż ugruntowana, ale nowe kierunki 
wymagają promocji. I  temu służą Targi...

Przypomnijmy, że od października w Ryb
niku będzie można rozpocząć uniwersyteckie 
studia licencjackie (tzw. zawodowe, 3-letnie)

na kierunkach: fizyka (specjalność ekono- 
fizyka) -  40 miejsc, konkurs świadectw; 
historia -  30 miejsc, egzamin; politologia 
-  30 miejsc, rozmowa kwalifikacyjna; socjolo
gia -  30 m iejsc, egzamin; filologia pol
ska -  60 miejsc, egzamin.

D okum enty na w szystk ie k ierunki 
należy złożyć do 31 maja (m aturzyści 
z ub. lat) i do 13 czerwca (maturzyści z br.) 
w Dziale Nauczania UŚ1. w Katowicach, 
u l. B ankow a 12, p. 10. S zczeg ó ły :  
tel. 2 5 8 -2 4 -4 1 , w. 1810, 1622, 1880.

A oto oferta  Centrum  K szta łcen ia  
Inżynierów Politechniki Śląskiej -  (ul.Ko- 
ściuszki 4, telefon: 42-26-246)

W ydział A utom atyk i, E lek tron ik i 
i Informatyki

kierunki: automatyka i robotyka, elektronika 
i telekomunikacja, informatyka (dzienne inży
nierskie, po 70 miejsc na kierunku, studenci 
zdają sprawdzian pisemny z matematyki, tylko 
na informatyce -  z matematyki i fizyki). 

Wydział Budownictwa 
specjalności: inżynieria miejska, budowlano- 

architektoniczna (dzienne inżynierskie, po 60 
miejsc na specjalność, spraw. pis. z matematyki) 

specjalności: inżynieria miejska (wieczoro
we inż., 90 miejsc, konkurs świadectw), tech- 
nologiczno-menedżerska (wiecz. mgr uzupeł
niające, 90 miejsc, rozmowa kwalifikacyjna). 

Wydział Górnictwa i Geologii 
specjalności: automatyka i energoelektry- 

ka w górnictw ie, budownictwo podziem ne

i ochrona pow ierzchni, eksp loatacja  złóż 
i zagospodarowanie odpadów, geologia gór
nicza i poszukiwawcza, kształtowanie środo
wiska na terenach górniczych, maszyny i urzą
dzenia górnicze i wiertnicze, przeróbka ko
palin stałych i marketing (wiecz. inż., w su
mie 100 miejsc, konkurs świadectw)

specjalność: organizacja, ekonomika górnic
twa (wiecz. mgr uzup., konkurs dyplomów). 

Wydział Elektryczny 
specjalność: inżynieria elektryczna (dzień, 

inż., 70 miejsc, spraw, pisemny z matematyki 
lub ocena na egzaminie doj.)

specjalność: inżynieria elektryczna (wiecz. 
inż., 70 miejsc, wstęp wolny).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
specjalność: energetyka komunalna (dzień, 

inż., 70 miejsc, spraw, pisemny z matematy
ki, fizyki lub chemii).

Wydział Mechaniczny Technologiczny 
profil: mechatronika, komputerowe wspo

maganie w inżynierii materiałowej i mecha
nicznej, inżynieria biomedyczna (dzień, inż., 
w sumie 100 miejsc, pisemny z matematyki). 

Wydział Organizacji i Zarządzania 
specjalności: zarządzanie przedsięb ior

stwem (wiecz. inż. i dzień, inż., po 60 miejsc, 
spraw, pisemny z matematyki i języka -  dzien
ne, konkurs świadectw -  wieczorowe) 

specjalność: zarządzanie przedsięb io r
stwem (studia wiecz. mgr uzup., 60 miejsc, 
rozmowa kwalifikacyjna).

dokończenie na stronie 12
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' AZEJARYBN1CKA
Ks. Arkadiusz Nowak o narkomanii...

Dni Promocji Zdrowia
Tegoroczne, VIII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia organizowane tra

dycyjnie przez Miejskie Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną trwać będą od 7 do 11 maja.

Po kilku latach starań udało się pozyskać 
jako prelegenta ks. Arkadiusza Nowaka, 
który w poniedziałek 7 maja o godz. 12.00  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej wygłosi wykład 
pt. „Społeczne i zdrowotne skutki narko
manii”. Wcześniej, również w TZR o godz. 
10.00 -  „Narkotyki czy życie” -  spotkanie ze 
Wspólnotą „Dobrego Pasterza”. Do zaprzesta
nia palenia tytoniu namawiał będzie dr Jacek 
Wałek, prezentując wykłady pt. „Nikotynizm  
a rak krtani” (7.05., godz. 8.00 DK Bogu- 
szowice, 10.05., godz. 8.00, Cech Rzemiosł) 
i „Papieros podstępny zabójca” (10.05., godz. 
16.30 Cech Rzemiosł). Dwukrotnie wystąpi 
Teatr Faktu z Warszawy z programem „Wo
kół przem ocy i agresji” (8.05., godz. 8.00, 
DK Boguszowice i 9.30 Cech Rzemiosł). In
teresująco zapowiada się wykład prof. Mie
czysława Chorążego z Instytutu Onkologii 
z Gliwic „Biologia XXI w. -  zagrożenie i gra
n ice” (9.05., godz. 11.00 i 12.30, Cech Rze
miosł). Problemy urologiczne kobiet przedsta
wi dr Andrzej Szwej, specjalista ginekolog- 
położnik (8.05., godz. 16.30, Cech Rzemiosł), 
zaś o chorobach przewodu pokarmowego -  spe
cjalista gastroenterolog dr Alina Reichert-Be- 
reszko (9.05., godz. 16.30, Cech Rzemiosł). 
„Nadciśnienie tętnicze -  udar mózgu -  inwalidz
tw o ” -  to te m a t w ykładu, jak i w ygłosi 
dr hab. n. med. Zdzisław  G ralew ski 
(11.05., godz. 16.30, Cech Rzemiosł). Do 
młodzieży szkolnej, choć nie tylko, skierowany 
jest wykład „Powstrzymaćprzemoc wobec dziew
cząt”, który przedstawią Mariola Kujańska, 
Anna Naruszewicz-Studnik i Justyna Ko- 
czot z rybnickiej Poradni Psychologiczno-Peda
gogicznej (11.05., godz. 9,00, Cech Rzemiosł).

O rgan izatorzy  sz c z e g ó ln ą  uw agę  
chcieliby zwrócić na blok poświęcony  
chorobie Alzheimera (patrz obok). Na jej

Targi edukacyjne
dokończenie ze strony 11

Do 12 czerwca należy złożyć dokumen
ty na kierunki e lek tro techn ika, górnictw o 
i geologia, inżynieria i ochrona środowiska, me
chanika i budowa maszyn. Do 20 czerwca -  kan
dydaci na wszystkie inne kierunki.

19 czerwca -  konkurs świadectw na studia 
dzienne. 3 lipca -  sprawdzian pisemny z mate
matyki na studia dzienne, 4 lipca -  sprawdzia
ny pisemne z chemii, fizyki i języków na stu
dia dzienne, 5 lipca -  rozmowy kwalifikacyj
ne na studia wieczorowe.

Miejsce składania dokumentów: Dział 
Nauczania Politechniki SI. w Gliwicach, 
ul. Akademicka 2A.

(r)

tem at dr n. med. Jarosław Derejczyk wy
głosi wykład „Pomóż swojej pam ięci” (7.05., 
godz. 16.30, Cech Rzemiosł).

Wykłady, pokazy i prelekcje uzupełnią bez
płatne badania ciśnienia tętniczego, badania 
zawartości cukru i cholesterolu we krwi, pro
s ta ty  (8 .0 5 ., 1 5 .0 0 -1 8 .0 0 , Cech Rze
miosł), słuchu w kabinie audiologicznej, 
gęstości kości (20 zł). Dodatkowo badana bę
dzie zawartość tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu (10 i 11.05., godz. 10.00-18.00, 
Cech Rzemiosł), zaś lekarze pulmunolodzy z 
Bystrej przeprowadzą badania spirometrycz
ne pojem ności płuc (10 i 11.05., godz. 
15.00-18.00, Cech Rzemiosł). Będzie moż
na również obejrzeć sprzęt do pielęgnacji ob
łożnie chorych, zapoznać się z zasadami udzie
lania pierwszej pomocy oraz skosztować żyw
ności zalecanej przy omawianej jednostce cho
robowej. (r)

Pomóż swojej pamięci!
Jeżeli masz: ukończone 60 lat życia, kło

poty z zapamiętywaniem, wysławianiem się, 
bądź łatwo się gubisz -  skorzystaj z bezpłat
nych badań oceny sprawności pamięci, na 
które zaprasza Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej i Miejska Stacja Sa
nitarno-Epidemiologiczna w Rybniku. 

Badania odbędą się w dniach 
7 - 9  maja 2001 r. 

w godzinach 10.00 -  16.00 w Rybniku, 
uL Kościuszki 55 Warsztaty Terapii Zajęciowej (parter).

Zapisy na badania (dzień  i godzina) 
p rzy jm ow ane b ęd ą  od 2 3  k w ietn ia , 
teł. 4 2 -3 7 -4 1 4  (Jolanta Wójcik).

Aktualnie chorobę Alzheimera 
można leczyć. Ważne, by była 

wcześnie rozpoznana!
® & # » # «6 # 9s & «6

Strategie rozwoju dzielnic
c.d. ze strony 9

i obciążona ul. Wodzisławska. Dla mieszkań
ców tej dzielnicy to duża uciążliwość, stąd 
zabiegi działaczy o chodniki na całej długości 
i dobre oświetlenie. W. Tomczak podkreśla 
też, podobnie jak koledzy z innych dzielnic, 
wagę zagospodarowania terenów nad Nacyną. 
— Mówi się o tym od dawna, boję się, że na
wet zapis w strategii nie zm ieni słów w czy
ny... Byłoby wspaniale, gdyby wszystkie zada
nia ze strategii zostały zrealizowane.

W pracach nad strategią rozwoju dzielnic 
strefy centralnej brali udział:

Meksyk -  Adam Kotas, Ryszard Fuks, Sta
nisław Gajda, Rybnik-Północ -  Jacek Mura, 
Bronisław Kufieta, Józef Skrzypiec, Smol
na -  Kazimierz Salamon, Janusz Kowacki,

UE a małe 
i średnie 

iorstwa

euchronn ie  zm ierzam y do in teg racji 
z Unią Europejską, dlatego też każda informa
cja na tem at tej organizacji i jej funkcjonowa
nia jest dla nas bardzo istotna. Podpisanie przez 
Polskę w 1991 roku Układu Europejskiego, 
czyli umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspól
notą Europejską jednoznacznie określiły nasze 
aspiracje i starania o członkostwo. Nasze pra
wodawstwo musimy dostosować do regulacji 
unijnych, co realizowane jest już od wielu lat.

Jak to się ma do sytuacji i możliwości 
małych i średnich przedsiębiorstw? Unia 
Europejska precyzuje w swojej strategii miej
sce i znaczenie małych i średnich firm. Sfor
mułowana wspólnotowa strategia obejmuje 
przede wszystkim koordynację działań na 
szczeblu UE, mająca na celu poprawę klima
tu ekonomicznego, w którym działają MSP 
oraz różnorodne formy pomocy sprzyjające 
ich działaniu. Przede wszystkim chodzi o li
beralizację i harmonizację prawa, zapewnie-

• nie uczciwych zasad konkurencji, uproszcze-
* nie systemów podatkowych oraz popieranie 

inwestycji i eksportu.
Według regulacji unijnych, średnim przed

siębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej 
niż 250 osób. Jej roczne obroty nie mogą prze
kraczać 40 min euro lub całkowity bilans rocz
ny nie może być wyższy niż 27 min euro. Małe 
przedsiębiorstwo to firma, która zatrudnia 
mniej niż 50 pracowników, ma roczny obrót 
mniejszy niż 7 min euro lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 5 min euro. Natomiast 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 
osób określa się jako mikroprzedsiębiorstwa.

W UE 92,4% firm zatrudnia mniej niż 10 osób, 
7,5% od 10 do 499 osób, a tylko 0,1% firm więcej 
niż 500 osób. Należy podkreślić, że bardzo małe 
przedsiębiorstwa (do 10 osób) tworzą najwięcej 
miejsc pracy w UE (33,3%), a przedsiębiorstwa 
duże 24,7%. Około 35 -  40% małych i średnich 
firm w większości krajów UE znika z rynku w cią
gu pierwszych 3 lat funkcjonowania, a 60% w cią
gu 8 -  10 lat po rozpoczęciu działalności.

O podstawowych problemach funkcjono
wania MSP oraz pomocy jaką oferuje dla 
nich UE -  w następnym numerze.

M.M.

Ryszard Mazurek, Śródmieście -  Andrzej 
Waliszewski, Józef Mrowieć, Zamysłów -  
W ładysław  Tom czak, Jan K ocztorz, 
Stefan Retek

Zespół konsultantów: Marek Osiecki, Marian 
Uherek, Mateusz Motyka, Ewa Cieplińska

P o zo sta li u czes tn icy : Adam Fudali, 
Urszula Cwalina -  IMC Polska, Monika 
Mura -  IMC Polska. (r)
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Razem można wiedei

Międzynar^ 
Rok
Wolontariatu

Rok 2001 ogłoszony został przez 
Radę E kon om iczno-Sp ołeczn ą  
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych Międzynarodowym  
Rokiem Wolontariatu.

Z instytucją w olontariatu spotykamy się 
w Polsce w ostatnich latach coraz częściej, głów
nie w związku z szybkim rozwojem sektora poza
rządowego. Bycie wolontariuszem to bezpłat
ne, świadome, dobrowolne działanie na 
rzecz innych, wykraczające poza więzi 
rodzinne czy koleżerisko-przyjacielskie. 
Wolontariuszem może zostać każdy, w każ
dej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam 
gdzie taka pomoc jest potrzebna, a niesienie jej 
wypływa z indywidualnych potrzeb ludzi. Wolon
tariat może być metodą aktywizacji dla emery
tów, rencistów bezrobotnych oraz młodzieży uczą
cej się, dla której może stać się sposobem na zdoby
cie nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz spraw
dzeniem swoich predyspozycji do danego zawodu.

Wyraźny wzrost liczby organizacji pozarzą
dowych działających w obszarze usług społecz
nych ma bezpośredni wpływ na rozwój instytu
cji wolontariatu. Zaobserwować to można na 
przykładzie lokalnie działających organiza
cji, których zadania realizow ane są w opar
ciu o pracę wolontariuszy. W większości wo
lontariuszami są założyciele i członkowie or
ganizacji, dlatego też rozpoczęta niedawno ak
cja promocji lokalnych organizacji w mediach 
ma na celu przybliżenie specyfiki działań orga
nizacji i zachęcenie osób dorosłych i młodzie
ży do aktywnego włączania się. Pomoc ta może 
być alternatywą nudy, samotności, bezczynno
ści, braku życiowego celu, a dawać zadowole
nie, zwiększyć wiarę w siebie i poczucie przy
datności, ułatwić pozyskanie nowych znajomo
ści i doświadczeń życiowych.

Znanymi w kraju wolontariuszami są m.in. 
Janina Ochojska, Jurek Owsiak czy Marek Ko- 
tański. Na terenie naszego miasta działa rów
nież wiele fundacji, której członkowie pracu
ją na zasadzie wolontariatu, choćby Fundacja 
na Rzecz Dzieci N iepełnosprawnych przy 
Ośrodku Jana Pawła II. Nie można tu także 
zapomnieć o osobach takich jak ks. Rudolf 
Myszor prowadzący Fundacje Pomocy Dzie
ciom Boguszowie, ks. Piotr Szweda prowa
dzący Ochronkę Parafialną w Niedobczycach, 
ks. Henryk Gariczorz prowadzący ochronkę 
w Boguszowicach oraz ks. Marek Bernacki 
prowadzący świetlicę środowiskową w Chwa- 
łowicach. Przyświeca im jeden cel -  pomoc 
dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, 
rozbitych, w trudnej sytuacji materialnej oraz 
osobom dorosłym z różnorodnymi problema
mi, głównie ubogim.

„(...) wolontariat, to jedna z  najbardziej szla
chetnych postaw człowieka, a zarazęm wznio
słe i bezcenne dzieło jego ducha. Wolontariat 
przybliża nas zawsze do miary prawdziwego 
człowieczeństwa... ”.

EDUKAqA EUROPĘSK
Wejście Polski do Unii Europejskiej jest już tylko kwestią czasu. Ważne, 

by przed tym wydarzeniem zdobyć jak najwięcej wiadomości o tej organizacji 
i naszego w niej miejsca w przyszłości. Obok mediów i specjalnie powołanych 
placówek informacyjnych, źródłem wiedzy na temat integracji europejskiej 
są oczywiście szkoły. Rybnickie placówki oświatowe również nie zasypiają 
gruszek w popiele, a ilość przedsięwzięć mających na celu poszerzenie

K

wiedzy o UE i krajach zrzeszonych jest imponująca.

Z wizytą w Europie!
21 marca nie wszyscy młodzi ludzie 

wybrali się na wagary. Z takiej okazji nie 
skorzystali uczniowie Gimnazjum nr 7, 
którzy woleli odbyć „podróż” po krajach 
Europy.

— Dzieci i nauczyciele byli po prostu za
chwyceni. D zień Europejski naprawdę się 
udał, a potwierdza to uczniowska frekwencja. 
W tym dniu nikt nie był na wagarach! — zapew
niał Artur Mielczarek dyrektor tej placówki.

Program obchodów Dnia Europejskiego ob
fitował w szereg atrakcji. Klasy drugie gim
nazjum przygotowały prezentację na tem at 
wybranego kraju europejskiego, przybliżając 
jego historię, kulturę, tra
dycję oraz kuchnię. Moż
na było zatem spróbować 
tradycyjnych potraw oraz 
podziw iać c h a ra k te ry 
styczne dla poszczegól
nych krajów tańce, m.in. 
flamenco. Uczniowie klas 
pierw szych „zwiedzili” 
wszystkie prezentujące 
się państwa oraz wzięli 
udział w konkursie pla
stycznym , dotyczącym  
UE. W konkursowe szran
ki stanęli również starsi 
uczniow ie, k tórzy  
sprawdzali swoją wiedzę z 
zakresu znajomości Unii Eu
ropejskiej. Najlepsi znawcy 
tematyki unijnej otrzymali 
dyplomy, a wszyscy ucznio
wie słodycze: — Konkurs stał na wysokim pozio
mie. Jest to związane z  naszym programem na
uczania, a zagadnienia, o których mowa, porusza
ne były m.in. podczas lekcji wychowawczych. 
W czasie naszego konkursu dzieci wykazały się 
zdobytą wiedzą. Udowodniły, że posiadają już spo
rą świadomość europejską -  mówił dyrektor 
A  Mielczarek. Na zakończenie obchodów przy dźwię
kach hymnu UE na maszt wciągnięto unijną flagę.

Pomysł zorganizowania Dnia Europejskiego 
w Gimnazjum nr 7 powstał w efekcie współ
pracy z Fundacją „Edukacja dla Demokracji”. 
Kilku nauczycieli tej placówki uczestniczyło 
w szkoleniach organizowanych przez Fundację, 
a dwóch z nich opracowało projekt poświęco
ny UE, który realizowany był w szkole przez 
kilka miesięcy. Dzień Europejski był podsumo
waniem tego projektu. Imprezę zorganizowa
no po raz pierwszy, ale, jak zapewnia dyrek
cja, będzie się ona odbywać cyklicznie.

Zespół Szkół nr 7 w Rybniku był ini
. .cjatorem imprezy „Bliżej Europy”, w fi

nale której wzięło udział 10 placówek 
kształcenia specjalnego z całego regionu.
Jeszcze w grudniu poszczególne placówki lo
sowały jedno z państw „15” i w ciągu 2 mie
sięcy przygotowały program, którego celem 
było przybliżenie danego kraju współuczest
nikom zabawy. Hasłem krzyżówki tematycz
nej, którą na wstępie wspólnie rozwiązano 
była „Unia Europejska”. Potem każda z pla
cówek zaprezentowała bogaty program, w któ
rym nie zabrakło narodowych tańców oraz 
piosenek i scenek w oryginalnych językach

Starożytna Grecja działa na wyobraźnię... -  prezentacja w Gimna
zjum nr 7.

oraz kulinariów. — D zieci były doskonale  
przygotowane — mówią główne organizator
ki Elżbieta Bogunia oraz Anna Gabriela 
Fojcik. — M iały dużo wiadomości ogólnych 
o państwach UE, zaprezentow ały wykona
ne p rzez siebie m apy i albumy. Było tak jak 
na międzynarodowych spotkaniu na najwyż
szym szczeblu -  proporczyki na stołach, 
przem arsz z flagami i zaśpiewany uroczy
ście Hymn Zjednoczonej Europy. — Dzięki 
zabawowej form ie takie im prezy łatwiej tra
fiają do młodzieży, wzbogacając tzw. „edu
kacyjną śc ie żkę” wiodącą do poszerzenia  
w ie d zy  o UE i in te g ra c ji e u ro p e jsk ie j  
— uważa E. Bogunia.

W Szkole Podstawowej nr 8 w Rybni- 
ku-W ielopolu tradycją stały się obchody 
dni państw członkowskich Unii Europej
skiej oraz państw -  kandydatów do UE.

c.d. na stronie 14 13
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Z w izytą w Europie!
c.d. ze strony 13

W lutym bieżącego roku uczniowie szkoły 
świętowali Dzień Francji państwa będącego ini
cjatorem utworzenia tej organizacji.

W obchody zaangażowali się 
uczniowie wszystkich klas, zaś 
nad przygotowaniami czuwali na
uczyciele: Izabela Leśniok, któ
ra przygotowała uczniów klas star
szych oraz Joanna Pachucka 
prowadząca zajęcia z zakresu edu
kacji europejskiej w klasach I-III.

Uczniowie klas IV-VI poznali 
życiorysy słynnych Francuzów 
(Napoleon, Robespierre, Joanna 
d’Arc), postacie francuskiej lite
ratury, muzyki i malarstwa, wyko
nali też albumy ze zdjęciami za
bytków Francji. Zagłębiali również 
tajniki kuchni francuskiej, a przy
gotowane przez nich ciasteczka 
odegrały ważną rolę w konkursie, 
k tóry  zakończył obchody Dnia 
Francji.

Uczniowie klas młodszych za
poznali się z położeniem Fran
cji, jej flagą, walutą, warunkami 
geograficznym i i gospodarką.

Trzecioklasiści przygotowali kiście winogron, 
w hodowli których Francja zajmuje czołowe 
miejsce w świecie. Klasę drugą zafascynowa
ły osiągnięcia francuskiej drużyny piłkarskiej 
i paryskie domy mody, a prezentacja drużyny

Mistrz świata i mistrz Europy 
w piłce nożnej -  Francja czyli 
uczniowie klasy drugiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 8.

Gospodarze z ZS nr 7 
przygotowali prezentację Danii.

„mistrza świata i mistrza Europy” oraz pokaz 
mody „prosto z Paryża” wzbudziły wielką sen
sację i stały się gwoździem programu.

Uwieńczeniem procesu zdobywania wie
dzy o Francji był konkurs, w którym ważną 

rolę odegrały ciasteczka francu
skie, stając się „punktam i” przy
dzielanym i za prawidłową odpo
wiedź.

Zabawa była przednia, a jeśli do
dać do tego zdobyte wiadomości, im
preza spełniła swoją rolę.

r,(S)

Stare i nowe przyjaźnie
Wraz z wiosną nadszedł czas wizyt w naszym mieście zaprzyjaźnionej 

z uczniami rybnickich szkół średnich młodzieży z różnych miast Europy.

Z p a rtn e rsk ie g o  D o rs ten  p rzy jecha li 
uczniowie z Berufschule -  średniej szkoły
0 profilu technicznym, z którą Zespół Szkół 
Budowlanych w Rybniku nawiązał kontakt 
już w 1996 roku. Od tego czasu uczniowie
1 nauczyciele obu szkół spotykali się kilkakrot
nie, wciągając do współpracy kolejne rybnic
kie placówki: Zespół Szkół Ekonom iczno- 
Usługowych, Zespół Szkół Ponadpod
stawowych nr 2 oraz Zasadniczą Szkołę

Zawodową w Niedobczycach. By współpra
ca otrzymała nowy wymiar, dyrekcja ZSB wy
stąpiła do Fundacji Rozwoju Systemu Eduka
cji o zakwalifikowanie do programu UE So- 
krates-Comenius. Efektem otrzymania gran
tu jest projekt młodzieży z Dorsten i Rybnika 
dotyczący ochrony środowiska, zagospodaro
wania terenów pokopalnianych i restruktury
zacji przemysłu. Wspólne opracowanie w for
mie raportu zostanie przedstawione w czasie

pobytu delegacji szkoły w Dorsten z okazji ob
chodów 750-lecia tego miasta, przypadające 
na maj br. W czasie ostatniej wizyty niemiec
cy i polscy uczniowie stworzyli wspólnie wi
zję plastyczną projektu zagospodarowania te 
renów zdegradowanych, biorąc pod uwagę 
konkretny obszar. Wspólnie też posadzili 50 
drzewek specjalnej odmiany wierzby, przy
stosowanej do wzrostu w terenach podmo
kłych. Drzewka podarowała firma Interm ark  
Józefa Sołtysa z Gliwic. Czas wolny od pracy 
nad projektem wykorzystano na wspólne wy
jazdy do Wieliczki, Krakowa, Oświęcimia, Psz
czyny, Wrocławia, w góry oraz do Czech.

Po raz pierwszy przyjechały do Ryb
nika uczennice i pedagodzy z Instituto 
Bertacchi we włoskim  m ieście Lecco.

„Rybnik przykładem wielokulturowości”

Pilotaż współpracy edukacyjnej
Po raz kolejny rybniczanie gościli 

w Wilnie i Rejonie Wileńskim.
Tym razem za sprawą projektu „Rybnik 

przykładem wielokulturowości”, na realizację 
którego dotację od Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz Fundacji „Eduka
cja dla D e m o k ra c ji” o trzy m ał Z esp ół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Ryb
niku. Projekt ten, będący częścią programu 
„Przemiany w Regionie -  RITA”, opracowany 
przez Gabriela Cyrulika oraz Grzegorza 
Janika -  dyrektora ZSP nr 3, skupia się na 
współpracy rybnickiego środowiska nauczy
cielskiego z zaprzyjaźnionym z nami Rejonem 
Wileńskim, szczególnie zaś z polskimi placów
kami oświatowymi tu działającymi. Ma on na 
celu przekazanie partnerom  litewskim do
świadczeń związanych z opracowaniem mode
lu społeczności otwartej, świadomej wspólne
go dziedzictwa regionalnego. Jest też posze
rzeniem współpracy Rybnika z partnerem  li
tewskim o nowe obszary, wykraczające poza 
dotychczasową formę pomocy materialnej.

Obok autorów projektu, w studyjnym wy- 
jeździe udział wzięli Urszula Grzonka z na
uczycielskiej „Solidarności”, Zofia Golińska 
z Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele 
miasta: wiceprzewodnicząca RM Maria Z. 
Smółka oraz radni Stan isław  Jaszczuk  
i Henryk Frystacki. Wizytę uwieczni! na ta
śmie Janusz Rzymanek. Dodajmy, że M. Z. 
Smolka i Z. Golińska odwiedzały już Rejon 
Wileński z misją charytatywną dla szkoły pol
skiej w Egliszkach, która teraz też znalazła się

w programie wizyty. Delegacja rybnicka zapo
znała się również z sytuacją w dwu innych szko
łach Rejonu W ileńskiego, spotkała się tak
że z jego m erem  Leokadią Januszauskie- 
ne oraz w icem inistrem  edukacji Litwy Ja
nem Dzilbo -  jedynym Polakiem w litew
skim rządzie. Przypomnijmy, że J. Dzilbo 
uczestniczył jesienią ub. roku w Rybniku w 
podpisaniu oficjalnej umowy o współpracy 
m iędzy  naszym  m ia s te m , a R e jo n em

GAZETAFYBMGC
W ileńskim , w spólnie z dyrektorem  szkoły i 
w Egliszkach Zbigniewem Czechem.

Celem wyjazdu było omówienie szczegółów 
wizyty grupy nauczycieli, młodzieży oraz sa
morządowców z Rejonu Wileńskiego w Ryb
niku w czerwcu br., w kontekście projektu 
„Rybnikprzykładem wielokulturowości”. Jego 
autorzy chcieli również poznać sytuację szkół 
polskich w Rejonie Wileńskim pod kątem zdia- 
gnozowania ich potrzeb dydaktycznych i ma
terialnych.

Efektem wizyty i dalszej realizacji projek
tu będzie wymiana stażowa nauczycieli i mło
dzieży, wspólne warsztaty i inne formy współ
pracy. (r)

Wizyta w siedzibie samorządu Rejonu Wileńskiego. Na zdjęciu (od lewej): Zbigniew Czech, 
Stanisław Jaszczuk, Gabriel Cyrulik, Henryk Frystacki, Grzegorz Janik, Maria Z. Smółka, 
Jan Dzilbo, Zofia Golińska i Urszula Grzonka. Zdj.: arch. ZSP3

Kontakt z tą szkołą nawiązało przed kilku laty 
Prywatne Liceum Sióstr Urszulanek. Kore
spondencyjna „znajom ość” zaowocowała 
wspólnym projektem dotyczącym zanieczysz
czenia rzek. Jest on realizowany również w 
ramach programu Sokrates-Comenius, a gru
pę szkół w nim uczestniczących dopełniają Li
ceum Jeanne d’ Arc z Mazamet i Marienschu- 
le z Hildesheim w Niemczech. W tym samym 
gronie młodzież rozpoczęła pracę nad drugim 
tematem pod nazwą „Żyć lepiej razem w Eu
ropie u progu trzeciego tysiąclecia”.

Nowy partner szkoły urszulańskiej, liczące 
ok. 50 tys. mieszkańców miasto Lecco, leży 
na północy Włoch, w Lombardii. Mimo, że jest 
to jeden z najbardziej uprzemysłowionych re
gionów Włoch, wiele tu również atrakcji tury
stycznych. Instituto Bertacchi to największa, 
publiczna szkoła w Lecco, licząca ponad 
1200 uczniów. Kilkudziesięcioosobowa gru
pa z Lecco mieszkała w prywatnych domach 
uczennic i nauczycieli LO Sióstr Urszulanek. 
Goście byli pozytywnie zaskoczeni pozio
mem życia naszych rodzin.

Kolejni goście przyjechali z Lycée

Jean n e d’Arc z Mazamet, katolickiej 
szkoły zaprzyjaźnionej od lat z Prywat
nym Liceum Sióstr Urszulanek w Rybni
ku. Przybyli do Rybnika pod okiem samego 
dyrektora, a jednocześnie przewodniczącego 
Towarzystwa Mazamet -  Rybnik Jacques’a 
Beaulieu. Tradycyjna wymiana uczniowska 
została wzbogacona wspólną realizacją projek
tu w ramach programu Sokrates-Comenius.

Młodzi Francuzi byli, jak zawsze, ujęci gościn
nością w domach swych rybnickich kolegów, 
do których zostali przyjęci. Jedną z atrakcji 
pobytu był mecz żużlowy, na który prezydent 
Adam Fudali zaprosił całą grupę w czasie 
jej wizyty w Urzędzie Miasta. Gośćmi prezy
denta byli wszyscy młodzi ludzie, którzy przy
jechali “z Europy” do zaprzyjaźnionych ryb
nickich szkół. Ale trzeba przyznać, że to wła

śnie młodzi Francuzi byli naj
bardziej ciekawi problemów 
naszego miasta, porównując 
nawet kompetencje polskich 
i francuskich władz lokalnych. 
Przyznali, że to polscy samo
rządowcy mają więcej „na gło
wie”... Interesowała ich rów
nież sprawa wejścia Polski do 
Unii Europejskiej i stan na
szych przygotowań.

Pod koniec kwietnia na
stępna wizyta -  uczniowie 
I LO gościć będą swoich ko
legów z

Tel. 42-28-825, 42-60-070



Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wyzwalają zdolności
Kolorowy świat salki dośw iadczen ia  życiow ego  w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej „wyczarowany” został z pomocą środków 
finansowych pozyskanych z ambasady Kanady.

Po kilku miesiącach działania pomieszcze
nia wyposażonego w specjalną aparaturę emi
tującą relaksujące (lub pobudzające -  w zależ
ności od potrzeb) efekty wizualne i dźwięko
we, wizytę w siedzibie WTZ złożyła żona am
basadora Kanady w Polsce Judy McLennan.

Pani ambasadorowa, której problemy osób 
upośledzonych umysłowo są doskonale zna
ne, zwiedziła wszystkie pracownie, podzieli
ła się również swoimi doświadczeniami w roz
mowie z prezydentem  Adamem Fudalim  
i kierownictwem placówki. — Jeszcze przed  
niewielu laty takich osób bano się i w stydzo
no. Dziś, dzięki zmianom w m entalności lu
dzi, osoby niepełnosprawne intelektualnie  
mogą być pełnosprawnymi członkami społe
czeństwa. Ale nawet teraz rodzice upośledzo
nych dzieci nie doceniają ich umiejętności. 
Placówki takie ja k  wasza wyzwalają ich  
zdolności, pozwalają rozw inąć skrzydła  — 
powiedziała J. M cLennan. — C ieszym y się, 
że  i u nas ten problem przesta ł być tem a
tem  tabu. Isto tne je s t to, że  tak wiele ludzi 
w naszym mieście je s t zaangażowanych w po
m oc niepełnosprawnym. K ierow nictw o ryb 
n ickich  W arsztatów  to praw dziw i lid erzy  
w tym  względzie — zapewnił prezydent Fu
dali. Do ich grona trzeba zaliczyć szefową pla
cówki Danutę Reclik, która dotarła do wnio
sków aplikacyjnych i dzięki temu Warsztaty 
otrzymały na wyposażenie „salki doświadczenia

życia” -  w ramach mającego na celu zwięk
szenie skuteczności terapii osób niepełno
sprawnych intelektualnie projektu Snoezelen 
w Rybniku  -  ponad 8 tys. dolarów kanadyj
skich, tj. prawie 24 tys. zł. Podobne salki pra
cownicy Warsztatów podpatrzyli w ośrodkach

w Gorzycach i Zakopanem, dlatego wiedzie
li dokładnie jaka aparatura jes t potrzebna.

— Salka doskonale spełnia swoje zadanie 
— uważa Rafał Wajner, rehabilitant, pełnią
cy również społecznie funkcję zastępcy kie
rownika Warsztatów. — Szczególnie jeśli cho
dzi o relaksację i wyciszenie osób nadpobu
dliwych. Jej działanie wspomaga terapię, a nasi 
warsztatowicze chętnie tu przychodzą. Popro
szona o porów nanie poziom u rybnickich 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z innymi tego 
typu placówkami na świecie, Judy McLennan 
nie zauważa specjalnych różnic. — Nawet w In
donezji upośledzeni stosowali podobne kolory 
w swoich rękodziełach -  ceramice, rysunkach 
na szkle czy dziewiarstwie — powiedziała.

Różnice jednak są, lecz nie w poziomie pra
cy warsztatów i zaangażowania terapeutów , 
ale w różnym usytuowaniu tych placówek 
w całym systemie opieki i przystosowywania 
osoby niepełnosprawnej umysłowo do życia 
w społeczeństw ie. Na Zachodzie, choćby 
w Kanadzie i Francji, zadaniem w arsztatów  
je s t przygotowanie do podjęcia pracy mo
gącej być dla niepełnospraw nego źródłem

Uwaga rady dzielnic!

Pucharowe
korowody

Podobnie jak w roku ub. miasto 
planuje na sobotę 23 czerwca br. 
zorganizowanie Nocy Świętojańskiej, 
a w jej ramach -  Dnia Samorządowca.

Impreza składać się będzie z dwóch blo
ków programowych: na Rynku oraz w ośrod
ku w Kamieniu. Główną atrakcją części ryn
kowej będzie przegląd kapel podwórkowych, 
a przede wszystkim Konkurs Korowodów 
Dzielnic o Puchar Prezydenta Rybnika. Ape
lujemy zatem do mieszkańców poszczegól
nych dzielnic, by podjęli inicjatywę i pod kie
runkiem swoich rad dzielnic, miejscowych pla
cówek kulturalnych i szkół postarali się, by ich 
korowód był najliczniejszy i najbarwniejszy.

Regulamin konkursu przewiduje ocenę ko
rowodów przez jury, które zwróci szczegól
ną uwagę na liczebność grupy, pomysłowość 
w doborze strojów i rekwizytów, prezenta
cję krótkiego programu (przyśpiew ki, „god- 
k i”, muzyka, taniec, pokaz sportow y itp .), 
a także ukazanie charakterystycznego e le
m entu swojej dzielnicy (herb , znana oso
ba, nawiązanie h istoryczne lub w spółcze
sne do powszechnego w dzielnicy zajęcia itp.). 
Dzielnice, które przygotują najlepsze korowo
dy otrzymają nagrody pieniężne!

Przewodniczący rad dzielnic powinni 
zgłosić udział w korowodzie do 11 czerw
ca br. w Biurze ds. Kultury i Sportu Urzę
du Miasta.

dochodu i zabezpieczeniem na wypadek utra
ty rodziców czy opiekunów. — We Francji oglą
daliśmy stanowiska pracy perfekcyjnie przy
gotowane dla osoby upośledzonej, która wy
konywała czynność prostą lecz niezbędną dla 
całości produkcji zakładu — mówi Rafał Wajner. 
— U nas barierą je s t prawodawstwo, a zakła
dy aktywizacji zawodowej to rzadkość. Do tej 
pory udało się nam znaleźć pracę dla zaled
wie jednego wychowanka. Warsztaty stały się 
w zasadzie placówką opiekuńczą dziennego 
pobytu. Na pewno odciążamy rodzinę upośle
dzonego i sprawiamy, że je s t on bardziej kre
atywny, ale pozostaje pewien niedosyt. Trze
ba dodać, że na zatrudnianie niepełnospraw
nych i stworzenie im w pracy odpowiednich 
warunków mogą sobie pozwolić tylko najbo
gatsze państwa. „Liderom” z warsztatów ma
rzy się placówka z hostelem , gdzie osoby 
upośledzone mogłyby mieszkać, ucząc się pod 
okiem opiekunów sztuki samodzielnego ra
dzenia sobie w życiowych sytuacjach. Na ra
zie realne jest utworzenie drugiej placówki 
„warsztatowej” pod egidą Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Niedobczycach, w budynku po przychodni 
przy ul. Andersa. Doświadczenia z Kościusz
ki na pewno się przydadzą... (r)

Judy McLennan w czasie zwiedzania pracowni ceramicznej Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na 
zdjęciu z prawej — Rafał Wajner. Zdj.: Z.K.



Czy będzie 
bezpieczniej?
Zabójstwo w Rybniku 2 1 -le tn ieg o  

studenta, mieszkańca Wodzisławia -  fana 
drużyny piłkarskiej „Odry” -  przez innego 
20-letn iego  studenta -  fana drużyny 
antagonistycznej -  wywołało w społeczeń
stwie ogromne poruszenie i refleksję  
nad stanem naszego bezpieczeństwa.

Tego przypadku nie można lekceważyć, 
bo świadczy on o złamaniu dotychczasowych 
pojęć o tym, z jakich grup społecznych i zawodo
wych rekrutują się tzw. fani drużyn sportowych.

Drastyczne przypadki naruszania prawa spra
wiają, że od władz miasta i służb mundurowych 
oczekujemy działań zwiększających poczucie 
bezpieczeństwa. Mając to na uwadze, w końcu 
marca br. z inicjatywy prezydenta Rybnika Ada
ma Fudalego odbyła się w Komendzie Miej
skiej Policji narada robocza z udziałem kierow
nictwa KMP, komendanta Straży Miejskiej oraz 
pełnomocnika prezydenta miasta ds. porządku 
i bezpieczeństwa. Spotkanie miało jeden, lecz 
bardzo istotny ceł: zdiagnozować stan bezpie
czeństwa i zdecydować o doborze środków, któ
re by go polepszyły. Ustalono niektóre z form 
działań prewencyjnych połączonych z służb po
licji i Straży Miejskiej oraz szeroko zakrojone 
działań służb operacyjnych policji: • każdy prze
jazd fanów drużyn przez teren naszego miasta 
tak drogą kolejową, jak i autobusową, będzie za
bezpieczała większa ilość służb porządkowych, 
jak i oddelegowanych sił Oddziałów Prewencji 
Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato
wicach • każda impreza sportowa będzie zabez
pieczona siłami policyjnymi adekwatnie do wy
stępującego zagrożenia.

W związku z dochodzącymi od społeczeństwa 
sygnałami o wzrastającym zagrożeniu w rejonie 
centrum naszego miasta oraz pasaży, podjęto 
następujące kroki: • rejony te będą systema
tycznie patrolowane przez patrole piesze poli
cji i Straży Miejskiej • pasaże objęte zostaną tak
że nadzorem przez służby operacyjne policji 
w celu wyeliminowania dealerów narkotyków oraz 
osób dopuszczających się rozbojów • nadal z całą 
konsekwencją realizowane będzie akcja „dysko
teka”, której celem jest wyeliminowanie zdarzeń 
przestępczych w trakcie powrotu do domu 
uczestników tych imprez. Dyskoteki zostaną 
objęte kontrolą pod względem przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Na skutek 
jej nieprzestrzegania zostały zamknięte w na
szym rejonie dwie dyskoteki.

Pocieszający jest fakt, że zgodnie z ostatnimi 
danymi statystycznymi, w pierwszych kwartale 
tego roku odnotowano na terenie Rybnika syste
matyczny spadek zdarzeń przestępczych, a tak
że wypadków drogowych. Każdy z miesięcy br. 
był bezpieczniejszy od analogicznego miesiąca 
roku ub. Pod koniec marca br. odbyło się spo
tkanie przedstawicieli policji z przedstawiciela
mi PKS, PKM oraz Zrzeszeniem Taksówkarzy.
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Powstrzymać przemoc!
GAZETA R Y B N ICK A

Pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Chwałowicach podjęli 
działania mające na celu elim inację coraz powszechniejszej agresji 
i przemocy wśród uczniów. Inicjatywa spodobała się również rodzicom.

— W ubiegłym roku w szkole pojawiły się pierw
sze niedobre sygnały, które sprawiły, że zaczęli
śmy się zastanawiać, jak walczyć z  przemocą. 
Wówczas udało nam się nad wszystkim  zapa
nować — mówi pedagog szkolny Małgorzata 
Sikora. — Baliśmy się jednak, że  z  czasem  
skala zjawiska m oże się zwiększyć. Tym bar
dziej, że  pojawiła się perspektywa połączenia 
z  sąsiednią szkołą, a wiadomo, że w takiej sy
tuacji pom iędzy dziećmi również rodzą się 
antagonizmy.

Dlatego też podjęto wszelkie kroki, by za
pobiec niepożądanym zachowaniom wśród 
uczniów. Przeprowadzono zajęcia dotyczące 
tego problemu, a młodzież starszych klas zo
baczyła film o molestowaniu i maltretowaniu 
dzieci. Uczniowie wypełniali ankiety, które 
pozwoliły na opracowanie „mapy” niebez
piecznych miejsc w szkole, a Rada Pedagogicz
na wzięła udział w specjalnych warsztatach. 
Wypracowano program przeciwdziałania prze
mocy i podjęto decyzję o zorganizowaniu spe
cjalnego dnia walki z przemocą i agresją. W jego 
trakcie uczniowie wzięli udział w konkursie pla
stycznym i teatralno-literackim , spotkali się 
z policjantami, a głównym punktem obchodów 
był przemarsz ulicami Chwałowic. Uczniowie 
nieśli własnoręcznie wykonane transparenty 
nawołujące do walki z przemocą oraz hasła pro
pagujące postawy sympatii i tolerancji wobec 
innych. Nie zapomniano również o rodzicach, 
którzy wzięli udział w spotkaniu z pedagogiem

oraz z policją. Funkcjonariusze radzili jak sku
tecznie korzystać z ich pomocy i jak interwe
niować w przypadku zagrożeń. — Była to nie
zwykle udana impreza, która spełniła nasze 
oczekiwania. Chcieliśmy zachęcić do współ
pracy przede wszystkim  rodziców pokazując, 
że problem agresji nie je s t nam obcy i że je 
steśm y w stanie pom óc również każdej mat
ce i dziecku maltretowanemu w rodzinnych 
domach -  podsumowuje M. Sikora.

Na tym jednak nie kończy się praca peda
gogów tej placówki na rzecz walki z agresją. 
W planach są już kolejne zajęcia i spotkania 
dotyczące tej tematyki: — Obecnie wdrażamy 
program przeciwdziałania przemocy w  poszcze
gólnych klasach. Przynajmniej raz w miesiącu 
na lekcji wychowawczej każdy nauczyciel bę
dzie prowadził zajęcia związane z  przemocą. 
Zamierzamy również zorganizować cykl spo
tkań adresowanych do rodziców. Będą to za
jęcia warsztatowe, które pomogą im rozpo
znać w ich dziecku ofiarę łub agresora oraz 
wskażą gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

Jak wyjaśnia M. Sikora, to właśnie rodzice 
wskazali na konieczność organizowania spo
tkań dotyczących przemocy i agresji. To oni 
coraz częściej szukują pomocy w rozpozna
niu uzależnień u swoich dzieci oraz ich po
tencjalnych związków z grupami destrukcyj
nymi. Szkoła wychodzi naprzeciw tym potrze
bom i jest to godne pochwały.

(S)

Marsz przeciw przemocy uczniów z SP 35. Zdj.: Z.K.
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Na spotkaniu tym uzgodniono sposoby wymia
ny informacji pomiędzy policją a wyszczególnio
nymi podmiotami. Współpraca między nimi przy
czyni się, miejmy nadzieję, do poprawy bezpie
czeństwa w środkach komunikacji. Posuwają się 
do przodu prace nad uruchomieniem monitorin

gu wizyjnego w mieście. Przyczyną ich powolne
go tempa są oczywiście duże koszty tej niezapla
nowanej w budżecie inwestycji.

Pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. porządku i bezpieczeństwa 

Hubert Hanak

GAZEIARYBN1CKAŚl. 42-28-825, 42-60-070



' H U R A  SZKOLNA
XI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Pozostaje bić brawo...
XI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej powiatu rybnickiego to olbrzymia 

impreza, która przez wiele miesięcy gromadzi licznych uczniów wokół ich 
instruktorów, instrumentów, w zespołach teatralnych i tanecznych, wśród 
sztalug, farb i węgli... Krótko -  w atmosferze własnych działań artystycznych.

0  skali przedsięw zięcia świadczą liczby. 
Do festiwalu zgłoszono 47 zespołów muzycz
nych i solistów, 35 zespołów tanecznych, 
19 zespołów teatralnych, 114 prac plastycz
nych! Bezinteresownie pracowały -  przez wie
le dni -  liczne gremia jurorów.

z Czernicy, chór „Scherzo” z POPP w Świer
klanach. Wśród solistów: Justyna Klimek 
z Gaszowic, Magda Ziebura i Anna Majchrzak 
z Żor, Hania Hołek ze Szczerbie (wielkie 
brawa za „Konia na biegunach” z rep. Urszu
li), Elżbieta Wolska z Żor. W Chwałowicach

Zdobywca wyróżnienia specjalnego zespól „Zakątek” z MDK w Rybniku. Zdj.: Z.K.
Sala Domu Kultury w Chwałowicach nie

mogła pomieścić wszystkich gości imprezy 
podsumowującej XI Festiwal: młodych arty
stów, opiekunów i widzów (od przedszkolaka 
do seniora). Z pewnością nie powstydziłby się 
ich Teatr Ziemi Rybnickiej, gdyby zrezygno
wano choć z jednego seansu filmowego, np. 
„Przedwiośnia”, bo trudno tu mówić o kom
pletach na widowni. A tak mieliśmy tłok wo
kół budynku i wewnątrz -  na sali. Nie zasłu
żyła na to impreza, podczas której ze sceny 
w kierunku widowni promieniowały prawdziwe 
talenty i wzruszenia. Toż to był Koncert Laure
atów! Prestiż imprezy podkreśliła obecność władz 
miasta i powiatu: prezydenta Adama Fudalego, 
odpowiedzialnej za sprawy kultury członkini ZM 
Ewy Ryszki i starosty Damiana Mrowca.

Trudno wymienić wszystkich, którzy przy
czyniają się do sukcesów młodych talentów. 
Z pewnością wielką pracę organizacyjną wnie
śli pracownicy M DK-u i DK w Chwałowi
cach. Dwugodzinny koncert 26 marca dał 
szansę na występ tylko osiem nastu solistom 
i zespołom, a przecież mógłby się stać kilku
dniowym pokazem um iejętności artystycz
nych. Obok -  w holu -  można było podziwiać 
kilkanaście nagrodzonych prac plastycznych.

Niełatwo też wymienić wszystkich laure
atów festiwalu. W przeglądach muzycznych przy
znano aż dziewięć -  najwyższych -  wyróżnień 
specjalnych: zespół „Zakątek”z MDK Rybnik, 
chór „Andantino”z SP 9 i G 1, kwartet organo
wy „Intrada” z Leszczyn, zespół „Ad Libitum ”

nie dało się pokazać spektakli teatralnych, z któ
rych jeden -  zespołu Theatrum Verum wła
śnie z tutejszego DK -  otrzymał wyróżnie
nie specjalne. Z sześciu wyróżnień 1. stop
nia większość otrzymały zespoły z Rybnika 
oraz dwa z Żor.

Dziewięć wyróżnień 1. Stopnia przyznano 
zespołom tanecznym -  „Kaprysowi”i „Szało
wi” z TKS „Kuźnia” w Rybniku, „Wesołym 
nu tkom ”z Żor, „Balikowi”ze  Świerklan Gór
nych. Owacją publiczności zamknął się występ 
zespołu „Rytm I ” z MOK w C zerw io n ce ,

podobało się „Akwarium"Zespołu Szkół Spe
cjalnych w Żorach oraz tańczącego do muzy
ki elektronicznej „Karmazyna”z PCE w Radli
nie. Jedyne wyróżnienie specjalne otrzymał 
zespół „Mad-Mil” z TKS (z dorosłymi tance
rzami), kończący Koncert Laureatów ekspresyj
ną i dramatyczną etiudą. Swoje tańce śląskie po
kazały zespoły regionalne: „Żory” oraz „Tańczą
ca gromada”z OPP „Przygoda” w Rybniku.

A w holu barwne prace kredką, pastelami 
oraz kolaże i linoryty artystów w wieku od 6 
do 19 lat. Podróżowali w wyobraźni w prze
szłość, stąd tylu barwnych rycerzy, ludzi pier
wotnych, a nawet dinozaurów. Nagrodzono 
rybniczan: Agatę Adamczyk, Kubę Gojne- 
go (lat 6), Adriana Jonaka, Anię Kiszkę, 
Justynkę Kobuz, Anię Morys, Marka Nie- 
sobskiego, Jeremiasza Pilarza, Romana 
Szewiołę (lat 19, Szkoła Życia) i Janka Więc
kowskiego. Także Kasię Bogucką i Wero
nikę Wikar ze Świerklan Górnych.

Pozostaje bić brawa i nadać tej impre
zie bardziej okazałą oprawę w przyszłości.

G. Walczak

DK Boguszowice

Złoty Kłosik
Już po raz drugi Dom Kultury w Bogu- 

szowicach organizuje Wojewódzki Prze
gląd Dziecięcych Zespołów regionalnych 
„Złoty Kłosik”.

Odbędzie się on 19 i 20 kwietnia br., a naj
lepsi otrzymają nominacje do udziału w VIII 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos” 2001, który będzie 
miał miejsce w GOK w Zebrzydowicach oraz 
DK w Czeskim Cieszynie 2 maja.

Celem przeglądu jest prezentacja, ochro
na i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, 
muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycz
nego rep e r tu a ru  i sposobów  wykonania. 
Udział w imprezie zapowiedziało ponad 45 ze
społów, m.in. z Żywca, Koniakowa, Wisły, Rudy 
Śląskiej i Częstochowy.

Szkolne prezentacje Śląska
• Do międzyszkolnego konkursu pt. „Śląsk -
* m oje m iejsce na z iem i”, zorganizowanego 
m przez polonistki II LO w Rybniku Justynę
# Mikułę i Katarzynę Nogły, zgłosiło się
• 27 uczestników z całego regionu. Uczestnicy
$
.  zaprezentowali różnorodne formy i tematy wy-
* powiedzi gawędy (nawet w ierszem) o histo-
* rii rodzinnych miejscowości, tradycjach, ro- 
.  dżinie, rozrywkach, dniu dzisiejszym Śląska.
♦ I miejsce zdobyła Justyna Langer z ZSO im.
* Powstańców Śl. w Wodzisławiu, II -  Magda-
• lena Orlik (LO Żory), III -  M ichalina  
® Wołosianka z I LO w Rybniku. Jury w skła-
* dzie: Krystyna Dyba, Aleksandra Kotulska i Eu- 
« geniusz Szymik przyznało również dwa wyróż-
• nienia dla Krzysztofa Lorka z ZSO Rybnik
* oraz Małgorzaty Tytko z I LO w Rybniku.

W przerwie wystąpiła Slązaczka Roku '96 
Aniela Langer (babcia laureatki), recytowa
no fragmenty „Kościoła miechowskiego” ks. 
Bonczyka, częstowano kołoczem fundowanym 
przez cukiernię Jerzego Króla z Boguszowie. 
Rozstrzygnięto równolegle ogłoszony konkurs 
fotograficzny pt. „Śląsk zatrzymany w kadrze”. 
Jury -  Anna Foltynowicz-Koterska i Zenon 
Keller -  przyznało I miejsce Patrycji Głowa- 
li z Technikum Górniczego w Rybniku (za cykl 
„Uwaga, szkody górnicze”) oraz dwa wyróż
nienia -  dla Krzysztofa Lorka (II LO Ryb
nik) i Elwiry Strojewskiej (V LO Rybnik).

Gwarowe i fo tograficzne konfrontacje 
utrwalają związki młodzieży z ziemią i trady
cją rodzinną. W tym ich siła!

(gw)

Kwiecień 2001



K U L U lR A S Z K O m A

Poetycko i gwarą...
41 osób wzięło udział w miejskich eliminacjach do Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w Rybnickim Centrum Kultury. 
Wśród uczestników przeważała młodzież, prezentując swoje umiejętności 
interpretacji poezji i prozy. Najlepiej sztuka ta udała się uczniom I LO.

Młodzież tej właśnie szkoły okazała się bez
konkurencyjna w kategorii recytatorskiej. 
Pierwsze miejsce zdobyła Bogumiła Jeleńska, 
a drugie -  Agnieszka Klimasara. Obydwie

Dwie najlepsze recytatorki, uczennice I LO: 
Bogumiła Jeleńska i Agnieszka Klimasara.

są uczennicami klasy III c, a do udziału w kon
kursie przygotowywały się pod okiem nauczy
cielki Aleksandry Kotas. III miejsce zdoby
ła Katarzyna Cwiąkała, zaś wyróżnienia przy
znano Beacie Matuszek i Agnieszce Fojcik. 
Najlepszymi recytatorami wśród dorosłych okaza
ły się Marzena Lisiecka i Hanna Tarabura. 
— Cieszymy się, że tylu chętnych chce brać udział 
w konkursach recytatorskich. To dziedzina,

którą warto się zajmować — mówiła podczas 
uroczystego rozdania nagród jedna z jurorek 
-  Krystyna Wiśniewska. — Wszyscy uczest
nicy są na swój sposób zwycięzcami, gdyż obcują 
z  poezją i prozą. Laureaci idą wspaniałą drogą, choć 
doradzałabym bardziej różnorodny repertuar.

Jak mówią uczestnicy konkursu, dobór tek
stów stwarza zwykle najwięcej kłopotów. Trud
no zdecydować się na wybranie odpowiedniego 
utworu i autora, pozostając przy tym w zgodzie 
z własnymi sympatiami i preferencjami jurorów. 
Laureatka II miejsca A. Klimasara zaprezento
wała fragment „Mistrza i Małgorzaty” oraz 
wiersz Czesława Miłosza „Stwarzanie świata”, 
a zwyciężczyni B. Jeleńska opowiedziała „Balla
dę o straszliwej rzezi” Andrzeja Waligórskiego 
i fragment „Lesia"Joanny Chmielewskiej.

W kategorii poezji śpiewanej ju
rorzy postanowili przyznać tylko 
dwie nagrody -  pierwszą dla Mate
usza Banaszkiewicza i drugą dla 
Katarzyny Nagrodzkiej. Poza 
tym jury  w składzie -  Czesław  
Gawlik, Danuta Świerczek-Fry- 
drychowicz i Krystyna Wiśniew
ska zdecydowało również o przy
znaniu honorowego dyplomu dla 
I LO za staranne przygotowanie 
młodzieży do eliminacji powiato
wych i miejskich. W nagrodę zdo
bywcy pierwszych miejsc zakwalifi
kowali się do dalszych eliminacji 
w Łaziskach Górnych, a wszyscy wy
różnieni odebrali dyplomy oraz 
bony EMPiKu.

Mieszkańcy naszego miasta od
noszą spore sukcesy w dziedzinie

dokończenie na stronie 20

Laureatki konkursu gwarowego w Chorzowie: od lewej Sa
bina Twardawa i Sabina Kudyba. Zdjęcia: Z.K.

Z końcem lutego odbyły się w sali Domu 
Kultury w Niedobczycach eliminacje miejskie. 
W kategorii wiekowej klas IV-VI SP zwycię
żyli: M ateusz D rabin iok  (kl.V SP 12, 
op. E.Czajkowska -  I m.), Romana Paliga 
(SP 28, op. M.Wieczorek -  II m.), Ewa Kacz
marczyk (SP 18 op. E.Bombik -  III m.). 
Wyróżnienie otrzymała Justyna Kłosek z SP 12.

Wśród gimnazjalistów najlepiej sztukę pięk
nego słowa opanowali: Marta Koch (G 6, op. 
J.Gorzyńska -  I m.),Agnieszka Błaszczyk 
(G 13, op.S.Malgrab -  II m.) oraz Agniesz
ka Groborz (G 11, op. A.Zimny). Wyróżnio
no Małgosię Szulekę z G 10.

7 marca w tymże konkursie startowało 67 
maluchów z klas I-III SP. W sali MDK-u zwy
ciężyli: Emilka Szatka z SP 16 (op. T.Uchy- 
ła) wśród pierwszoklasistów, Magdalena

Druga z prawej w dolnym rządzie Emilka Szatka z SP16 w Rybniku - I m  wśród recytatorów klas 
pierwszych. __ Zdj.: MDK

podstawowych i gimnazjów wystąpią w etapie 
wojewódzkim -  starsi w Rybniku, a z klas 
młodszych -  w Gliwicach. Dobrą tradycją kon
kursów w siedzibie M DK-u stał się poczę
stunek dla uczestników i opiekunów oraz 
w ręczanie dyplomów wszystkim recy tato
rom, a książek -  laureatom. (gw)

Turnieje recytacji
W roku bieżącym rybnicki MDK 

podjął się przeprowadzenia Konkur
su Recytatorskiego Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów aż po 
etap obejmujący całe województwo 
śląskie, który odbędzie się tutaj pod 
koniec kwietnia.

Gorzowska z SP 4 w Czerwionce (op. A.Po- 
gorzelska) dla klas drugich, a wśród uczniów 
klas trzecich Bartosz Greiner z SP 4 w 
Czerwionce (op. K.Pękała).

Nagrodzeni miejscami I-III uczniowie szkół



Wśród technik i tematów
„Wiele namalowałem, napisałem i publiko

wałem, ale to nie jest najważniejsze. Najważ
niejsze jest przeskoczyć samego siebie, wte
dy stajemy twarzą w twarz z samą istotą sztu
ki” -  pisał Marian Bednarek o sobie 10 lat 
temu. Teatr Ziemi Rybnickiej od 15 marca do 
5 kwietnia br. pokazał wystawę jego malar
stwa, rysunku i scenografii z ostatnich 20 la t 
To dobrze. Galerie to w końcu miejsca dla 
amatorów sztuki -  zarówno malowania, jak 
i oglądania.

Autor nie ułatwia widzom zadania, nie dba 
o chronologię prac. W holu galerii postawił 
na nobliwość (duże płótna olejne). W jej dru
gim pomieszczeniu -  na rozmaitość (oleje, ry
sunki, grafiki, kolaże, scenografia). Czujemy 
się zagubieni wśród wielości tematów, użytych 
technik, zapożyczonych 
chwytów, jakbyśmy mieli 
do czynienia z wystawą 
wielu autorów, często -  na 
jednym płótnie. Co począć 
z „C hrystusem ”, padają
cym pod ciężarem stwo
rów z wizji Witkacego? Co 
z lalką „Luśką” -  na źle 
pomalowanym tle? Jaki 
tytuł do is tn ien ia  nadać 
obrazowi „Bez ty tu łu ”, 
z kościotrupem dobierają
cym się do owoców, a nam 
każącym milczeć... Wiele 
tu ujęć nierzetelnych jako 
studium rzeczy lub osoby, 
choć zdarzają się płótna 
mniej i bardziej udane.
P rzykłady  pozytyw ne:
„Święta prowincjonalna”,

„Starość”-  miejscami udana próba przenika
nia barwy przez kontur postaci, „Oczekiwa
nie” -  najlepszy obraz wystawy pod względem 
kolorystycznym i kompozycyjnym -  z 1983 roku, 
wyraz fascynacji symbolizmem młodopolskim. 
Tu czy tam ładnie chlapnie farba, ożywi fakturę 
płótna szpachla, ale to wszystko zaledwie prze
błyski wśród szamotaniny technik i tematów.

Spotkanie z am atorem  twórczości malar
skiej miewa swoje dobre strony. Mnie na
uczyło, że nigdy dosyć studiow ania natury  
i ludzi. Zamiast przeskakiwać sam ego sie
bie, lepiej stanąć twarzą w twarz z samym 
sobą. Is to ta  sztuki ciągle daleko, ale po
w rót do źródeł -  choćby jako m iejsce odbi
cia -  zawsze się przydaje.

G. Walczak

Autor na wernisażu otwierającym ekspozycję. Zdj.: Z.K.

Sm olnioki odpustują!
Św. Józef Robotnik patronował 

będzie VI spotkaniu Smolnioków, 
którzy 1 maja zapraszają na swój 
tradycyjny festyn odpustowy na parkingu 
przy ul. Sławików.

Głównym celem tej charytatywnej imprezy 
jest zebranie środków na dofinansowanie kolo
nii dla 50 dzieci z rodzin potrzebujących wspar
cia dzielnicy Smolna. Organizatorem kolonii 
są tradycyjnie ojcowie franciszkanie, a w tym 
roku dzieci wyjadą do Kasiny Wielkiej koło 
Limanowej. Cegiełki w cenie 10 i 20 zl są już 
sprzedawane po mszach świętych w koście
le św. Józefa, reszta rozprowadzona zosta
nie w czasie festynu. Wśród osób, które je za
kupiły odbędzie się losowanie cennych nagród. 
Gwiazdą festynu będzie Kabaret Rak, wystą
pią też „Jorgusie” i zespół „Ice Machinę”!

(r)

Poetycko i gwarą...
dokończenie ze strony 19
recytacji choć, jak się okazuje, nie zawsze 
dotyczy ona tradycyjnej poezji i prozy. Rów
nie popularna je s t gwara śląska i um iejęt
ność w ładania tym językiem , a udowodniły 
to uczennice Zespołu Szkól Ekonomiczno- 
Usługowych z Rybnika. Dwie Sabiny -  Sabina 
Kudyba i Sabina Twardawa sukcesem za
kończyły udział w X Konkursie Recytator
skim w Gwarze Śląskiej, który odbył się w 
Chorzowie. Obydwie poświęciły swój występ 
mężczyznom i ich przywarom. Sabina Kudyba 
zachwyciła wszystkich historią o prawdziwej, 
„chłopskiej” naturze i tą opowieścią zdobyła 
pierwszą nagrodę. Zaś Sabina Twardawa zaję
ła III miejsce, a jej opowieść dotyczyła proble
mów związanych z niezbyt pracowitym Józi- 
kiem. Gratulujemy! (S)

^Format” w  obiektywie
W Klubie Energetyka w Rybniku otwarto wystawę, działającego w tej 

placówce Klubu Fotograficznego „Format”.
— Format to grupa ludzi, dla których foto

grafia je s t czym ś więcej niż pamiątką z  im ie
nin u cioci. To zespół, k tó ry  na św iat stara 
się pa trzeć  p rzez  pryzm at miejsca, światła 
i czasu — tak mówią o sobie członkowie klu
bu. Tworzy go kilkunastoosobowa grupa mło
dych ludzi zafascynowanych możliwościami, 
jakie niesie z sobą fotografowanie. Wystawa, 
którą otwarto 17 m arca, była okazją do pod
sum ow ania dotychczasow ej działalności: 
— Fotografią zajm ujem y się w Klubie Ener
getyka od 1989 r. — mówił dyrektor placówki 
Stanisław Wojtowicz. — Początki związane 
były przede wszystkim z  pracą z  młodzieżą. 
Później rozpoczęliśmy współpracę ze znanym 
fotografikiem Henrykiem Tkoczem. Nawiązali
śm y dobre kontakty z  Warszawą. M am y za 
sobą udział w kilku mistrzostwach, a rybnickie

środowisko fotograficzne ma ju ż  na swoim  
koncie spore sukcesy.

Rok tem u z klubem rozstał się Henryk 
T kocz. Jego  p racę  kon tynuu je  obecn ie  
Krzysztof Liszka. — Zmieniła się nazwa, ale 
nie zmieniła się chęć fotografowania i ch ęć  
p re ze n ta c ji tego, co udało s ię  uchw ycić  
w obiektywie. Klub nadał się rozwija i prezen
tuje swoje dokonania — twierdzi Stanisław 
Wojtowicz.

Zdjęcia, które pojawiły się na wystawie były 
niezwykle różnorodne. Przeważały fotografie 
czarno-białe, a prezentowane były zarówno pej
zaże, portrety, jak i akty. Zwiedzający mogli po
dziwiać m.in. wyjątkowe ujęcie krzyża w promie
niach słońca autorstwa Rafała Kota, zarys 
twarzy w pocałunku -  Marcina Słodczyka 
oraz w zbudzającą spore zain teresow anie

fotografię Katarzyny Ryszki, przedstawia
jącą zafascynowanego laptopem ubogiego sta
ruszka. Spore wrażanie wywarły również akty 
autorstwa Sylwii Pyka, a miłośnicy fotogra
fii mogli sprawdzić jak wygląda świat przez 
przysłowiowego „judasza” i co takiego kryje 
się za uchylonym oknem.

— Prace prezentowane na tej wystawie nie 
są z  sobą powiązane tematycznie, ale każda 
z  nich zwiera cząstkę nas samych — mówił 
o fotografiach Krzysztof Liszka, który jed
nocześnie opracował i zaprojektował wysta- 
wę.W uroczystym otwarciu ekspozycji uczest
niczyli głównie młodzi ludzie, którzy chętnie 
dzielili się swoimi wrażeniami z tego, co zo
baczyli. Były to przede wszystkim słowa uzna
nia dla pomysłowości autorów prac i ich umie
jętności uchwycenia tego, co interesujące 
w otaczającym nas świecie. Wieczór z foto
grafią uświetnił występ kwartetu smyczkowe
go „Da Camera ” Śląskiej Orkiestry Kameral
nej Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

(S)
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1. maj

„Rybnik Nasze miasto” 
„Cechy rzemieślnicze 

w miastach
Górnego Śląska do 1939 r.” 

„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota - wstęp wolny

2. maj Stały repertuar filmowy 
kina „Zefir”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

02 -  05.05 -  „Pokemon” 
do 03.05 -  „ 102 Dalmatyńczyki”

Szczegóły na afiszach i w miesięcznym repertuarze DK.

3. do 14.05

Wystawa:
„Odmieńmy obyczaje, a jąwszy 
się pracy, niech będą dobrzy, 

będą szczęśliwi Polacy”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa poświęcona Ignacemu Krasickiemu 
w 200. rocznicę śmierci.

Wstęp: wolny

4. do 27.05 „Cztery elementy” Muzeum w Rybniku 
tel. 4221 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa malarstwa, grafiki, fotografii, instalacji, 
grupy „Vier Elemente” z Niemiec.

Wstęp: 3zł, 2 zł

5. 01-31.05 Wystawa malarska 
Jaśminy Czech i Agaty Adamczyk

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: wolny

6. 01.05
godz. 16.00

„Wielka majówka” 
- festyn

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Park za
Domem Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie dyskoteka i konkursy dla dzieci i młodzieży 
oraz biesiada „Na góralską nutę” 

w wykonaniu zespołu „Tumioki” - zabawa.
Wstęp: wolny

7.
01.05
godz.

15.00-20.00
VI Spotkanie Smolnioków Rada Dzielnicy Smolna 

tel. 42 22 205
Parking przy 
ul. Sławików

Festyn z udziałem kabaretu „RAK”, 
zespołu „Jorgusie”, „lee Machine” 

Wstęp: wolny

8. do 05.05

Wystawa
„Działalność kulturalno -  

oświatowa polskich jeńców 
wojennych w obozach jenieckich 

w latach 1939 -  1945”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa udostępniona przez Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach -  Opolu. 

Wstęp: wolny

9. 03.05 Uroczyste obchody 
Święta Konstytucji

Muzeum 
tel. 42 21 423

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Rynek
Bazylika Św. Antoniego

10.00 -  zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych 
na Rynku, przemarsz do Bazyliki na mszę, 

powrót na Rynek -  wystąpienie okolicznościowe 
Prezydenta Miasta 

17.00 -  występ zespołu VOX 
10.00 -  18.00 -  Dzień Otwarty MUZEUM 

Wstęp: wolny

10. 03.05
godz. 11.00

Majówka
z Klubem Harcówka

Klub Harcówka 
tel.42 26 039 

Rada Dzielnicy Ligota -  
Ligocka Kuźnia

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie zabawa z mikrofonem, 
turniej tenisa stołowego dla dorosłych, 

turnieje dla dzieci, pokaz i degustacja ciast, 
wystąpią zespoły muzyczne.

Wstęp: wolny

11.
03.05
godz.

15.00-22.00

Dzielnicowe obchody 
Święta Konstytucji 

- festyn

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Muszla w parku 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie m.in.: 
występ zespołów muzycznych DK, 

wieczorem dyskoteka plenerowa 
Wstęp: wolny

12. 03.05
godz. 16.00

„Wielka Majówka” 
- festyn

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Park za
Domem Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie Orkiestra Dęta Kopalni „Chwałowice” 
i zespół „Hajer Kapela” - program biesiadny i zabawa. 

Wstęp: wolny

13.
03.05
godz.

16.00 -  22.00
„Majówka” - festyn Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Park Pod Lipami Niewiadom 

na przeciw DK

Występ zespołu muzycznego, 
konkursy dla dzieci i dorosłych, 
loteria fantowa i inne atrakcje. 

Wstęp: wolny

14.
03.05
godz.

17.00-21.00
Obchody Święta Konstytucji Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482
Konkurs wiedzy historycznej dla młodzieży 

Wstęp: wolny

15. 05-06.05 
godz. 15.00

II Międzynarodowy Integracyjny 
Piknik Muzyczny -  Rybnik 2001

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Muszla w parku 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystąpią zespoły z Czech, Słowacji, 
Niemiec, Węgier i Polski 

Szczegóły na afiszach 
Wstęp: wolny

16. 05-20.05
Prezentacje Kultury Czeskiej 

pod patronatem 
Prezydenta Miasta Rybnika

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallierl

W programie:
wystawy, koncerty, spektakle, 

filmy prezentujące kulturę czeską. 
Wszelkie szczegóły u organizatora oraz na afiszach.

17. 06.05
godz. 18.00

Koncert
„Fristaćka Javorina”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 Rynek Wystąpi kapela ludowa z solistami z Czech

18. 07.05

Otwarcie wystawy: 
„Najbardziej ekologiczna 
kompozycja przestrzenna 

z odpadów”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Wystawa pokonkursowa 
z okazji Dnia Ziemi. 

Wstęp: wolny

19. 07.05
godz. 10.00 „Wokół przemocy i agresji” Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Spektakl w wykonaniu Teatru Faktu i Publicystyki z Łodzi 

Impreza z okazji VII Rybnickich Dni Promocji Zdrowia

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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20. 07.05 „Zabawa z piosenką” Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Ogłoszenie konkursu szkolnego.
Impreza cykliczna adresowana do dzieci przedszkolnych, 

szkolnych i gimnazjalnych z okazji Dnia Dziecka. 
Zgłoszenia do 28.05

21. 08.05
godz. 10.00

Poranek poetycki 
-  Poznań 1956, Gdańsk 1970

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 4223 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie z poetami: Piotrem Rakowskim 
i Jolantą Trelą -  Ptaszyńską 

Wstęp: wolny

22. 08.05
godz. 16.00 „Lwowskie Orlęta” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystąpi: Teatr z Wrocławia 
Wstęp: 3,50 zł

23. 09.05 Seanse filmowe Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

9.00 -  „Dzieciak”
11.00 -  „Granice wytrzymałości” 

Wstęp: 10 zł

24.
09.05 

godz. 8.00, 
10.00, 11.45

„Przyjechał teatr, teatr...”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch 
tel. 42 24 434

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkól w wykonaniu 
E. Krakowskiej i B. Wrześniskiej. 

Wstęp: 8 zł

25. 09.05
godz. 10.00 „Dzieci -  dzieciom” Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Koncert dla dzieci niepełnosprawnych 
w wykonaniu Śląskiego Centrum Muzycznego w Rybniku. 

Wstęp: wolny

26. 09.05
godz. 14.00

Dzień Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 

tel. 42 37 414

Kościół oo. Werbistów 
ul. Kościuszki 

Rynek
Rybnickie Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

14.00 -  uroczysta msza św. w Kościele oo. Werbistów, 
15.00 -  spotkanie przedstawicieli osób niepełnosprawnych 

z Prezydentem Miasta w Urzędzie Miasta 
ok. godz. 16.00 -  gry i zabawy na Rynku 

17.30 -  w RCK koncert charytatywny zespołu 
„CARRANTUOHILL” -  wstęp: 25 zł (zysk ze sprzedaży 

biletów będzie przekazany na potrzeby osób 
niepełnosprawnych umysłowo)

Bilety do nabycia w WTZ i kasie RCK.

27. 10-11.05 JUWENALIA CKJ Politechniki Śl. 
tel. 0501 18 14 30 Rynek

W programie m.in.:
różne konkursy, występ kabaretu studenckiego, 

turniej koszykówki ulicznej, pokaz mody, 
koncert zespołu „Kashmir” i „Łzy” 

Szczegóły na afiszach

28. 11.05-30.06 Wystawa
„Rysunki Andrzeja Mleczki”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wernisaż z udziałem autora 11.05 godz. 17.00 
Wstęp: wolny

29. 11.05
godz. 17.00

Wystawa ikon i haftów 
Augustyny i Franciszka Stablów

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Galeria w holu 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawę można zwiedzać codziennie od 10.00 do 18.00. 
Wstęp: wolny

30. 11.05
godz. 17.00

Koncert
„Dzieci -Rodzicom”

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wystąpią zespoły taneczne. 
Wstęp: 2 zł

31. 12.05
godz. 16.00 Popis szkoły YAMAHA Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Wstęp: wolny

32. 13.05
godz. 18.00 Koncert „Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Estrada „Pod Wierzbą” 

ul. Saint Vallier
Wystąpi zespół młodzieżowy 

„Bezimienni ’93

33.

14-15.05 
godz. 8.00, 

10.15, 12.30, 
14.30

„Impreza” Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla młodzieży dotyczący problemów narkomanii 
w wykonaniu Teatru Profilaktycznego z Krakowa 

Wstęp: 8,50 zł

34. 16.05
godz. 9.00 Mała Akademia Jazzu Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Koncert finałowy prezentujący 
wszystkie poznane gatunki muzyczne. 

Wstęp: wolny

35. 17-18.05

Konferencja naukowa: 
„Etnografia miasta jako 
przedmiot zainteresowań 
muzealnictwa polskiego”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21423

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystąpienia i referaty poświęcone będą: 
wnętrzom mieszkalnym

i użytkowym, zwyczajom, obyczajom, ceremoniom 
i uroczystościom miejskim, formom rozrywek 

i zabaw, życiu towarzyskiemu i religijności 
Wstęp: wolny

36. 17-18.05 
godz. 10.00

XXX Festiwal 
Piosenki Dziecięcej 
im. T. Paprotnego

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Festiwal o zasięgu wojewódzkim. 
Występ laureatów 03.06 na Rynku 

Wstęp: wolny

37. 19 -  24.05 Francuskie Dni Kultury

Alliance Française 
tel. 42 23 141

Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej 
Rybnik -  Europa

Rynek
i inne miejsca wskazane 

przez organizatora

W programie m.in.:
występy zespołu muzycznego i tanecznego, 

degustacja naleśników.
Szczegóły na afiszach

38. 19.05
godz. 16.30 VI Nasza Majówka

Rada Dzielnicy 
Boguszowice 
tel. 42 20 506 
Parafia NSPJ 

w Boguszowicach 
tel. 42 20 322

Amfiteatr i ogród przy parafii 
NSPJ w Boguszowicach

W programie m.in.:
„Jack Band”, „Przemienienie”, 

„Stare Dobre Małżeństwo”

Kwiecień 2001
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39. 19.05
godz. 17.00 „Sobota w Niedobczycach” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Muszla koncertowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Impreza w ramach sobotnich koncertów muzycznych 
dla mieszkańców dzielnicy.

Wstęp: wolny

40. 20.05
godz. 18.00 Koncert „Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Estrada „Pod Wierzbą” 

ul. Saint Vallier 1

Wystąpi: orkiestra dęta KWK „Rydułtowy” 
wraz z majoretkami, 

w programie muzyka rozrywkowa

41. 22.05 Festiwal Teatru Przedszkolnego Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Przedstawienia bajkowe przygotowane przez dzieci 
z boguszowickich przedszkoli.

42. 25.05 Mała Akademia Filmu Polskiego 
„Szabla od Komendanta”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Impreza cykliczna 
Wstęp: 4 zł

43. 25.05
godz. 10.00 „Tu lubię być”

Fundacja
„Signum Magnum” 

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Finał konkursu organizowanego przez 
Fundację „Signum Magnum” 

Wstęp: wolny

44. 25.05
godz. 17.00 Dzień Matki

Młodzieżowy 
Dom Kultury Nowiny 

tel. 42 24 088

MDK Nowiny 
ul. Broniewskiego 23

Wystąpią zespoły taneczne, muzyczne i recytatorskie. 
Wstęp: wolny

45. 25.05
godz. 17.00 „Naszym Rodzicom” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Koncert w wykonaniu zespołów muzycznych 
działających w DK

oraz dzieci z SP nr 33 w Niedobczycach

46. 26.05 Koncert z okazji Dnia Matki Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Koncert w wykonaniu kapeli podwórkowej „Walencioki” 
Wstęp: wolny

47. 26.05

Obchody 80. rocznicy 
III Powstania Śląskiego 

i 79. rocznicy przyłączenia Śląska 
do Macierzy

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Rynek
Bazylika Św. Antoniego

10.00 - zbiórka pocztów sztandarowych 
i uczestników uroczystości na Rynku, intrada MOD 

„Rybnik”
msza św. w Bazylice,

na Rynku -  złożenie kwiatów i zapalenie znicza 
pod Tablicą Pamiątkową na Ratuszu 

II część uroczystości -  Jarmark Śląski

48. 26.05 II Jarmark Śląski
Cech Rzemiosł oraz Małej 

i Średniej Przedsiębiorczości 
tel. 42 210 08

Rynek
teren wokół RCK

Nawiązanie do tradycji śląskiego świętowania; prezentacja 
folkloru, degustacja potraw kuchni śląskiej, pokaz 

technologii stosowanych
w nowoczesnym rzemiośle, prezentacja zanikających 

rzemiosł; możliwość zakupu wytworów

49.
26.05
godz.

17.00-21.00
Dzień Matki w Klubie „Olimp” Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482
Konkurs plastyczny dla młodzieży 

Wstęp: wolny

50. 27.05
godz. 18.00 Koncert „Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Estrada .Jod Wierzbą” 

ul. Saint Vallier 1 Szczegóły na afiszach

51. 28.05-17.09
Wystawa

„Szczęśliwy naród, który ma 
poetę”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa poświęcona Czesławowi Miłoszowi 
w 90. rocznicę urodzin.

Wstęp: wolny

52.
29.05
godz.

9.00 i 11.30
„Księga dżungli” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallierl

Spektakl musicalowy dla dzieci 
w wykonaniu Teatru „Scena Polska” z Czeskiego Cieszyna 

Wstęp: 14 zł

53. 30.05
„Od sonaty do pieśni” - koncert z 

cyklu
„Muzyka na Ratuszu”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystąpią:
J. Gumiela -  sopran, P. Stawarski -  skrzypce, 

S. Cierpik -  fortepian.
Wstęp: wolny

54. 31.05-01.06
11 Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Piosenki Polskiej -  

Rybnik 2001

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch 
tel. 42 244 34

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwalowice 

ul. 1 Maja 95

W programie: koncert z okazji Dnia Dziecka, 
wodewil „Bal Kwiatów” w wykonaniu uczniów ŚCM, 

przesłuchania koncertowe.
Szczegóły u organizatora 

Wstęp: wolny

55.
31.05
godz.

14.30-21.00
II Marsz Młodzieży dla Jezusa

Parafia pw. Św. Teresy 
w Chwałowicach 

tel. 42 238 86

Bazylik 
Św. Antoniego 

Rynek

14.30 -  wyjście z czterech kościołów, 
marsz gwiaździsty do Bazyliki Św. Antoniego 

uroczysta msza celebrowana 
przez Arcybiskupa Damiana Zimonia 

ok. 16.00 -  przejście na Rynek z Krzyżem Młodzieżowym, 
ewangelizację poprowadzi zespół „Przystanek Jezus” 

oraz „New Life Musie”

56. 31.05 godz. 17.00 Warsztaty literackie

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Czytelnia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców poprowadzi J. Strządała 
Wstęp: wolny

SPORT
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. maj Zawody w biathlonie z okazji 
Dnia Dziecka

Klub Sportowy„Ryfama” 
Tel. 42 27 252 
(p. S. Janik )

Lasy
w Rybniku - Paruszowcu Szczegóły u organizatora

2. maj Basket

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

tel. 42 22 140 
(p. R. Tymusz)

Rynek Miasta Rybnika Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży na Rynku 
Szczegóły u organizatora

3. 01.05 Rowerowy Zlot Gwiaździsty
PTTK Oddział Rybnik 

tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Finał
na Ośrodku KOTWICA

Zlot rowerowy mieszkańców Rybnika, Radlina, Pszowa 
i Rydułtów do Ośrodka KOTWICA przy ul. Rudzkiej. 

Finał ok. godz. 13.00
Wspólne pieczenie kiełbasy (uczestnicy zabezpieczają we 

własnym zakresie).
Turniej zręcznościowy dla dzieci

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

4. 01-03.05 Majówka Rybnicka 2001

Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej Rybnik 
tel. 42 21 711 
(p. A. Musiał)

Rada Dzielnicy Śródmieście

Boisko sportowe 
KS „Ryfama" 

Rybnik
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży 

Szczegóły u organizatora

5. 02.05 
godz. 9.00 11 Turniej Piłki Nożnej

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 56 
(p. H. Machulik)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 26 
Chwałowice

Wstęp: wolny

6. 03.05
Puchar Wiosny Zalewu 

Rybnickiego 
w Wędkarstwie

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 95

Nabrzeże zalewu 
Orzepowice

Wstęp: wolny 
Szczegóły u organizatora

7. 03.05
godz. 13.00 Inauguracja sezonu rowerowego

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86 

Rada Dzielnicy: 
Boguszowice Osiedle, Stare, 

Gotartowice, Kłokocin

Park Osiedla Boguszowice
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy. 

Przejazd „pętlą boguszowicką”, 
rozdanie nagród, ognisko.

Wstęp: wolny

8. 03.05
godz. 16.00 Mecz mistrzowski klasy A

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 56 
(p. H. Machulik)

Stadion 
ul. 1 Maja 27 
Chwałowice

GKS Chwałowice - JEDNOŚĆ Jejkowice 
Wstęp: 4 zł

9. 03.05
godz. 16.30

Mecz
o Drużynowe Mistrzostwo 

ILigi

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul Gliwicka

RKM Rybnik -  WYBRZEŻE Gdańsk 
Szczegóły na afiszach.

10. 05-06.05

Międzynarodowy Turniej 
Juniorów

o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika 
w Koszykówce

Miejski Koszykarski Klub 
Sportowy„Rybnik” 

tel. 42 32 511 
(p. Adamczyk

Hala MOSiR 
ul. Jastrzębska 12 

Boguszowice
Szczegóły na afiszach

11. 09.05 Mecz piłkarski

Towarzystwo Kulturalno-  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
przy ul. Podmiejskiej 1

Mecz o mistrzostwo piłkarskiej ligi okręgowej 
pomiędzy klubem

Energetyk Rybnik a klubem Czarni Gorzyce 
Wstęp: wolny

12. 09.05
godz. 16.00

Finał III Indywidualnych 
Szachowych Mistrzostw Rybnika 

w Wieloboju
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95 Wstęp: wolny

13. 10.05
godz. 17.00

Finał eliminacji krajowych, 
indywidualnych mistrzostw 

świata juniorów

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul Gliwicka Szczegóły na afiszach

14. 12.05 
godz. 9.00 Poznajemy zabytki Rybnika

PTTK Oddział w Rybniku 
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Teren miasta Rybnika
Wędrówka piesza, która ma na celu zwiedzanie 

i poznanie zabytków Rybnika 
Wpisowe: 5 zł

15. 12.05
godz. 16.30 Mecz mistrzowski klasy A

Górniczy Klub Sportowy 
.Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 56 
(p. H. Machulik)

Stadion w Rybniku 
ul. Gliwicka 72

GKS Chwałowice - FORTECA Świerklany 
Wstęp: 4 zł

16. 19.05 Mecz piłkarski
Towarzystwo Kulturalno-  

Sportowe „Kuźnia” 
tel. 739 11 82 

(p. R. Skorupa)

Stadion
przy ul. Podmiejskiej 1

Mecz o mistrzostwo piłkarskiej ligi okręgowej pomiędzy 
Energetyk Rybnik a Górnik Pszów 

Wstęp: wolny

17. 19.05
Zlot szlakiem 

ks. Karola Wojtyły 
- Papieża Jana Pawia II

PTTK Oddział w Rybniku 
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Meta w Ośrodku Sportów 
Wodnych

i Rekreacji Elektrowni 
.Rybnik” SA 
w Stodołach

W programie: uczczenie rocznicy urodzin Jana Pawła II, 
uczczenie 80. rocznicy Powstania Śląskiego 

oraz jubileuszu 50-lecia oddziału PTTK w Rybniku. 
Wpisowe: 5 zł

18. 20.05
godz. 16.30

Mecz o Drużynowe 
Mistrzostwo I Ligi

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul. Gliwicka 72

RKM Rybnik -  ŁTŻ Łódź 
Szczegóły na afiszach.

19. 26-27.05 godz. 
10.00

Międzynarodowy Turniej 
Integracyjny 

w Szpadzie Chłopców 
i we Florecie Dziewcząt

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja szermierki 
tel. 42 28 201 

(p. Taranczewski)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców Śl. 40

10.00 -  rozpoczęcie 
16.00 -  walki finałowe

Bezpośrednia walka finałowa odbędzie się na Rynku 
z okazji święta Bractwa Kurkowego 

i kiermaszu rzemiosł różnych.
Wstęp: wolny

20. 27.05
godz. 17.00 Czwórmecz

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul Gliwicka Szczegóły na afiszach.

23. 07-11.05 VII Rybnickie Dni Promocji 
Zdrowia

Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej 

Miejska Stacja Sanitarno -  
Epidemiologiczna 

w Rybniku 
tel. 42 23 312

Cech Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości 

ul. Wysoka 15/17 
Rybnickie Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ul. Kościuszki 55 
DK Boguszowice 

Plac Pokoju 1

8.00 do południa w CR - wykłady,
16.30 wykłady dla dorosłych w WTZ 

badania pamięci przez cały dzień 
(zapisy od 23.04 -  tel. 42 37 414 p. Jolanta Wójcik) 

07.05 w RCK -  wykład ks. A. Nowaka 
(wykłady oraz szeroka gama badań)

08.05 w DK - , .Nikotyna a rak krtani” - wykład dr J. Wałka

24. 18-19.05 Wielka Niewiadomska 
Promocja Zdrowia

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wykłady, badania, bezpłatne konsultacje lekarskie, stoiska 
ze zdrową żywnością i artykułami zielarskimi, 

medycyna niekonwencjonalna 
Wstęp: wolny

25.
31.05
godz.

12.00-15.00

Międzynarodowy Dzień 
Bez Tytoniu

Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej 

Miejska Stacja Sanitarno -  
Epidemiologiczna 

w Rybniku 
tel. 42 23 312

Rynek w Rybniku Happening -  imprezy dla dzieci 
Wstęp: wolny

M Ł
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Rybnickie 
Centrum 
Kultury

• Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać
-  Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau 
w nowym programie „Pasjans dla dwóch”
-  22 kwietnia, godz. 19.00

• „Gdybym był bogaty... ” -  któż z nas nie za
dał sobie tego pytania choć raz! Odpowie 
na nie Tewje -  Mleczarz w znakomitym mu
sicalu „Skrzypek na dach”, tym razem 
w wykonaniu artystów Opery Wrocławskiej
-  29 kwietnia, godz. 18.00

Maj upłynie w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej pod znakiem 

kultury czeskiej.
Prezentacja kultury kraju, z którym sąsiaduje

my niemal przez płot, wiedząc o nim niewiele, 
wydaje się ze wszech miar dobrym pomysłem.
• 5 maja inauguracja, w obecności przedsta

wicieli ambasady Czech w Polsce, otwar
ciem wystawy fotograficznej Jana Reicha 
„Praga klasyczna i h istoryczne miejsca  
C zech” -  godz. 16.00. Potem  spektakl 
„Proszę, zrób m i dziecko” Mirko Stiebera 
w wyk. Teatru Polskiego z Bielska-Białej, 
godz. 17.00, 19.30

• 6 maja -  orkiestra dęta „Fristaćka Ja- 
vorina”, Rynek, godz. 18.00, degustacja cze
skiej kuchni

• 8 maja -  „Twórczość Hrabala, liryka w pro
zie” -  spotkanie z J. Waczków, tłumaczem 
prozy Hrabala, godz. 11.00, 19.00

• 10 maja -  „Kubula i Kuba Kubikula” -  
spektakl dla dzieci w wyk. Teatru Banialuka 
z Bielska-Białej, godz. 9.00, 11.00

, • 12 maja -  „Cirus Vitae” -  spektakl plene
rowy Teatru „Continuo”, Rynek, godz. 19.00

• 13 maja -  koncert Filharmonii B. Marti- 
nu ze Zlina -  w programie Martinu, Dwo-

\ rzak, Smetana, godz. 18.00
• 17 maja -  Sąd nad Szwejkiem -  spotkanie 

z Leszkiem Mazanem i Mieczysławem Czu- 
mą -  znawcami i tłumaczami literatury cze
skiej, godz. 19.00

• 20 maja -  Helena Vondraczkowa!, godz. 19.00 
I czeskie kino!
„Nikt nic nie w ie” (7.05., godz. 20.00), 

tryptyk Miłosza Formana: „Miłość blondyn
k i” (9.05., godz. 20.00), „Czarny P io truś” 
(14.05., godz. 20.00), „Pali się moja panno” 
(16.05., godz. 20.00), a także kino współcze
sne -  „Powrót id io ty” (18.05., godz. 20.00).

Jesteśmy przekonani, że po 20 maja za
równo kultura czeska, jak i sam kraj będą 
nam bliższe!

Tel 4.7-28-825. 42-60-070
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mogli się przekonać, że Magdalena Stużyńska 
zeszczuplała, Paweł Wawrzecki jest przystoj
niejszy niż w serialu, Andrzej Grabarczyk 
potrafi być stonowany, Jerzy Turek -  poważ
ny jak sam biskup, zaś Ewa Ziętek -  nieźle 
wygimnastykowana. Gospodarze zwariowane
go domu pastora czyli Lucyna Malec i Grzegorz 
Wons dotrzymywali pozostałym znakomicie 
kroku... (r)

Nabiegali się aktorzy, oj 
nab iega li, ale w końcu 
udzielili licznie zgrom a
dzonym widzom odpowie
dzi na tytułowe pytanie. 
Udzielali jej aż trzy razy, 
bo tyle spektakli w Rybni
ku zagrali. TZR zrobił nie
zły interes, bo sprzedano 
prawie 1800 biletów, a spra
gniona śmiechu i znanych 
twarzy publiczność była 
zadowolona. Rybniczanie

Trzy spektakle Teatru ..Kwadrat”

O co biegało?
Prawie cała obsada serialu „Złoto

polscy” przewinęła się przez scenę 
Teatru Ziemi Rybnickiej, a to za spra
wą sztuki Philipa Kinga „O co biega?” 
przedstawionej przez Teatr Kwadrat.

„Serialowe” twarze 
przyciągnęły widzów...

Zdj.: Z.K.

j

W premierowym...
Niezłą frekwencją zakończyło się w Kinie 

Premierowym TZR wyświetlanie „Przed
wiośnia”. W sumie, w ciągu 20 dni film obej
rzało ok. 10 tys. osób. To zupełnie dobry wy
nik, choć gorszy od ubiegłorocznej frekwen

cji na „Panu Tadeuszu” (20 tys.) i „Ogniem 
i mieczem” (47 tys.osób). Jak na razie (na 
dzień 5 kwietnia, 2 tydzień w kinie) na film 
„W pustyni i w puszczy” przyszło prawie 5 
tys. widzów. Zeszłoroczny zagraniczny hit 
„Gladiator” w ciągu 2 tygodni zgromadził w 
TZR dla porównania 5 tys. widzów.

$

Trzy dni dla teatru i muzyki
Trzy dni trwał V Festiwal Sztuki Te

atralnej, zorganizowany przez elek
trownię „Rybnik”.

W ostatni weekend marca br. można było 
obejrzeć sześć spektakli konkursowych (siód-

my zespół -  Theaterkomplex z Poznania z 
monodramem wg „Sezonu w piekle” A. Rim
bauda -  nie dojechał). W niedzielę odbyła się 
dyskusja teatralna i ogłoszenie werdyktu jury. 
Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły Teatr Of 
Manhattan z Łodzi (za świetną 2. część tryp
tyku „Credo” pt. „Prawda”) oraz Teatr Pla
styczny Mariana Bednarka z Rybnika (za 
spektakl pt. „Pressum ”). Drugie równorzęd
nie -  za aktorski wyraz spektakli -  otrzymały 
Teatr Psychodelii Absolutnej z Krakowa/ 
Zakopanego (spektakl wg sztuk Witkacego 
„Sen schizofrenika... albo Bellatrix”) oraz 
Teatr Szturarzer z Warszawy (spektakl 
„Trzecie coś” wg M. Schisgala). Bez nagród 
odjechały Teatr Mazagran z Katowic (wysta
wiał własną sztukę pt. „Skok bandżi”) oraz 
Plantacja Teatralna Teatru Realistycznego ze 
Skierniewic (ze sztuką „...i westchnienie ko
ralowych mórz” wg T.S. Eliota).

Imponująco -  jak od lat -  dobrano imprezy 
towarzyszące. Oprócz widowiska ulicznego 
Teatru Plastycznego MAKATA z Warszawy, 
które na osiedlu elektrowni „Rybnik” zamy
kało imprezę, w sobotę wystąpił zespół znany

c.d. na stronie 26

Bez nagrody wyjechał Teatr Mazagran 
z Katowic... Zdj.: Z.K.
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Utopiona w zalewie!
Uczniowie szkół podstawowych nr 23 i 26 z Niewiado- 

mia oraz przedszkolaki z Rydułtów wzięli udział w trady
cyjnym obrzędzie topienia Marzanny. Symbol zimy zato
nął 21 marca w wodach Rybnickiego Zalewu.

Podczas zabawy, którą zorganizaował Dom Kultury w Niewiado- 
miu, w tradycyjny sposób pożegnano zimę i powitano wiosnę. Na 
teren ie  Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Elektrowni Rybnik 
w Chwałęcicach przy chłodnej, choć słonecznej pogodzie bawiło się 
około 600 dzieci. Z myślą o nich przygotowano występ zespołu folklo
rystycznego „Nasi”, który zachęcał do wspólnego śpiewania i tańcze
nia, zorganizowano też liczne konkursy z nagrodami.. Nie zapomnia
no o tradycyjnym „polowym” posiłku i na zakończenie zabawy wszy
scy uczestnicy mogli rozgrzać się gorącą grochówką. Zdaniem dzieci 
oraz organizatorów  im preza była napraw dę udana. Szkoda tylko, 
że utopienie Marzanny nie poprawiło aury i nie przesądziło o zakoń
czeniu zimy. Już następnego dnia w Rybniku spadł śnieg. (S)

„Klawiszowcy” nagrodzeni
Sukcesem młodych rybniczan zakończył się Ogólnopol

ski Festiwal Szkół Muzycznych Yamacha w Olsztynie.
W kategorii najmłodszych uczestników (ur. po 1.01.89) w grupie key- 

bordów I miejsce zdobył Bartosz Bezegłów (ex aequo z innym uczestni
kiem), drugie miejsce wśród nieco starszych dzieci zdobył Łukasz Brzo
za, trzecie -  Marcin Wita. Ponadto B. Bezegłów został wytypowany na 
reprezentanta Polski na Europejskim Festiwalu Szkół Muzycznych Yama- 
chy, który odbędzie się w maju w Znojmo w Czechach. Do rybnickiej 
szkoły uczęszcza ponad setka dzieci, a w całej Polsce w szkołach Yamachy 
uczy się ich ponad 2,5 tys., co daje Polsce 2 miejsce w Europie. Ideą szkół 
prowadzonych przez największego producenta sprzętu muzycznego na 
świecie jest popularyzacja i wspieranie aktywnego muzykowania. (r)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA,
OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W RYBNIKU

Wszystkim naszym kfientom 
radosnych i pogodnych 

Śzuiąt
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: Majowy festyn
w Paruszowcu-Piaskach

* Dwudniowy, majowy festyn organizuje parafia św. Jana
* Sarkandra w Paruszowcu-Piaskach.
m Impreza, w którą włączyła się również Rada Dzielnicy, odbędzie się
* 5 i 6 maja w Ośrodku TKKF w Piaskach. Wystąpią m.in. Zbigniew
* Wodecki i Kapela Bawarska, a w programie również loteria fanto-
* wa, zabawy taneczne, karuzele, gry i zabawy dla dzieci, pokazy walk
* rycerskich. Organizatorzy zapewniają też zimny i gorący bufet, napo- 
„ je, słodycze, w tym śląski kołocz. W sobotę początek o 15.00, w nie-
* dzielę -  o 13.00. Zapraszamy!

* Trzy dni dla teatru i muzyki
* c.d. ze strony 25
« z krakowskich festiwali kultury żydowskiej The Cracow Klezmer
* Band, a w niedzielę -  Teatr Ósmego Dnia z Poznania z 2. wersją 
„ spektaklu pt. „Ziemia niczyja” z 1991 roku. Kwartet z Krakowa dał wirtu-
* ozowski koncert muzyki płynącej z folkloru żydowskiego, sięgający głębią
* i maestrią gry najwyższego lotu. Szkoda, że niewiele osób spoza uczestni-
* ków festiwalu teatralnego przybyło na koncert do Klubu Energetyka. Wię-
* cej osób przyjezdnych ściągnęła legenda Teatru Ósmego Dnia, kiedyś
* prześladowanego przez władze PRL, dziś tworzącego jedno z najważniej- 
% szych centrów kultury alternatywnej w Polsce. „Ziemia niczyja” okazała
* się raz jeszcze (ale jak!) historią jednostki wybitnej (Bułhakowa, Cwieta- 
m jewej, Nietzschego, van Gogha), która wśród miałkiej bądź totalitarnej 
» ideologii szuka miejsca dla swojego ideału człowieczeństwa. Spektakl po-
* rażający grą, wizją i bezpośrednią silą przesłania.
* Mieli rację jurorzy festiwalu: to spotkania ważne dla -  głównie mło-
* dych, choć często kierowanych dojrzałą ręką -  twórców teatrów po-
* szukujących. Jedni już wiele potrafią, inni zebrali nowe doświadcze- 
« nia. Sukces teatru  z Łodzi nie podlegał dyskusji, teatr z Rybnika byłby
* pełniejszy, gdyby jego szef nie był zarazem dyrektorem artystycznym
* festiwalu, odpowiadającym za dobór spektakli konkursowych i juro-
® rów. Uroku imprezy nie potrafił mi zepsuć nawet fatalnie opracowany 
“ pod względem redakcyjnym jej program. G. Walczak



Lars von Trier
w DKF Ekran

Trwa p rzegląd  film ów  L arsa von  
Triera przygotowany przez DKF „Ekran”.

Przed nami najgłośniejszy z filmów tego 
oryginalnego, duńskiego reżysera -  „Tańcząc 
w ciemnościach ”, nagrodzony Złotą Palmą 
w Cannes w ub. roku, ze znakomitą, też nagro
dzoną, rolą Björk. Film obejrzymy w kinie 
„Apollo” 23 kwietnia o godz. 18.30. Tuż po 
nim -  „Idioci” -  będący wielką prowokacją film
0 burzeniu konwencji -  też nagrodzony, tym 
razem w Berlinie w 1998 roku.

Wcześniej filmowi koneserzy i miłośnicy von 
Triera mieli okazję obejrzeć „Królestwo I ”
1 „Królestwo I I” (łącznie ponad 9 godzin projek
cji) oraz „Element zbrodni”i „Europa”. (r)

* Poranek poetycki

| Poznań ’56 -  Gdańsk 7 0
# Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
• bliczna w Rybniku zaprasza 8 maja o godz.
• 10.00 do sali wykładowej na Poranek po-
* etycki -  Poznań ’56 i Gdańsk ’70. O dra-
• matycznych wydarzeniach z naszej najnowszej
* historii mówić będzie poeta i publicysta Piotr
* Rakowski. Zaprezentuje on również swoje
• w iersze związane z tą  tem atyką. W spotka-
• niu weźmie udział poetka Jolanta T rela-
* Ptaszyriska.
• Tematyka zostanie powtórzona na spotka-
* niu autorskim Piotra Rakowskiego w Domu
* Kultury w Chwałowicach.
I (r)

Celem konkursu , 
który objął ponad ty
siąc młodych ludzi w 
wieku od 11 do 18 lat, 
była popu laryzac ja  
bezpiecznej turystyki 
zarówno latem, jak i 
zimą oraz zapoznanie 
narciarzy z kodeksem Grupa finalistów -  wśród nich troje młodych rybniczan.

narciarskim. Do II etapu zakwalifikowało się 
23 uczestników, zaś finał miał miejsce w mar
cu w Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Be
skidzkiej GOPR w Szczyrku i w ośrodkach 
GAT w Szczyrku-Czyrnej. Poziom wiedzy fi
nalistów dotyczący bezpiecznej turystyki gór
skiej był tak wysoki, że zwycięzców wyłonio
no dopiero w dogrywce. Nagrody, m.in. tele
wizor, firmowe narty, aparat fotograficzny 
warte były wysiłku włożonego w przygotowa
nie do konkursu. Po jego zakończeniu wszy
scy uczestnicy obejrzeli pokaz ratownictwa 
przeprowadzony przez ratowników Beskidz
kiej Grupy GOPR i zapoznali się ze sprzętem  
ratunkowym, w jaki grupa jest wyposażona.

Bezpieczne góry
Troje rybnickich uczniów znalazło 

się w ścisłym finale konkursu „Bez
pieczne Góry” organizowanego przez 
grupę Beskidzką GOPR.

Zdobywcą II miejsca został Tomasz Muś 
ze szkolnego Koła Krajoznawczo-Tury
stycznego przy SP 25 w Radziejowie, zaś 
IV -  jego szkolny kolega Rafał Groborz. 
Opiekunem obu laureatów jest dyrektor SP 25 
Michał Wieczorek, od lat propagujący wśród 
swoich uczniów turystkę jako formę czynne
go wypoczynku oraz poznawania swojego re
gionu i k ra ju . Na V 
mi e j s c u  z n a l a z ł a  
się Alicja Szam be- 
lan z G i m n a z j u m  
nr 2 w Rybniku, gdzie 
opiekunem koła jes t 
Aleksander Mencel.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku 
im. Karola i Antoniego Szafranków ogłasza zapisy na rok szkolny 2001/2002

PSM I stopnia PSM II stopnia
fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka,

akordeon, instrumenty dęte wiolonczela, kontrabas, gitara, instrumenty dęte
-  dział dziecięcy -  ukończone 6 lat -  kandydaci powinni mieć ukończony
-dział młodzieżowy -  nieprzekroczenie 16 roku życia 13 rok życia (rok urodź. 1988 i starsi).

Badanie uzdolnień muzycznych (PSMIstopnia) Egzamin konkursowy (PSM II stopnia)
21 -  23 maja 2001 roku

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18.05.2001 r.,
Rybnik, ul. Piłsudskiego 33, teł. 42-22-775, 42-25-340

Zebranie informacyjne odbędzie się dnia 16.05.2001 r. o godz. 17,30, sala nr 7.
Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie -  świadectwo zdrowia stwierdzające brak przeciw- 
wskazań zdrowotnych do kształcenia sie w obranym kierunku.

G A Z E M !
DK w Niewiadomiu
Kwiaty wiosny v

Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów 
przy Rybnickim Centrum Kultury or
ganizuje w Domu Kultury w Niewia
domiu w dniach 28 i 29 kwietnia wy
stawę kwiatów wiosny.

Żywym kwiatom towarzyszyć będą fotogra
fie kompozycji kwiatowych. Wystawa w Nie
wiadomiu to pierwsza z cyklu tegorocznych 
imprez organizowanych przez aktywny jak za
wsze klub. W połowie lipca w TZR -  XI Mię
dzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwia
towych, w sierpniu znów -  w Niewiadomiu -  
IV Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Da
lii i Kompozycji Kwiatowych.

Rybniccy klubowicze wypływają na coraz 
szersze wody. W czerwcu w Gliwicach odbę
dzie się Międzynarodowa Wystawa Irysów 
„Iris Silesia 2001” organizowana wspólnie 
ze Śląskim Towarzystwem Miłośników Lilii 
w Gliwicach, zaś w Mikołowie Konwent Środ
kowoeuropejskiego Towarzystw a Irysow e
go, k tórego prezydentem  je s t członek klu
bu w Rybniku Jerzy Woźniak.

„Zloty”jubileusz 
Społecznych Ognisk 

Artystycznych
S tow arzyszen ie  Społecznych  

O gnisk A rtystycznych  obchodzi 
w tym roku „złoty” jubileusz.

Wśród kilkudziesięciu placówek z całego wo
jewództwa w nim zrzeszonych, jest również ryb
nickie Społeczne Ognisko Muzyczne. Z okazji 
jubileuszu w Teatrze Ziemi Rybnickiej 24 kwiet
nia o godz. 17.00 odbędzie się koncert w wy
konaniu uczestników ognisk muzycznych nie 
tylko z Rybnika. Wystąpią też laureaci II Festi
walu Muzyki Instrumentalnej, jaki odbył się 
w ub. miesiącu w Domu Kultury w Chwałowi
cach, a którego organizatorem było Społecz
ne Ognisko Muzyczne w Rybniku. W fe
stiwalu wzięli udział m.in. wychowankowie 
ognisk muzycznych z Pszczyny, Wodzisławia, 
Rybnika, Żor, Raciborza i Gliwic, uczniowie 
Prywatnej Szkoły Muzycznej z Rydułtów, Pań
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Ryb
nika i Jastrzębia, OPP z Rydułtów oraz Cen
trum  Muzycznego z Rybnika. W konkurso
we szranki stanęli zarówno soliści, zespoły, 
jak i duety. Wiadomo już, że w przyszłym roku 
festiwal poszerzy się o część wokalną. Popi
sy instrum entalistów  oceniało jury, złożone 
z nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej, 
w składzie -  Jolanta Wawrzyńczyk, Olga 
Rumpel i Franciszek Prus.

(S)

G A Z E M N K K A:el. 42-28-825. 42-60-070



Marek Szołtysek

D i o b o ł
czyli wielkanocno przestroga 

dlo poczciwych Ślązoków

Dioboł, dioboł ty  pieronie,
Zrób se  szlajfka na łogonie!

Tak bych Wom jednak niy radzioł robić 
diobła za błozna, bo przeca diobły rychtig 
istnieją i lepszyj trzimać sie łod nich dale
ko. A trza wiedzieć, co piyrwy, jak Ponbo- 
czek stworzoł świat, to sie narobioł w nie
bie fol aniołów. Ale niykere z nich sie Pon- 
boczkowi postawiyły i padały, co mu nie 
bydą służyć. Bestoż sie Ponboczek zner- 
wowoł i powyciepowoł te złe anioły czyli 
diobły z nieba do piekła. Łodtąd to dio
bły tak łonaczą, tak łonaczą, co by yno lu
dzi z Ponboczkiym powadzić. One to prze
ca skusiyły Adama i Ewa, abo Kaina przy- 
kludziyły ku złymu.

Niy myślcie sie jednak, co Ponboczek niy 
poradzi tym diobłom. On to przeca posłoł na 
świat swego Synka, kery umar na krziżu. Bez 
ta śmierć doł rady diobłowi czyli zbawioł nos 
od złego. Zrobioł to Ponboczek yno skuli tego, 
że nom wszyjsłrim łogromnie przaje.

Od czasu zbawiynio świata diobły już wie
dzą, że niy mogą sie Ponboczkowi fukać, bo 
niy mają z nim żodnych szans. Bestoż chyta- 
ją sie inakszych sposobów. Próbują zbamon- 
cić ludzi czyli ogupić ich i skusić do grzy- 
chow. A jak już ludzie grzyszą, to Ponboczek 
robi sie smutny a diobłow to raduje.

Ale Wom musza pedzieć, że diobły to 
fest szprytne pierony. Bo jakby taki dio
boł pedzioł człowiekowi: Zrób coś złego!, 
to by możno ludzie go niy usuchli. Dioboł 
jednak robi człowieka za błozna i tak go 
cygani, by człowiekowi co robi źle, zdało 
sie, że robi dobrze. Tera se dejcie pozor, 
bo Wom powiym, jak to tyż dzisiej czasa
mi dioboł na Śląsku niykerych kusi!

-  Jak za dużo pijesz piwska, to dioboł 
kusi: Tyś przeca niy ma łożyrokiym, ty yno 
podtrzimujesz staro śląsko tradycjo!

-  Jak se ktoś uszporuje trocha pijyndzy, 
to dioboł kusi: Kup sie lepij nowe auto, 
abo jedź kaj na wczasy. A tyn nowy piec 
kupisz se kejnedy. Przeca mogesz jeszcze 
pora lot polić miałym, abo bele jakim wą- 
glym. Bo skuli tego zaś aż tak fest sie niy 
kopci!

-  Jak sie komuś lepij od ciebie powodzi, 
to dioboł tak cie kusi: Patrz jak to sie tera 
dobrze na Śląsku gorole mają!

-  Jak ci sie w doma nazbiyro śmieci, to 
dioboł godo: Przeca cie niy stać na wysy
pisko czyli gminny hasiok. Wraź to w boj- 
tel i wyciepnij kanś w rancie abo wywiyź 
kaj do łasa!

-  Jak przyjedzie na łodwiedziny ujek z 
Niymiec -  może tyż kusić dioboł -  to mu
sisz mu przisrać, aże mu w piyntu pódzie. 
Niych se tela niy myśli. Idzie wtedy pe
dzieć: Co, już wom te niymieckie woszty 
niy smakują, abo sie wom pijondze skoń
czyły?

-  A jak Ślązok, co miyszko w Niymcach 
przyjedzie na Śląsk i jak wtedy usuchnie 
diobła, to może pedzieć tak: Jak już tera 
Poloki troszyczka wiyncyj futru mają, to 
już naszych pakietów niy potrzebują?

-  Jak przydzie piątek i Ślązok mo smak 
na miynso abo woszt, to mu dioboł tak 
godo: A dyć se bajsnij konszczyczek! Ma- 
łoś to sie w życiu już napościoł!

-  Jak ci ktoś zwróci uwaga, to oczywi
ście niy mo racji! Bo przeca Ślązok je noj- 
mądrzejszy na świecie, a niy ma jak te cha- 
chary we Warszawie abo inkszych gorolo- 
wicach.

Słowniczek gwarowy: robić za bło
zna -  żartować sobie z kogoś; rychtig -  na
prawdę; piyrwy -  dawniej, na początku; fol 
-  pełno; bestoż -  dlatego; łonaczyć -  ro
bić coś; przykludzić -  przyprowadzić; po
radzić komuś -  pokonać kogoś; przeca -  
przecież; skuli -  z powodu; przaje -  ko
cha; fukać -  stawiać się; zbamoncić -  zba
łamucić; pozor -  uwaga; łożyrok -  pijak; 
kejnedy -  innym razem; gorol -  przyjezd
ny; hasiok -  śmietnik; bojtel -  torba, wo
reczek; futer -  karma; bajsnij -  ugryź; cha- 
chor -  chuligan; gorolowice -  jakaś miej
scowość poza Śląskiem.

m m m Kwiecień 2001



Śląskie i wielkanocne
Procesja konna

Wielkanocna procesja konna w Pietrowicach Wielkich, 
to niezwykłe nabożeństwo z figurą Zmartwychwstałego 
Chrystusa, nie ma sobie równych w całej Polsce. Już od 
niepamiętnych czasów w drugi dzień Świąt Wielkanoc
nych tamtejsi gospodarze zbierają się o godzinie 13.00 
przed kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Wita, 
Modesta i Krescencji. Każdy odświętnie ubrany jedzie 
konno w siodle, albo na wozie. Tradycja tych procesji 
jest tak stara, że dzisiaj nikt już nie potrafi ustalić ani 
czasu, ani przyczyn jej powstania. Procesja ta „jedzie” 
ok. 3 km do leżącego na terenie parafii zabytkowego 
drewnianego kościółka pod wezwaniem Krzyża Święte
go. Tam odbywa się nabożeństwo błagalne o urodzaje. 
Później jeźdźcy objeżdżają swoje pola, biorą udział w 
krótkim wyścigu, po czym procesja wraca do kościoła 
parafialnego. To trzeba zobaczyć! W procesji bierze udział także ksiądz, który jedzie oczywiście na koniu. Obok niego 

dwaj jeźdźcy wiozą wielkanocny krzyż opasany czerwoną stułą oraz figurę Chrystusa

Pękła kroszonka
Powstanie niepodległego państwa polskiego ośmieliło polskich dzia

łaczy narodowych na Śląsku do podjęcia dzieła przyłączenia ich ojco
wizny do polskiej Macierzy. Idee te spotkały się z poparciem wśród 
wielu Ślązoków, co umożliwiło wybuch Powstań Śląskich. Ważnym kro
kiem w dziele przyłączania ziemi śląskiej do Polski był też Plebiscyt 
na Górnym Śląsku, zaplanowany i obiecany już w 1919 roku, podczas 
powojennej konferencji pokojowej w Wersalu.

Plebiscyt ten odbył się w Niedzielę Palmową, 20 marca 1921 roku. 
Czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego Ślązoki skojarzyły z ważny
mi dla Śląska chwilami. Mówiło się o zmartwychwstawaniu Śląska, o 
pękaniu górnośląskiej kroszonki i uwalnianiu drzemiącego wśród Ślą

zoków polskiego orła. To skojarzenie zmartwychwstawania Śląska ze 
świętami Zmartwychwstania Pańskiego wspaniale wyraził Stanisław 
Ligoń, tworząc słynny rysunek, umieszczony w wielkanocnym nume
rze popularnego czasopisma „Kocynder” z dnia 27 marca 1921 roku. 
Widzimy tam śląskiego robotnika, który młotem symbolizującym Po
stania Śląskie i Plebiscyt rozbija wielkanocną kroszonkę, czyli uwal
nia polski Śląsk od obcego panowania. Rysunek ten podpisano: „Pę
kła kroszonka górnośląska, Polski Orzeł z  niej wyleciał i On 
też tu odtąd panować będzie!

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Śląski orzeł zmartwychwstaje i wzlatuje ku niebu z górnośląskiej kro
szonki. Rysunek Stanisława Ligonia wielkanocnego wydania czasopi
sma „Kocynder” 1921 roku.

: Marek w  Loży Liderów
• — Loża Liderów to grupa postaci ważnych na Śląsku i dla Śląska,
• wyłanianych przez kolegium redakcyjne „Trybuny Śląskiej” — mówi 

Maciej Siembieda, redaktor naczelny tego dziennika. — Osoby te są
• ważne, ale nie tak, jak się współcześnie kreuje ważność, przyczepia-
• jąc je j VIP-owskie etykiety, rozgłos i przywileje. Ważne z  powodu swo-
• ich dokonań: niebanalnych, służących innym, wykraczających poza skalę
• społecznej pożyteczności”. Nagrody takie przyznawane są od 1992
• roku, a w 80-osobowej Loży Liderów zasiadają tak sławne postaci 
t  jak Jan Miodek, Kazimierz Kutz, Maria Pańczyk, bracia Golcowie,
• Zbigniew Religa i Stanisław Sojka. W marcu br. zaszczytne miejsce
• w Loży Liderów zajęli: ks. Marek Gancarczyk -  redaktor naczelny „Ma-
• łego Gościa Niedzielnego”, Michał Kliś -  plastyk, rektor ASP w Kato-
• wicach, Franciszek Kokot -  sławny lekarz nefrolog, Wiesław Ochman
• -  gwiazda opery polskiej, Michał Ogórek -  felietonista i satyryk, Ro-
• man Polko -  kom andos zasłużony w Kosowie oraz nasz redakcyj-
• ny kolega Marek Szołtysek , popularyzator wiedzy o Śląsku, au-
• to r i wydawca wielu pozycji książkowych związanych z naszym regio-
• nem. W dyplomie uzasadniającym przyznanie Markowi Szołtyskowi
• miejsca w śląskiej Loży Liderów czytamy: (...) za to, że w sposób bar- 
„ dzo przystępny, a przy tym profesjonalny, popularyzuje wiedzą o Ślą-
• sku, jego historii i tradycjach. Należy Pan do ludzi nowatorskich, od-
• ważnych i skutecznych, stawiających czoła wyzwaniom naszych cza-
• sów. Wierzymy, że sukces je s t możliwy, a osiągnięcia wybitnych jed-
• nostek decydują o powodzeniu tysięcy zwykłych ludzi.
• Markowi serdecznie gratulujemy!

G A Z E T A M C K A~el. 42-28-825, 42-60-070



rA Z E T A R Y B N ICK A
Kolejna wzruszająca uroczystość wręczenia 

„Medali za Długoletnie Pożycie M ałżeńskie” 
odbyła się w Urzędzie Miasta. Odebrali je 
wraz z życzeniami z rąk prezydenta Adama 
Fudalego: Anna i Justyn W ieczorkowie, 
G en ow efa  i B e r to ld  K ła p c zy k o w ie ,  
Wanda i Ryszard Szulikowie, Hildegarda 
i S tan isław  K u f Iowie, M aria i A lo jzy  
Bochenkowie, Eugenia i Czesław Kruczkowie, 
G izela i S tan isław  O lborscy, G ertruda  
i Serafín Sobikowie, Zofia i Roman Hyłowie, 
Klaudia i Edward W iśniewscy, Cecylia 
i A lfred Wańkowie, Marianna i Stefan  
M ły n a rc zy k o w ie , S te fa n ia  i W ito ld  
H arazim ow ie, J ó ze f  S tanow ski, M arta  
i W ojciech M asarczykow ie, G ertruda  
i Alfred Pyrkowie, Łucja i Józef Krauzo
w ie, Maria i M arian L udw iczakow ie , 
A gnieszka i F ranciszek M ielcarkowie, 
Rozalia i M ieczysław Latawcowie.

W spotkaniu, obok kierownictw a USC, 
wziął również udział wiceprezydent Romuald

Niewelt. Wspólną biesiadę umilił występ ze- czyli się do śpiewu. Życzymy dalszej pogo- 
społu „Gama”, a i sami jubilaci chętnie wlą- dy ducha i zdrowia na długie jeszcze lata!

Młodzieżowe zawody pożarnicze- Seniorom 
z Maroka i Nowin

Niemal w każdą środę odbywają się 
w MDK-u zebrania Klubu Seniora 
dzielnic Nowiny i Maroko.

Klub istnieje od grudnia ub. roku, ale już 
gromadzi liczne grono chętnych do spotkań 
towarzyskich. Dysponuje wysokiej klasy tele
wizorem, który pozwala raz w miesiącu na oglą
danie nowości filmowych z kaset wideo. 0  ten 
sprzęt zadbała radna dzielnicy Maroko-Nowi- 
ny i członek Zarządu Miasta -  Ewa Ryszka.

W przededniu Święta Kobiet odbyła się 
tu mila uroczystość, okraszona najlepszymi 
życzeniami dla pań od przewodniczących rad 
obu dzielnic i połączona z przekazaniem se
niorom akordeonu. Będzie przy czym śpiewać, 
ale tym razem  atm osferę spotkania umilił 
krótki występ zespołu „Zakątek”, który dzia
ła przy MDK. (gw)

# W hali sportowej w Rybniku-Boguszowi-
•
* cach już po raz piąty rozegrano zawody spor- 
« towo-pożamicze dla młodzieżowych drużyn
* pożarniczych w wieku od 12 do 15 lat
«, Organizatorem imprezy był Zarząd Miej- 
» ski Związku OSP RP w Rybniku i Komen-
* da Miejska Państwowej Straży Pożarnej
# w Rybniku, a uczestniczyło w niej 14 drużyn
* chłopięcych i 11 dziewczęcych z powiatów
* rybnickiego, raciborskiego, Żor i Rybnika. 
« Zawodnicy rywalizowali w biegach sztafeto-
• wych z przeszkodami, rozpoznawali sprzęt 

pożarniczy i wiązali węzły strażackie.
• W grupie chłopców zwyciężyła Młodzieżo-
* wa Drużyna Pożarnicza z Osin, drugie
# miejsce zajęła MDP z Kłokocina, zaś trze-
• cie ex aeqo drużyny ze Stodół i Boguszo-
• wic. W grupie dziewczyn zwyciężyła MDP

ze Stodół, drugie m iejsce zajęła drużyna 
z Orzepowic, zaś trzecie z Osin. Puchar prze
chodni prezesa ZM Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnej RP zdobyły dziewczęta ze 
Stodół, zaś puchar Komendanta Miejskiego 
ZOSP RP drużyna chłopców z Kłokocina. 
Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe 
medale. Miasto ufundowało ponadto paczki 
ze słodyczami dla wszystkich drużyn.

Rozgrywkom przyglądali się starsi koledzy 
młodych pożarników -  prezes Zarządu Woje
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Po
żarnych RP w Katowicach Alojzy Gąsior- 
czyk, kom endant Śląskiej Komendy Woje
wódzkiej PSP w Katowicach st. brygadier 
Piotr Buk, działacze OSP z Rybnika i sąsied
nich gmin oraz przedstawiciele władz samo
rządowych.

Zasadniczym zadaniem komputera 
jest przetwarzanie danych, o czym  
większość młodzieży, wykorzystującej 
to urządzenie do zabawy, zapomina.

Od „abakusa” stosowanego przez starożyt
nych Fenicjan, Greków i Rzymian, poprzez li
czydła, arytmometry, sumatory do bliskich już 
komputeromw maszyn odczytujących karty 
perforowane, w czasie II wojny światowej do
szło wreszcie do skonstruowania pierwszego 
komputera. Było to urządzenie o ogromnych 
rozmiarach, mikrokomputery osobiste poja
wiły się dopiero na przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych XX w. Rozwój w tej 
dziedzinie trwa do dziś.

Więcej informacji i ciekawostek związanych 
z liczeniem i urządzeniami do tej czynności 
służącymi, można uzyskać zwiedzając wysta
wę pt. „Historia rozwoju urządzeń liczących”
zorganizowaną przez nauczycielkę przedmiotów 
informatycznych Marię Kuska w Zespole

Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ryb- zbiorowego jej zwiedzania po uprzednim umó-
niku. Ekspozycja będzie czynna do końca wieniu się telefonicznym -  tel. 42-23-663, 
czerw ca bieżącego roku. Je s t możliwość 42-23-549.
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Z ekologią na ty!
Wiedzą z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska musieli wykazać 

się uczestnicy kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, 
adresowanego do uczniów klas II i III kształcenia zintegrowanego.

„Laboratoryjna” część konkursu.

W konkursowe szranki 
stanęło 26 dzieci reprezen
tujących 23 rybnickie szko
ły, a rywalizacja toczyła się 
w dwóch etapach . Naj
pierw uczestnicy odpowia
dali na 30 pytań testowych, 
a najlepsi zakwalifikowali 
się do dalszej części kon
kursu. Finałowa piątka 
zmagała się z przeróżnymi 
konkurencjami, w których 
musiała wykazać się zarów
no wiedzą teoretyczną, jak 
i praktyczną. W trakcie 
konkursu znalazł się czas 
nie tylko na rywalizację, ale 
również na program arty
styczny i okolicznościową 
wystawę przygotow aną 
przez uczniów SP 18. Pojawiły się na niej przed
mioty wykonane z materiałów odpadowych, wier
sze o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz 
prace plastyczne pod hasłem „Chrońmy środo
wisko!”. Zdaniem organizatorów, uczestnicy 
konkursu wykazali się wyjątkową znajomością 
ekologii i problemów z zakresu ochrony środo
wiska. Zwyciężczynią została Michalina Kowol 
z SP 5. Drugie miejsce zajęła Magdalena Płoszaj 
(SP 13), a trzecią -  Kamil Polok (SP 1). Wszy
scy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody

książkowe i pamiątkowe proporczyki. Konkurs 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 18, a przy
gotowały go nauczycielki kształcenia zintegro
wanego -  Anna Rycombel, Małgorzata Brzo
zowska, Bożena Sobik, Marta Łogasz oraz 
wicedyrektor tej placówki Danuta Marek. Zda
niem organizatorów, aby efektywnie działać trze
ba więcej wiedzieć i rozumieć, uczyć się jak prak
tycznie chronić środowisko oraz dzielić się tą wie
dzą z innymi. Ich zdaniem te dzieci to potrafią!

(S)

„...Pomóż dziecku w  potrzebie  
nic na tym nie stracisz, 
pomagając dziecku  
serce sw e wzbogacisz...”

Do wszystkich ludzi dobrej woli
Mam na imię Klaudia, w lipcu tego roku skończę 14 lat, miesz
kam w Leszczynach. W marcu 1999 r. wykryto u mnie ostrą 
białaczkę limfoblastyczną i skierowano mnie na leczenie do 
Kliniki Hematologii w Zabrzu. Obecnie, po prawie dwóch 
latach leczenia chemioterapią i radioterapią, nastąpiły pro
blemy. Długo walczyłam z chorobą, ale teraz może mi po
móc w uzdrowieniu jedynie przeszczep szpiku kostnego.
Ponieważ, nikt z mojej najbliższej rodziny nie może być dawcą szpiku, poszukujemy dawcy 
niespokrewnionego. Poszukiwania te są bardzo kosztowne...
Dotychczas mogłam liczyć na pomoc rodziców, najbliższych, przyjaciół.

Obecnie liczę także na Waszą pomoc -  pomóżcie mi w gromadzeniu środków 
finansowych potrzebnych do poszukiwania dawców szpiku.

Jeżeli ktokolwiek chciałby mi pomóc, za co z góry bardzo dziękuję, wszelkie środki 
pieniężne można wpłacać na rachunek:

Fundacja Na Rzecz Dzieci Chorych Na Białaczkę -  przy Klinice Hematologii 
PBK. S.A II O. Zabrze 11101297-401290028400 „Klaudia Borowicz” 

lub rachunek specjalny założony w 
B.S. Orzesze 8 4 3 1 0 1 5 -1 0 9 4 9 7 -2 7 4 0 4 -1 0  „Klaudia Borowicz”

Znawcy
przepisów

— U czestn icy  m u szą  zn a ć  za sa d y  
bezpiecznego korzystan ia  z  dróg oraz 
p ie r w s z e j  p o m o cy . To p r ze d sm a k  
dorosłego prawa ja zd y — tak o turnieju 
w iedzy o b ezp ieczeń stw ie  ruchu  
drogowego mówi Anna Porwoł ze SP 
nr 29. To właśnie tam odbył się etap 
powiatowy tego turnieju.

Rywalizacja o miano najlepszych toczyła się 
przez dwa dni, a głównymi bohaterami byli 
uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawo
wych z dwóch powiatów -  ziemskiego i grodz
kiego. Najpierw do rywalizacji przystąpiło 
14 trzyosobowych drużyn gimnazjalnych, a na
stępnego dnia o miano najlepszych młodych 
„kierowców” walczyło aż 37 drużyn ze szkół 
podstawowych. Na wszystkich uczestników 
czekał test składający się z pytań dotyczących 
pierwszej pomocy oraz przepisów i zasad ru
chu drogowego. Następnie uczniowie musie
li wykazać się umiejętnością praktycznego za
chowania na drodze i pokonać specjalnie przy
gotowany tor przeszkód -  gimnazjaliści na 
rowerze górskim, a uczniowie podstawówek 
na składakach. I miejsce zajęło Gimnazjum 
nr 13 z Rybnika w składzie -  Tomasz Głód, 
Michał Goik, Michał Leonarski, którzy wy
przedzili uczniów Gimnazjum nr 7 z Rybnika 
i Gimnazjum z Lysek. Najlepszym uczestnikiem 
w tej grupie wiekowej był Marcin Humski 
z Gimnazjum nr 1, który w nagrodę otrzy
mał rower. Wśród szkół podstawowych pierw
sza lokata po raz kolejny przypadła drużynie 
SP 29. Drugą zajęli uczniowie ze SP z Lysek, 
a trzecią SP z Pstrążnej. Indywidualnie naj
większą wiedzą wykazali się: Alina Grzenik 
(SP 29), Mateusz Palarz (SP 29), Wojciech 
Pytlik (SP Lyski), Dorota Luks (SP29) 
i Marcin Lasak (SP Lyski). — Cieszę się bar
dzo z  kolejnego sukcesu moich podopiecz
nych, tym bardziej, że  byliśmy gospodarzami 
tego turnieju. Dzieciaki po raz kolejny nie 
zawiodły — mówiła o swoich uczniach A. Po
rwoł. W nagrodę laureaci otrzymali m.in. apa
raty fotograficzne, radia, walkmany, piłki do 
koszykówki i siatkówki oraz torby.

Nasz region w finale wojewódzkim repre
zentować będą dwie najlepsze drużyny ze 
szkół podstawowych oraz zwycięska ekipa 
Gimnazjum nr 13. Współorganizatorem powia
towego etapu turnieju wiedzy o bezpieczeń
stwie ruchu drogowego była Komenda Policji 
w Rybniku, m.in. aspirant Zdzisław Bosy, 
komisarz Krzysztof Kazek i posterunko- 
wa Marzena Kwasiborska.

Tel. 42-28-825, 42-60-070



J regaty
Pierwsze w Polsce

Na przełomie marca na Zalewie 
w Rybniku odbyły się regaty Utex 
-  Ski-Yachting, pierwsze w tym se
zonie regaty w Polsce.

Są to zawody wyjątkowe, łączące dwie dys
cypliny sportowe: narciarstwo i żeglarstwo. 
W regatach startowało 106 lodzi z 5 państw: 
Polski, Czech, Słowacji, Białorusi i Litwy. 
Przy zmiennej pogodzie i slab)™ wietrze ro
zegrano 7 wyścigów na wodzie i 2 wyścigi 
na nartach. Z zawodników Energetyka Ryb
nik najlepiej zaprezentowali się: Filip Pie
cha (IV miejsce w kl. Optymist), Mariusz 
Piecha (IV miejsce w kl. Laser), Agata Pie
cha (XVI miejsce w kl. Europa) i Adam Ko- 
strzewski (XVI miesjce w kl. Laser Radial).

szermierka
Najlepsze na Śląsku

W ostatnim czasie odbyło się szereg 
imprez szermierczych, w których bra
ły udział zawodniczki RMKS-u Rybnik.

W Mistrzostwach Śląska juniorek we flore
cie Roma Kowalik zajęła drugie miejsce, prze
grywając w pojedynku finałowym z Anną Bu
rian z AZS -  AWF Katowice. Natomiast w tej 
samej kategorii wiekowej w zawodach druży
nowych zespół RMKS-u w składzie: R. Kowa
lik, Karolina Rejner i Izabela Sajewicz za
jął II miejsce. Rybniczanki wystartowały także 
w Mistrzostwach Śląska Młodzieżowców we 
florecie dziewcząt. W turnieju indywidualnym 
zwyciężyły zawodniczki RMKS-u Rybnik. Po 
zaciętej walce I miejsce zajęła Daria Het
man, która w walce finałowej pokonała Romę

szachy
X

Jubileuszow y  
Turniej D zielnic

Już po raz d z iesią ty  odbył się  
szachowy turniej dzielnic Rybnika.

W tym roku do rywalizacji stanęło 13 czte
roosobowych zespołów. Od początku turnie
ju ton rozgrywkom nadawały zespoły dzielnic 
Smolna i Niedobczyce. Dopiero bezpośredni 
pojedynek tych drużyn decydował o tym, któ
ra z nich zostanie zwycięzcą jubileuszowego 
turnieju. Zwycięsko z tego pojedynku wyszli 
przedstawiciele Smolnej, którzy pokonując 
3:1 swoich rywali zostali zwycięzcami turnie
ju. Skład zwycięskiej drużyny: Andrzej Cudnik, 
Marcin Skwarczyński, Krzysztof Wołyński 
i Karol Kozikowski. Na drugim miejscu 
w turnieju uplasowali się zawodnicy z Niedo- 
bczyc, a na trzecim przedstawiciele Rybnic
kiej Kuźni. Najmłodszym uczestnikiem turnie
ju był sześcioletni Damian Machoczek, zaś 
najstarszym 88-letni Antoni Kubis.

Kowalik. Zaś rybnicka drużyna w składzie: D. 
Hetman, R. Kowalik i K. Rejner w turnieju dru
żynowym uplasowała się na drugim miejscu, 
przegrywając z AZS -  AWF Katowice.

•szachy
: X -lecie „Zefira”
® Dom K ultury B oguszow ice był
* gospodarzem zawodów sportowych 
„ z okazji X-lecia Klubu Szachowego
* „Zefir” Boguszowice, działającego przy 
,  Domu Kultury od kwietnia 1991 r.
&
* Warto dodać, że klub ten w 2000 r. został
* uhonorowany przez Polski Związek Szachowy 
» Brązową Honorową Odznaką PZSz. W związ-
* ku z jubileuszem „Zefir” przygotował wiele
* atrakcji dla szachistów. W tradycyjnym już VI
* Turnieju Szachowym „Boguszowice -  2001”
* wystąpiło 54 zawodników. Po dwóch tygodniach 
„ zmagań jego zwycięzcą został Bartłomiej 
® Heberla (MKSz Rybnik), drugi był Tadeusz
* Helis (Rzemiosło Racibórz), a trzeci Jacek Da- 
« widów (GKS Pniówek). Turniej ten był zarazem
* eliminacją do Jubileuszowego Turnieju Sza-
* chów Błyskawicznych. W turnieju tym 32 
» zawodników rywalizowało ze sobą systemem
* pucharowym, a na zamatowanie przeciwnika
* mieli tylko 5 minut. Do finałowego pojedynku
* zasiedli Jacek Dawidów i Henryk Seifert (Pa-
* sjonat Dankowiec). Lepszym okazał się ten 
« pierwszy i on też został zwycięzca Turnieju
* Szachów Błyskawicznych. Trzecia odsłoną Ju- 

bileuszu „Zefira” był skierowany nie tylko na
* szachistów „Trójbój Śląski”. Jego uczestnicy
* musieli wykazać się umiejętnością gry w sza- 
.  chy oraz darta i skata. Po 10 godzinach zma-
* gań I Mistrzem Trójboju Śląskiego został Piotr
* Machoczek, który w nagrodę otrzymał puchar, 
» a do domu wrócił na nowym rowerze górskim.
* Na drugim miejscu uplasował się Janusz Stę-
* pień a na trzecim Mariusz Malinowski.

• Turnieje z „Fair Play”
• *
® Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play”
* byl organizatorem dwóch turniejów spor-
* towych, w których uczestniczyły dzieci
• szkół podstawowych.
* W Wielkanocnym Turnieju Judo rywali-
• zowało ze sobą w dwóch kategoriach wieko-
• wych 85 zawodników i zawodniczek reprezen-
* tujących kluby Polonię Rybnik, Birke Rydułto-
* wy i UKS „Fair Play” Rybnik.
• W turnieju koszykówki dziewcząt klas V-tych
• o Puchar Wiosny zwyciężyła Szkoła Podsta-
# wowa nr 34 z Rybnika, która zakończyła tur- 
» niej z kompletem zwycięstw. Na drugim miej-
• scu uplasowała się SP nr 10, na trzecim SP nr
* 11 a na czwartym SP nr 2.
#

: pływanie
■ Mistrzostwa Pływackie
* Na pływalni krytej MOSiR-u Rybnik odby- 
0 ły się mistrzostwa rejonu rybnickiego w pły-
* waniu. W zawodach uczestniczyło prawie
* 600 uczniów szkół podstawowych.
» Najlepszą drużynę wystawiła SP 10, dru-
* gie miejsce zdobyła Społeczna Szkoła Podsta-
* wowa, trzecie -  SP 11.

: Finał tuż tuż
* Jeszcze 3 kolejki do rozegrania
* pozostały zespołom biorącym udział 
® w rozgrywkach Amatorskiej Ligi 
.  Piłki Siatkowej „Strzelec”.
* Osiem najlepszych drużyn ligi spotka się
* w turnieju finałowym , który zostanie rozegra-
* ny na hali MOSiR-u w Rybniku ul. Powstań-
* ców SI. 12 maja br. systemem „play off”.

wyniki XXIII kolejki
AKS ARTUS Żory 3:0 PREEM Rybnik

* KRS SOKÓŁ Rybnik 0:3 BEER TEAM Rybnik
® ELTOMONT
* Wodzisław Śl. 3:2 KOKSOWNIA
* DĘBIEŃSKO 

AZS Rydułtowy 2:3 STARS Radlin
TKKF PIASKI 3:0 ORLIKI Rybnik 

DWÓJKA Świerklany 3:0 OSIEDLOKI Rybnik 
OLIMP Żory 3:2 WALENIE Rybnik

tabela po XXIII kolejce
m ie js c e m e c z e p u n k ty s e ty

1 AKS ARTUS Żory 23 44 65-6
2 STARS Radlin 22 41 60-21
3 KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO 22 40 59-20
4 ELTOMONT Wodzisław Śl. 22 40 59-21
5 BEER TEAM Rybnik 22 39 56-20
6 DWÓJKA Świerklany 23 36 44-42
7 TKKF PIASKI 22 32 41-44
8 PREEM Rybnik 22 32 38-42
9 WALENIE Rybnik 23 32 38-49
10 KRS SOKÓŁ Rybnik 23 32 39-54
11 OLIMP Żory 23 30 27-57
12 AZS Rydułtowy 23 27 28-62
13 ORLIKI Rybnik 23 25 20-62
14 OSIEDLOKI Rybnik 23 12 4-69
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boks
V

Sukcesy bokserów
28 kwietnia w hali MOSiR-u w Ryb- 

niku-Boguszowicach odbędzie się  
już III Turniej Bokserski o Puchar 
Prezydenta Miasta Rybnika.

Będzie to kolejny sprawdzian formy młodych 
pięściarzy, którzy od marca ubiegłego roku 
występują pod szyldem RMKS-u Rybnik. Do
tychczasowe wyniki uzyskiwane przez zawod
ników sekcji bokserskiej świadczą o prawidło
wym przebiegu szkolenia. Jeszcze w ubiegłym 
roku rybnicka drużyna zajęła 4 miejsce na 15 
drużyn w Śląskiej lidze juniorów, Tomasz Rejmak

został Mistrzem Śląska kadetów, a Marcin 
Szorkin zajął drugie miejsce w Pucharze Pol
ski juniorów. I w tym roku sukcesów nie brak. 
Rybniczanie zwyciężyli w klasyfikacji drużyno
wej Turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR-u, 
na rozegranych Mistrzostwach Śląska zdobyli 
jeden złoty medal (Marcin Szorkin), dwa srebr
ne (Marcin Kurenda i Tomasz Rejmak) i jeden 
brązowy (Kamil Łukaszczuk). Ponadto T.Rej- 
mak otrzymał powołanie do kadry narodowej. 
Aktualnie w klubie trenują trzy grupy wieko
we: młodzicy (ur. w 1987 r.), kadeci (1985 -  
86) i juniorzy (1983 -  84). Ponadto trwa nabór 
do sekcji dla chłopców, którzy ukończyli 10 rok 
życia. Zajęcia dla grupy naborowej odby
wają się w poniedziałki, środy i piątki w 
godzinach 16.00 -  18.00.

„Małżeństwa na sportowo”
X

Rada dzielnicy P iask i-Paruszow iec  
oraz Klub TKKF byli organizatorami tur
nieju par małżeńskich z udziałem 5 re
prezentacji dzielnic z rejonu północno- 
wschodniego.

Odbył się on na sali gimnastycznej SP 3 na 
Piaskach, a dochód z tej imprezy przeznaczo
ny został na pokrycie kosztów pobytu na „zie
lonej szkole” najbiedniejszych dzieci dzielni
cy. Każda z dzielnic reprezentow ana była

baseball
Podpisali um owę

Kilkanaście dni po walnym zjeździe sprawoz
dawczo-wyborczym Polskiego Związku Base- 
balla, który odbył się w siedzibie Urzędu Mia
sta, do Rybnika przybył sekretarz amerykańskiej 
baseballowej Little Leage James P. Stoper. 
Celem jego wizyty było podpisanie, jak na razie

przez 10 par, które rywalizowały ze sobą m.in. 
w zawodach siatkówki, piłki nożnej kobiet, 
przeciągania liny czy rzutów do kosza.

Najbardziej usportowioną dzielnicą okazał 
się gospodarz turnieju -  dzielnica Piaski- 
Paruszowiec, a kolejne miejsca zajęli: Gotar- 
towice, Ligota-Ligocka Kuźnia, Kamień, Ryb
nik Północ. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzy
mali nagrody w postaci sprzętu sportowego, a 
organizatorzy tej sympatycznej imprezy planują 
już podobne zawody, ale na świeżym powietrzu, 
a także zorganizowanie takiej zabawy dla 
wszystkich dzielnic naszego miasta.

jedynej w Europie, umowy o współpracy pomię
dzy amerykańską małą ligą i krajową federacją 
baseballową. Przedmiotem umowy jest pomoc 
nie tylko szkoleniowa ale także sprzętowa i fi
nansowa. W Polsce zespoły Małej Ligi zaczęły 
powstawać w 1989, m.in. w Rybniku. Aktualnie 
w Kutnie trwa budowa europejskiego ośrodka 
małych lig, tam też zostaną rozegrane w lipcu 
mistrzostwa Europy dzieci od lat 10 do 12.

przystąpili do rozgrywek Ligi Śląskiej i Pucha
ru Śląska w dwóch kategoriach wiekowych: dzie
ci i kadetów. Drużyny startujące w Lidze Ślą
skiej w obu kategoriach bezapelacyjnie zajęły 
pierwsze miejsca, natomiast w Pucharze Śląska 
kadeci ponownie zwyciężyli, a dzieci zajęły 
czwarte miejsce. W lipcu 2000 roku drużyna 
kadetów wywalczyła brązowy medal Mistrzostw 
Polski Kadetów.

* Kółka olimpijskie 
dla najlepszych

Pięciu  zawodników Baseballow ego  
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kosmi
ci”, działającego przy SP 24 w Popielowie 
otrzymało z rąk Prezesa Polskiego Związ
ku Baseballa Jana Liszki kółka olimpijskie. 
Te symboliczne wyróżnienia otrzymali: Przemysław 
Paluch, Monika Rybarz, Mateusz 
Bielak, Grzegorz Szym ura  
i Paweł Adamiec, a przyznaje się 
je sportowcom, którzy reprezento
wali kraj na imprezach rangi euro
pejskiej i światowej. Ten pierwszy 
reprezentował Polskę na Mistrzo
stwach Europy Dzieci w Czechach, 
a czwórka pozostałych wystąpiła 
na Mistrzostwach Europy kadetów 
w Hiszpanii.

BUKS „Kosmici” istnieje już od 
końca grudnia 1994 r. Od tamtego 
czasu drużyna uczestniczy w tur
niejach Ligi Śląskiej i Pucharu Ślą
ska, zdobywając w nim czołowe lo
katy. W ubiegłym roku „Kosmici”

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 -38 -703

DILBERTA
PROMOCJA i

ŚWIATOWY
SUPERBESTSEtLER

W WYDAWNICTW!* AM««

(feS® SCOTT-■¡SfSMsaiN ADAMS
SiD5lp«*tWi »«iliOTYltl li* iwsfciiNiŃ.

Scott Adams, Zasada 
Dilberta. Wyd. Amber

Znakomity „poprawiacz 
hum oru” na św iąteczny 
weekend. W poświąteczny 
wtorek będziecie doskona
le wiedzieli, jak się nie na
pracować, a zrobić dobre 
wrażenie na szefach. Świa

towy bestseller!

C h riste l C laudius,
W ielkanocne pisanki.
Wyd. Siedmioróg

Kroszonki już pewnie 
zrobione, ale w arto zaj
rzeć do tej książeczki, by 
uzupełnić koszyczek tra
dycyjnych wielkanocnych 
jajek bardzo oryginalnymi 
pomysłami. Są pisanki drukowane, klejone, 
drapane, pisanki-klejnoty i wiele innych. 
Każdy przykład uzupełniony dokładną in
strukcją wykonania. Efekt będzie na pewno 
satysfakcjonujący!

BikeBoard. Katalog 
rowerowy, nr 1

P ierw sza katalogow a 
edycja miesięcznika Bike
Board, obecnego od 5 lat 
na naszym rynku. Zawie
ra ak tualne ceny, duże 
zdjęcia, opisy techniczne 
kilkuset typów rowerów, a 

także części i akcesoriów. Porady i adresy 
dystrybutorów. Pozycja niezbędna dla chcą
cych dokonać zakupu sprzętu przed wiosen
no-letnim  sezonem.

CD W p u styn i i w 
puszczy. Muzyka Krze
simira Dębskiego

Ścieżka dźwiękowa i pio
senki z filmu będącego ak
tualnie na polskich ekra
nach. Wśród wykonawców: Stanisław Sojka, 
„Arka Noego”, M ietek Szczęśniak, Anna 
Maria Jopek, Majka Jeżowska i Anna Jur- 
ksztowicz. Do płyty dołączona obszerna ksią
żeczka ze słowami i kadrami z filmu. Powo
dzenie krążka będzie oczywiście zależeć od 
powodzenia filmu...

G A Z E M:el. 42-28-825. 42-60-070



ROJEK - DECOR
ul. 3 Maja-Szafranka, tel. 4 2 -2 7 -9 0 0
-  bon towarowy wartości 300 zł
-  bon towarowy wartości 200 zł

Biuro Informacyjno-Handlowe 
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel./fax 42-25-693 

-2 0 0  zł

Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18, 
tel. 42-38-703

- bon towarowy wartości 200 zł

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS
S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY

Rybnik, ul. Powstańców 14, 
tel./fax 42-21-926 

Korfantego 3, tel. 42-35-462  
Sobieskiego 5, tel. 42-38-554  

S.D.T. „real” stoisko jubilerskie, 
tel. 42-41-901

-150 zł w wyrobie jubilerskim
•  •  •

Kantor Sztuki Złotniczej 
i Zegarmistrzowskiej

Lecha Gęborskiego
kompleksowa naprawa starych zegarów  

ul. 3 Maja 4/i
-  bon wartości 150 zł

Rozwiązanie krzyżów ki z  nr. 3  „GR” 
-MORO. Nagrody, dwa bony towarowe, 
p o  5 0  z ł  k a żd y , o tr zy m u ją :  IRENA
BORYCZKA i AGNIESZKA STAWICKA 
z  Rybnika

GAZETA

P rzed  w ielu la ty  w  Rybniku, k ied y  bohaterow ie naszego konkursu byli je s z 
cze  dziećm i, W ielkanocny za jączek  p rzyn iósł im  kroszon ki z  wym alowanym i 
w różbam i na dorosłe życie, podpisując je  zdrobniałą w ersją imienia.

Zadaniem Państwa będzie w pisanie w  tabelkę, w  kratkach od 1 do 6  imion  
i nazw isk  pow szech n ie znanych d ziś  rybniczan, wspom agając się  w różebnym  
znakiem . L iterk i w  nazw iskach oznaczone cyfram i od 1 do 14 utworzą hasło, 
k tóre  je s t  rozw iązaniem  konkursu.

W śród osób , k tó re  p r zy ś lą  na a d res  re d a k c ji p o p ra w n e  ro zw ią za n ie  
do 10 m aja br., ro zlo su jem y  nagrody ufundow ane p r ze z  ryb n ick ie  firm y. 
Sponsorom  dziękujem y!

Kwiecień 2001
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UCHWAŁA NR 31/2001 ZARZĄDU MIASTA RYBNIKA 
z dnia 22 luty 2001 r.

w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz 
określenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na 
parkingach płatnych niestrzeżonych będących własnością ko
munalną Miasta Rybnika.
W wykonaniu

-  § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w 
sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów 
na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51 poz. 608) w związku z uchwałą wyko
nawczą nr 581/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2001 r.

-  uchwały nr 580/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2001 r. 
w sprawie zasad ustalania opłat za parkowanie na parkingach miejskich i 
udzielenia wytycznych Zarządowi Miasta w tym zakresie.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA postanawia:
1. Upoważnić Rybnickie Służby Komunalne do kontroli uiszczania i pobiera

nia opłat -  na parkingach w pasie drogowym oraz parkingach miejskich.
2. Wprowadzić następujące odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę posto

ju na parkingach przy ulicach: Hallera, Brudnioka, Curie-Skłodowskiej oraz 
Młyńska -  Targowisko, Młyńska -  Cech:

a) samochody osobowe 1,00 zl
b) samochody ciężarowo-osobowe o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3, 5 t. oraz minibusy do 10 miejsc siedzących 2,00 zl
c) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

pow. 3,5 t. oraz autobusy 3,00 zł
d) motocykle i motorowery 0,50 zł
e) przyczepy do w/w pojazdów -  jak pojazd podstawowy
3. Na parkingu przy ul. Gliwickiej (obok kąpieliska Ruda -  dolny parking) 

ustalić odpłatność bez względu na czas postoju w wysokości:
a) samochody osobowe 2,00 zł
b) samochody ciężarowo-osobowe o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3, 5 t. oraz minibusy do 10 miejsc siedzących 4,00 zl
c) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

pow. 3,5 t. oraz autobusy 6,00 zł
4. Korzystanie z parkingu położonego na targowisku przy ul. Młyńskiej w 

dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek z odpłatnościami w godzinach 
od 700 do 1900 w wysokości opłat jak w pkt. 2, natomiast w środę i sobotę teren 
parkingu przeznaczyć na działalność targową.

5. Na pozostałych parkingach ustalić godziny płatnego parkowania od po
niedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1900 a w soboty od godz. 700 do 1500 
z wyjątkiem parkingów przy ul. Hallera oraz Młyńska -  Cech gdzie płatne 
parkowanie odbywa się:

a) w środy od godz. 600 do 1900,
b) w soboty w godz. 600 do 1500.
6. W niedziele i święta opłaty pobiera się tylko na parkingach przy ul. Hal

lera, Młyńska -  Sąd, wysokość opłat ustala się jak w punkcie 2 oraz przy ul. 
Gliwickiej z opłatami jak w punkcie 3.

7. Ustalić wartość abonamentu uprawniającego do postoju na parkingach 
stanowiących własność miasta ( z wyjątkiem parkingów gdzie opłata za postój 
pobierana jest za pomocą parkomatu) w wysokości:

a) dla posiadaczy samochodów osobowych 80,00 zł/m-c
b) dla posiadaczy samochodów ciężarowo-osobowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
oraz minibusów do 10 miejsc siędzących 150,00 zl/m-c

c) dla posiadaczy samochodów ciężarowych o masie 
całkowitej pow. 3,5 t. oraz autobusów (nie uprawnia
do korzystania z parkingu przy ul. Ks. Brudnioka) 200,00 zł/m-c

d) od przyczep do w/w pojazdów -  jak pojazd podstawowy.
8. Ustala się wartość abonamentu dla osób posiadających stałe miejsce pra

cy potwierdzone pieczątką w dowodzie osobistym lub zaświadczeniem praco
dawcy znajdujące się w obszarze opisanym ulicami:

Hallera, Plac Kopernika, Miejska od Placu Kopernika do Chrobrego, Chro
brego od Miejskiej do 3-go Maja, 3-go Maja od Chrobrego do Staszica, Sta
szica, Wysoka od Staszica do Powstańców, Powstańców od Wysokiej do Sobie
skiego, dalej Sobieskiego do Św. Jana, od Św. Jana do Curie-Skłodowskiej, 
Raciborska do Hallera, uprawniającego do postoju w godzinach pracy od po
niedziałku do piątku na parkingach przy ulicach: Hallera, Curie-Skłodowskiej 
w wysokości 50,00 zł/m-c

9. Ustalić wartość abonamentu dla osób posiadających zameldowanie stale lub 
czasowe powyżej 1 roku w obrębie Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej w obszarze:

Sobieskiego, Gliwicka nr 1,3, Łony, Św. Jana, Plac Kościelny, Reja, Rynko
wa, Zamkowa, Korfantego, Raciborska od Rynku do Curie-Skłodowskiej, Ry

G A Z E M
nek, Kościelna, nie posiadających możliwości pozostawienia pojazdu na tere
nie własnej posesji na parkingu najbliższym miejsca zamieszkania (z wyjąt
kiem parkingów gdzie opłata za postój pobierana jest za pomocą parkomatu) 
w wysokości 20,00 zł/m-c

10. Ustalić wartość abonamentu opłaty parkingowej dla handlowców z tar
gowiska przy ul. Hallera na parkingu na targowisku (teren giełdy samochodo
wej) w dniach wskazanych w pkt. 4 w następujących wysokościach:

a) samochody osobowe 30,00 zł/m-c
b) samochody ciężarowo-osobowe o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5 Ł oraz minibusy do 10 miejsc siedzących 50,00 zł/m-c
c) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie

całkowitej pow. 3,5 t. oraz autobusy 100,00 zł/m-c
d) przyczepy do w/w pojazdów -  jak pojazd podstawowy.
11. Wprowadzić następujące odpłatności za postój na parkingach gdzie spo

sób pobierania opłaty następuje za pomocą parkomatu na parkingach usytuowa
nych poza pasem drogowym tj. przy ulicach: Jankowicka, Reymonta, Sławików:

a) za pierwszą godzinę postoju 1,00 zł
b) za dwie godziny 3,00 zł
c) za każdą następną godzinę 3,00 zł
12. Ustalić wartość abonamentu dla samochodów osobowych należących do 

następujących kategorii osób w wysokości 10,00 zł/m-c
a) pracownicy administracji specjalnej (SANEPID, SĄDOWNICTWO)
b) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy,
c) pracownicy służb miejskich,
d) pracownicy administracji Urzędu Miasta,
e) Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,
f) Radni Rady Miasta Rybnika,
g) Członkowie Zarządu Miasta.
Abonament będzie sprzedany zainteresowanemu po uzyskaniu przez niego 

wcześniejszej zgody Zarządu Miasta Rybnik.
13. Przyjąć zasadę dla pkt. 7, 8, 9, 10, 11 przypisującą określony nr abona

mentu tylko do jednego numeru rejestracyjnego pojazdu.
14. Zwolnić z opłat za parkowanie następujące kategorie pojazdów:
a) wózki inwalidzkie i samochody osobowe kierowane przez osoby niepełno

sprawne mające trudności w samodzielnym poruszaniu się pod warunkiem 
posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do korzystania z ułatwień 
w ruchu drogowym wydanego przez starostę (prezydent miasta) właściwe
go ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) oznakowane pojazdy uczestniczące w akcji związanej z ratowaniem życia, 
zdrowia ludzkiego, mienia lub z koniecznością zapewnienia bezpieczeń
stwa i porządku publicznego (pojazdy Policji, Państwowej Straży Pożar
nej, Pogotowia Ratunkowego),

c) oznakowane pojazdy Straży Miejskiej i służb miejskich podczas wykony
wania obowiązków służbowych,

d) oznakowane pojazdy służb komunalnych (pogotowie gazowe, energetycz
ne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne) podczas usuwania awarii.

15. Z dniem wejścia w życie powyższej Uchwały tworzy się parkingi w dzielnicach:
a) Rybnik -  Boguszowice przy ul. Patriotów (targowisko)
b) Rybnik -  Niedobczyce przy ul. Górnośląskiej (targowisko) 

z odpłatnościami jak w punkcie 2.
16. Ustala się treść Regulaminu postoju pojazdów samochodowych na wy

znaczonych ogólnodostępnych, niestrzeżonych miejscach postojowych, stano
wiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

17. Opłaty za parkowanie na parkingach określonych w pkt. 2,3 oraz 11 i 15 stano
wią przychód Rybnickich Służb Komunalnych, a opłaty za parkowanie na parkingach 
na drogach publicznych wymienionych w § 2 Uchwały Nr 581/XXIV/2001 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 14 lutego 2001r. stanowią przychód środków specjalnych.

18. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Rybnickich Służb Komu
nalnych.

19. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 12/ 
99 Zarządu Miasta Rybnika z dnia 19 luty 1999 r. wraz z późniejszymi zmiana
mi oraz Uchwała Nr 91/97 Zarządu Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 1997 r. 
wraz z późniejszymi zmianami.

20. Treść niniejszej uchwały należy opublikować w Gazecie Rybnickiej.
21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

Uchwala nr 597/XXV/2001Rady Miasta Rybnika w sprawie: 
zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika 

spalinowego na zalewie elektrowni „Rybnik”
na wniosek Zarządu Miasta Rybnika oraz Komisji Ekologii i Rolnictwa 

Rada Miasta Rybnika postanowiła:§1
W § 2 Uchwały Nr 452/XX/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 

2000 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
z użyciem silnika spalinowego na zalewie elektrowni „Rybnik” dodać pkt 6 
o treści: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Stra
ży Pożarnej w Rybniku.

§2
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

GAZETAKfBMCKATel. 42-28-825, 42-60-070



M A M A
Uchwala Nr 604/XXV/2001 Rady Miasta Rybnika w sprawie:

zmiany w Uchwale Rady Miasta o opłacie targowej
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Działalności Gospodarczej 

Rada Miasta Rybnika postanowiła:§ 1
W uchwale Nr 527/XXIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2000 r. 

w sprawie opłaty targowej wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„na targowisku przy ul. Gliwickiej -  stawkę dzienną w kwocie 2,50 zł za 1 m2”
2) § 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2,3,4 i 6 -  stawkę dzienną w kwocie 15,00 zł”
3) § 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2,3,4 i 6 -  stawkę dzienną w kwocie 25,00 zł”

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej 
w Rybniku przy ul. Kościuszki 5

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 luty 1999 r. 
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące sta
nowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczegól
nych typach szkół i placówek opublikowanym w Dzienniku Ustaw 
Nr 14 z 1999 r. poz. 126, z późniejszymi zmianami -  Dziennik Ustaw 
Nr 70 z 2000 r. poz. 823 (do wglądu w Wydziale Edukacji).

Oferty kandydatów zawierające:
1. życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe
3. ocenę pracy wystawioną w okresie ostatnich 5-ciu lat
4. zaświadczenie o stanie zdrowia
5. pisemną koncepcję kierowania pracą placówki
należy składać w Wydziale Edukacji U rzędu M iasta Rybnika 

ul. 3-go Maja 27 (pokój nr 9) w kopertach opisanych imieniem i na
zwiskiem oraz nazwą placówki w term inie do dnia 11 maja 2001 r.

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie oznakowania poziomego dróg publicznych 

na terenie miasta Rybnika.
Zadanie obejmuje: odnowienie oznakowania poziomego farbą odblaskową, 

linie segregacyjne krawędziowe ciągle -  75870 m2, linie segregacyjne krawę
dziowe przerywane -  34930 m2, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pie
szych 31200 m2, strzałki i inne symbole -  7050 m2, zamontowanie elementów 
odblaskowych -  2000 szt.

Termin realizacji -  do 2003.10.30.
Wadium -  54 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 zl) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami -  inż. Andrzej Kopka, tel. 4223011 wew. 7007, 
pok. 012, w godz. S00- ^ 00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 012. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.04.30 o godz. I I 00. Otwarcie ofert na
stąpi dnia 2001.04.30 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamó
wieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 1 rok,
2. oświadczą, że prace wykonają w sposób jak najmniej uciążliwy, przy za

chowaniu ciągłości ruchu,
3. posiadają co najmniej dwie malowarki, w tym jedną hydrodynamiczną 

oraz frezarkę do usuwania oznakowania poziomego,
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność oferenta -  30%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV 

oraz remont elewacji dachu w Zespole Szkól 
Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku.

Termin realizacji -  2002.04.19.
Wadium -  15 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Piotr Wieczorek, 
tel. 4223011 wew. 7253, pok. 253, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 253. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.05.10 o godz. 1000. Otwarcie ofert na
stąpi dnia 2001.05.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały -  min. 3 lata
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność -  30%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
remont i modernizacja stadionu miejskiego 

w Rybniku przy ul. Gliwickiej.
Termin realizacji -  do 2003.11.30.
Wadium -  300 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

549 zl) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami -  Dorota Bienek, Henryk 
Stopnicki, tel. 4223011 wew. 7256 7253.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.05.10 o godz. 1000. Otwarcie ofert na
stąpi dnia 2001.05.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą min. 3 lata gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 
i urządzenia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność -  30%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
remont budynku kościoła ewangelickiego podlegającega 

ochronie konserwatorskiej obejmujący roboty 
dekarskie, elewacyjne i wymianę stolarki.

Termin realizacji -  do 28.09.2001.
Wadium -  4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 253 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Piotr Wieczorek, 
tel. 4223011 wew. 7253, pok. 253, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.05.15 o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2001.05.15 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok 108.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały -  min. 2 lata
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność -  30%



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12 

informuje, że w dniu 10.04.2001 o godz. 10.00 
w sali nr 4 odbędzie się przetarg nieograniczony na

wykonanie adaptacji pomieszczeń w byłej przychodni 
Rejonowo -  Specjalistycznej nr 3 w Rybniku ul. Górnośląska.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sie
dzibie zamawiającego pok. 17. Cena formularza 20 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Da
nuta Nielaba, tel. 0-32 4226036 w.48 od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00-15.00.

• • •
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12 
informuje, że w dniu 26.04.2001 o godz. 10.00 

w sali nr 4 odbędzie się przetarg nieograniczony na 
remont dachu budynku mieszkalnego 

przy ul. Zgrzebnioka 2 w Rybniku.
Termin realizacji zamówienia: 06.07.2001 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sie

dzibie zamawiającego pok. 17. Cena formularza 20 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Da

nuta Nielaba, tel. 0-32 4226036 w.48 od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00-15.00

Czysty Rybnik na w iosnę
Zarząd M iasta Rybnika przypom ina wszystkim m ieszkańcom , 

iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
uchwałą RM w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania

• czystości i porządku na terenie miasta
• do obowiązków mieszkańców należy utrzymanie

w czystości własnych posesji
• i terenów przyległych.
• W związku z tym Zarząd M iasta Rybnika zwraca się z p rośbą 
» do w szystkich m ieszkańców  m iasta  o zw ięk szen ie  w ysiłków
• w celu  oczyszczenia własnych nieruchomości oraz przyległych 

chodników i rowów. P race  porządkow e należy przeprow adzić
• w kwietniu br., by miasto na wiosnę przybrało schludny wygląd.
• Zwracamy się również do Zarządów Dzielnic i dyrekcji szkół, by
• w swoich rejonach w dniach 2 0 - 2 1  kwietnia br. zorganizowały
• dodatkowe, uzupełniające sprzątanie terenów opuszczonych i zanie-
• dbanych z okazji Światowego Dnia Ziemi.
.  Należy zwrócić się do firm wywożących odpady komunalne w po-
• szczególnych dzielnicach o ustalenie dnia wywozu zwiększonej ilości
• odpadów z poszczególnych posesji. Firmy świadczące usługi w tym 
,  zakresie chętnie przyjmą każde takie zamówienie.

Zmiana organizacji ruchu autobusów 
związana z budową dworca autobusowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12 

informuje, że w dniu 26.04.2001 o godz. 10.00 
w sali nr 4 odbędzie się przetarg nieograniczony na 

remont dachu budynku mieszkalnego 
przy ul. Bogusławskiego 24 w Rybniku - Boguszowicach. 

Termin realizacji zamówienia: 29.06.2001 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sie

dzibie zamawiającego pok. 17. Cena formularza 20 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Da

nuta Nielaba, tel. 0-32 4226036 w.48 od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00-15.00

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz innym? 

Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, Rybnik, ul. Kościuszki 17, 

tel. 42  35-511, poniedziałek 10°° - 12H0 
Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 

przy ul. Kościuszki 17.

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
2 5 3 -7 9 -8 3

czynny poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 do 20.00

R ze c zn ik  P ra w  Pacjenta
Od 1 września w kasach chorych w całym kraju rozpoczęli 

działalność Rzecznicy Praw Pacjenta.
W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecznika Praw Pacjenta pełni 

Maria Kukawska, tel. (032) 735-17-07, 254-18-54, a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, p. 201. Rzecznik przyjmuje strony 
w poniedziałki od 14.00 do 17.00 i w czwartki od 9.00 do 14.00.

Rzecznik jest przewodnikiem po systemie ubezpieczenia, u niej można po
skarżyć się na działalność placówek zdrowotnych zlokalizowanych na terenie woje
wództwa, ona odpowie też, jakie prawa przysługują pacjentom i wskaże do kogo 
odwołać się, gdy są naruszane.

Z dniem 17 kwietnia br. z ruchu autobusów wyłączony zosta
nie całkowicie dworzec Komunikacji Miejskiej w Rybniku. Udo
stępniony zostanie tylko przystanek do wsiadania i wysiadania.

Autobusy rozlokowane będą następująco:
Linie 11, 12, 40 , 41, 4 5  (SN) 47, 4 8  zaczynać i kończyć będą 

kursy na parkingu przy ul. Rudzkiej obok cmentarza.
Linie 11, 12 , 4 0 , 41  nie będą obsługiw ać przystanku  przy 

dworcu KM.
Linie 1, 4 , 5, 9 , 17, 18, 19, 2 2 , 2 3  zaczynać i kończyć będą 

kurs na parkingu przy ul. Gliwickiej (obok kąpieliska Ruda).
L inie n ie  będą  obsługiw ać p rzy s tan k u  K otucza Polm ozbyt 

i dworzec KM.
Dodatkowo obsługiwany będzie przystanek Gliwicka Szpital.
Linie 3, 16, 31, 43 , 4 4 , 4 6 , 51 zaczynać i kończyć będą kursy 

na przystanku Orzepowice Liceum.
Linia 43 , 44 , 4 6  nie będą obsługiwać przystanku przy dworcu KM.
L in ie  16 i 51 będ ą  obsług iw ać p rz y s ta n e k  dw orzec KM 

tylko w soboty i niedziele.
Linia 6  rozpoczynać i kończyć będzie na przystanku Nowiny 

Popiela (ul.Żołędziowa).
Nie będzie obsługiwany przystanek przy dworcu KM.
Linia 14 rozpoczynać i kończyć będzie na przystanku Rybnik Real.
Nie będzie obsługiwany przystanek przy dworcu KM.
Linia 3 7  rozpoczynać i kończyć będzie na przystanku Rybnik 

PI. Wolności.
N ie będzie  obsługiw any p rzy s tan ek  przy dw orcu KM oraz 

przystanek Kotucza Polmozbyt.
Linie 3 , 4 5 , 4 7 , 4 8  zatrzymywać będą się na tymczasowym 

przystanku ustawionym przy dworcu KM.

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 6.00

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbyw ają się w drugą i czw artą środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-28-300

G A Z E f A I M ATel. 42-28-825, 42-60-070



A Z f l Ä M A

Konkurs precyzji
Już po raz czwarty 

odbył się w Młodzie
żowym Domu Kultu
ry Rybnicki Kon
kurs Modeli Karto
nowych.

0  rosnącej popularności 
przeglądu niech świadczy 
fakt, że dawno przekroczył 
on granice Rybnika. Wśród 
56 modeli znalazły się pra
ce nadesłane z MOK-u w 
Jastrzębiu oraz gmin Czer- 
wionka i Stanowice, nie li
cząc placówek rybnickich. 
Prace oceniano w dwóch 
grupach wiekowych: junio
rów i młodzików.

Biuro Poselskie posła SLD Andrzeja Zająca
p r z y  P l a c u  W o l n o ś c i  7 / 1 1  ( I I  p .)  j e s t  c z y n n e  o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  o d  9 .0 0  d o  1 6 .0 0

Poseł A. Zając dyżuruje w poniedziałki od 9.00 do 14.00
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Informujemy, że poseł AWS Wojciech Frank 
będzie pełnił dyżur w filii biura poselskiego w Rybniku na Placu Wolności 7, 
tel. 42-22-588 w następujących dniach:

• 15.05.2001 w godz. 1030-1 1 30 • 26.06.2001 w godz. 9°°-1000
Bezpłatne porady prawne udzielane są w każdy czwartek 

o d  g o d z i n y  1 5 .0 0  d o  1 6 .0 0  w  b i u r z e  p o s e l s k i m  w  J a s t r z ę b i u  Z d r o j u  n a  u l .  Z i e l o n e j  3 3 2 .

f> e  te  r I OBSŁUGA INWESTYCJI

St. Tatarczyk - projektujemy od 1975

K ,j. „«»Tl
Chłopcy wolą militaria, ale potrafią docenić 
także precyzję modeli budowli. Zdj.: MDK

Pojawiły się różne kategorie modeli: najczęściej spotykane okręty i stat
ki, śmigłowce i samoloty, pojazdy gąsienicowe i kołowe. Także modele kole
jowe i budowle. W tej ostatniej kategorii nagrodę dyrektora MDK zdobył 
junior Tomasz Towścik za przepiękny model zamku na Wawelu. W klasie 
statków i okrętów wyróżniono jedyną w konkursie dziewczynę -  Agatę 
Sobel (m.in. za model „Titanica”). Inne wyróżnienia: juniorzy Łukasz 
Skaba i Łukasz Rudzki (za samoloty jednosilnikowe), Marcin Szebera i 
Łukasz Kołoda (samoloty wielosilnikowe), Paweł Skaba (młodzik, za 
pojazdy kołowe) oraz Krzysztof Sroka -  modele kolejowe. Nagrody wrę
czali pracownicy Wydziału Edukacji UM, który sponsorował imprezę oraz 
członkini ZM Ewa Ryszka, która obiecała jej kontynuację. Nad całością 
czuwał instruktor MDK Bogdan Skaba. Precyzję wykonania mogli podzi
wiać uczniowie i przedszkolacy podczas ferii zimowych. (gw)

„ M p y * '  Zapraszamy tak ie
do pracowni reklamy

Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik, ul. Saint Vallier
teł. 42-22-132, fax: 739-58-31, http://www.kullura.rybnik.pl

Pogotowie całodobowe 
42-23-681

Oferujemy:
• usługi laboratoryjne w  zakresie 

badania jakości wody i ścieków

• wykonawstwo sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

• udrażnianie kanalizacji

• usugi projektowe

• wywóz nieczystoći płynnych 
[opróżnianie zbiorników/szamb]

Usługi budowlane
Malowanie, tapetowanie ocieplanie domów 

tynkowanie domów
- nowoczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
remonty dachów  

i montaż systemów do oczyszczania wody!
tel. 42-14-044, 0602-395-340

W szystka  ndezi^tŁejrobm 

Ś i d u qfc

Kwiecień 2001

http://www.kullura.rybnik.pl


Tadeusz Trosiński
MECHANIKA POJAZDOWA

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 47, 
tel. 422-10-28 wew. 119 
tel. kom. 0-502-266-000

OFERUJEMY:
• opony ^  utulił c

* opony bieżnikowane
z 2-letnią gwarancją i certyfikatem 

• akumulatory
• oleje silnikowe

• filtry oleju
• klocki hamulcowe

USŁUGI:
* naprawy bieżące
• mechanika pojazdowa

L
pn.-pt. 8.00 do 17.00 
soboty 8.00 do 14.00
'mwMmwMmmmwMmmmwmmmmmwMm.

G A Z E M KA
Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 42 311 08/9  

(wejście od strony parkingu PEBEROW)

1 ' i i o j j  i.;iciv,y? 
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O F E R U J E M Y :
SZEROKą GAMĘ SUFITÓW PODWIESZANYCH
NOWOCZESNE SUFITY NAPINANE DPS 
ORAZ ALUMINIOWE LISTWOWE 
BARDZO TANIE KASETONY SUFITOWE ZE STYROPIj 
NAJTAŃSZY W  REGIONIE STYROPIANU FS 12- 
PANELE ŚCIENN 

PODIOGI PODŃ 
FOLIE OKIENNE 
AKRYLE, SILIKI 
OKIADZINY DEKO

SZEROKą GAMĘ WYROBOW HUTNICZYCH
W  ATRAKCYJNYCH CENACH
ELEKTRODY SPAWALNICZE
CE6IY I KSZTAŁTKI KLINKIEROWE, POROTERM,
POROMUR, PUSTAKI MAX, CEGIY PEINE I DZIURAWKI

NARZĘDZIA I URRANIA ROROCZE

BHZAilÓHOf ‘ W

Tylko to jest
1ASZE PIW

Wspaniale przyjęcie, z jakim u smakoszy spotkały się 
piwa Rjfiidli Fuli i KjMi Karmel, utwierdza nas 
w przekonaniu, że udało się nam wskrzesić bogate 
tradycje piwowarskie naszego miasta i regionu. 
Jednocześnie, przestrzegając przed wszelkimi 
„podróbkami” informujemy, że jedynymi 
oryginalnymi produktami Browaru 
w Rybniku są piwa marki Rylintti.

krowa**** rffotttrhi&f*rut*T* f>*<oo
w*jfv*p rec«/M*tr.

x <&4<ł
i cJunichu

1 xmaki**» 
śmieci* ratntofał*

& u U -
wmmxmiom

Dyrekcja Browaru w Rybniku

R « i w « r y  smmmc S.A
Browar w  Rybniku 44 200 Rybnik 
ul. Chrobrego 1 
tel. m% 422-24-72 *3

G A Z E T A M C K ATel. 42-28-825, 42-60-070
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SPOŁECZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

I SPOŁECZNE GIMNAZUJM 
STOWARZYSZENIA 

OŚWIATOWEGO
- --------------------- - „RODZICE-DZIECIOM”
RODZICE -  DZIECIOMl d  , ..w  Rybniku

ogłaszają
nabór uczniów do klas pierwszych

na rok szkolny 2001 /2002
o feru jem y szk o łę  b ezp ieczn ą , p rzy ja zn ą  d ziec iom

co zapewniamy?!
-  zajęcia w  klasach kilkunastoosobowych
-  indywidualne podejście do ucznia
-  nauczycieli życzliwych, kompetentnych i pełnych inicjatywy
-  rozszerzony program języka  angielskiego i niemieckiego
-  informatykę od drugiej klasy SP 

§ -  urozmaicone zajęcia sportowo-rekreacyjne
(basen, taniec, tenis stołowy, aerobik)

-  liczne kółka zainteresowań
I  -  atrakcyjne zajęcia świetlicowe do godz. 17.00

23 i 24 kwietnia br. w godz od 12.00 do 15.00

( Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibach szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa Społeczne Gim nazjum

44-217 Rybnik, 44-200 Rybnik,
ul. Orzepowicka, ul. Mikołowska,

tel. 0-32/422-11-98 tel. 0-32/422-33-03

Jak do nas dotrzeć?

OŚW IATA
RYBNIK

Spółdzielnia Pracy 
Rok założenia 1959

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 39, tel. 42-39-788 fax 42-29-904 

Kierunki naborowe dla szkół S.P. „Oświata” 
na rok szkolny 2001/2001  

Policealne Studium Zawodowe
«> w y k s z t a ł c e n i e  ś r e d n ie  ( m a tu r a  n ie  j e s t  w y m a g a n a )  

t r y b  d z ie n n y , w ie c z o r o w y  i z a o c z n y

kierunki kształcenia
t e c h n ik  in fo r m a t y k  -  d w u le tn i c y k l  n a u c z a n ia  i je d n o r o c z n y  ( t e s t  k w a lif ik a c y jn y )  

c »  t e c h n ik  B H P  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia  ( p o  te c h n ik u m  i L Z )  i p ó ł t o r a r o c z n y  ( p o  L O )  

cs> t e c h n ik  r a c h u n k o w o ś c i  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia  

«•> t e c h n ik  p r a c  b iu r o w y c h  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia

t e c h n ik  e k o n o m is t a  -  s p e c .  b a n k o w o ś ć  i u b e z p ie c z e n i a  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia  

t e c h n ik  a d m in is tr a c j i  -  s p e c .  s e k r e t a r z - a s y s t e n t  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia  

o »  t e c h n ik  o r g a n iz a c j i  r e k la m y  -  je d n o r o c z n y  c y k l  n a u c z a n ia

t e c h n ik  u s łu g  k o s m e t y c z n y c h  ( z  o d n o w ą  b io lo g ic z n ą )  -  d w u le tn i c y k l  n a u c z a n ia  

cs- t e c h n ik  u s łu g  f r y z j e r s t w a  -  d w u le tn i c y k l  n a u c z a n ia

Technikum Mechaniczne, Technikum Fryzjerskie (2,5 letnie)| 
i Liceum Ogólnokształcące

cs> t r z y le t n i  c y k l  n a u c z a n ia  -  p o  u k o ń c z e n iu  z a s a d n ic z e j  s z k o ły  z a w o d o w e j 

<=» c z t e r o l e t n i  c y k l  n a u c z a n ia  -  L O  p o  s z k o le  p o d s ta w o w e j (d la  d o r o s ły c h )  

c &  t r y b  w i e c z o r o w y  i z a o c z n y

kierunki kształcenia w Technikum Mechanicznym:
b u d o w a  m a s z y n

c »  o b s łu g a  i n a p r a w a  p o ja z d ó w  s a m o c h o d o w y c h

kierunki kształcenia w Technikum Fryzjerskim:
<-'» t e c h n ik  u s łu g  f r y z j e r s k i c h

♦  ♦  ♦
• o  p r z y ję c i a  d o  w s z y s t k ic h  t y p ó w  s z k ó ł  b e z  e g z a m in ó w  

m o ż liw o ś ć  o d r o c z e n ia  o d  s łu ż b y  w o js k o w e j,  l e g it y m a c ja  s łu c h a c z a ,  in d e k s  

n a jn iż s z e  w p is o w e  i c z e s n e  w  r e g io n ie  

u p r a w n ie n ia  s z k o ły  p u b lic z n e j

POMex Sp. z o.o.
44-207 Ryboik-Wielopole 
ul. Lipowa
tel. [832)422-23-85,422-26-28 
tel./fax (832) 422-16-72

* elementy ogrodzeniowe, bramy, furtki, 
przęsła ogrodzeniowe ocynkowane,

# elementy konstrukcji stalowych (maszty antenowe]

płytek chodnikowych i okładzin górnic 
listwy pomiarowe -  legalizowane (od 0,5 

kojce dla psów, pergole

G A Z E I A M A

G a m r a t
S K Ł A D  FABRYCZNY

M U F ^ T  -  D E T A L

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M 
WYKŁADZINY P CV1,5-4M  
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE 
AKCESORIA  
I INNE ARTYKUŁY

ul.Ks. Brudnioka 4| 
tel. kom. 0601 44 88 671 

Rydułtowy ul.Ofiar Terroru 61 j

Kwiecień 2001



GAZETARYBNKKj
Naprawa telewizorów 

i magnetowidów
firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUNDIG, THOMSON, PANASONIC, 

TRILUX, ELEMIS, BIAZET, OTF, ROYAL, CROWN 
i inne na oryginalnych częściach.

Zakład Serwisowy “Emiter”, Rybnik, ul. Hutnicza 21 
(boczna Kościuszki), tel. 42-39-606

A K U P U N K T U R A  
R E H A B I L I T A C J A ,  MA SAŻ  

G I M N A S T Y K A  K O R E K C Y J N A
lekarz medycyny Izabela Żerebiec 
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
l e c z e n i e  a k u p u n k t u r ą  w :  w  z e s p o ła c h  b ó lo w y c h , m ig r e n ie , 

n e r w ic a c h , t ik a c h , n a ło g a c h , o ty ło ś c i,  c h o r o b a c h  n e u r o lo g ic z n y c h , 

u k ła d u  p o k a r m o w e g o  i k r ą ż e n ia

r e h a b i l i t a c j a  n e u r o l o g i c z n a  i o r t o p e d y c z n a  d z i e c i  i d o r o s ł y c h  

m a s a ż  k la s y c z n y  i le c z n ic z y , g i m n a s t y k a  k o r e k c y j n a

R y b n i k ,  u l .  Ż o r s k a  1 4 b ,  t e l .  4 2 - 4 6 - 0 9 8 ,  0 - 6 0 4 - 2 5 4 - 3 1 2 ,  

4 2 - 2 4 - 0 1 6  w e w .  2 0 5  a k u p u n k t u r a  ( r e j e s t r a c j a )  7 3 9 - 5 7 - 3 3  

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !

Liceum Ogólnokształcące 
w systemie eksternistycznym!

Termin kursu:
20.04.01 r. -15.10.02 r. (w II LO)
• profesjonalne przygotowanie 

do egzaminów
• zajęcia w tygodniu lub w soboty
• możliwość przystąpienia do matury

Firma Oświatowa j
Rybnik, ul. R ynek  6, tel. 42-35470. 

Zapraszam y w  godz. 9.00 -17.00

A pteka
św. A ntoniego
przy
ul. Raciborskiej 3  
w Rybniku 
(obok Rynku)

Alkoholizm
odtruwanie, esperal, psychoterapia 

„COUNSELORS” 0-32/42-30-400

Ogłoszenia drobne

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

• wizytówek • tabliczek do pucharów
• upominków • zegarków • żetonów 
do kluczy, szatni • identyfikatorów

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

grawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel./fax 4224397

Szukam doświadczonej opiekunki 
do półrocznego dziecka.

Tel. 42-64-060, 0501-07-77-66 
• • •

Klub puszystych - Rybnik. Tel. 032/47-37-001

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323, 
Rybnik, Plac Wolności 2

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów, tel. (0-32) 42-65547, 
0-602-622-439

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

uprawniony rzeczoznawca 
inż. Irena Kuczera, 

tel. 42-28-162 w. 361. 42-28-678

ścianki działowe

14 cm 
12 cm 
38 cm

ściany nośne

wysokość 14 cm
szerokość 25 cm
długość 38 cm

zarządzanie  
i adm inistrow anie 

budynkam i
Uprawniony Zarządca Nieruchomości

mgr Romuald Jokel
tel. (0-32) 42-274-02, 0-604-242-085

Zapraszamy! Tel. 422-35-37

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁA DOBĘ

Życzym y Państwu 
wesołych i  pogodnych 
Św ią t Wielkanocnych

Protezy zębowe
ekspresow e w ykon a w stw o i napraw a

Pracownia 
Protetyki 

omatologicznej
zaprasza w poniedziałek i czwartek od 9.00 do 13.00 

Rybnik, ul. Chabrowa 8a/2 (osiedle Nowiny) 
tel. 210-67-90, 0-605-525-742

Firma OKAZJA s.c.
tel. 422-99-85, fax 422-99-87

Rybnik, ul. Żorska 2a
[teren byłych Zakładów Mięsnych],

najtańsze artykuły wykończenia wnętrz
• panele podłogowe 

• blaty kuchenne
• półki meblowe do samodzielnego montażu 

• listwy wykończeniowe
• drzwi wewnętrzne 

• drzwiczki ażurowe sosnowe
• parapety klejone sosnowe

• boazeria świerkowa
• kantówka klejona sosnowa
• kantówka świerkowa i inne 

oraz • kompostowniki 280 1 z tworzywa sztucznego
• pojemniki na wodę deszczową 205 1 i 300 1 z osprzętem

z tym ogłoszeniem 5% upustu 41
G A Z E IM M C K ATel. 42-28-825, 42-60-070
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NAKŁADU
NAJWIŁKSZi LOKALNI NAKŁAD 

TWOJŁęO OęŁOSZLNIA 
CENY REKLAM I O GŁO SZEŃ :

strony kolorowe: 
strona wewnętrzna 
cala strona  
1/2 strony  
1/4  strony  
strona ostatnia 
cała strona  
1/2  strony  
1 /4  strony  
RABATY: 
cykl 3  em isji 
cykl 6  em isji 
cykl 12 em isji

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słow o - 0 ,9 9  zł
słow o w ytłuszczone -1 ,4 9  zł
w  ram ce, z tłem  -1 ,9 9  zł

C e n y  o g ł o s z e ń  d r o b n y c h  z  p o d a t k i e m  V A T

ogłoszenia ramkowe 
cała strona - 9 9 0  zł
1 /2 strony - 5 4 9  zł
1 /4  strony - 2 9 9  zł
poniżej 1/4 strony - 2 ,99 zł/cm

Artykuł sposnorow any  
1 strona - 8 9 0  zł

-1 5 9 0  zł
- 8 9 9  zł
- 4 9 9  zł

-1 9 9 0  zł
- 1099  zł
- 5 9 9  zł

- 5%
- 10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

NAJLEPSZĄ BEZPOŚREDNI BEZPŁATNĄ KOLPORTAŻ
Biuro og ło szeń : Infomax, Rybnik, R ynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzełx>wych,iJ. Rudzka 70b,Cmentaf2Komtnalny, te). 4M8991

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
"  szeroki asortyment trumien,
"  kosmetykę, ubranie i przechowywanie 
zwłok w chłodni - 1 doba bezpatnie,

"  wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.,

usługi cmentarne,
zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 
kwiatów,
możliwość załatwienia orkiestry, 
wynajęcie autobusu, 
umieszczanie urny z prochami zmarych
w kolumbarium na terenie cmentarza

Ceny konkurencyjne

Spokojnych i posodn ych  
Świąt Wielkiej N ocy
życzy

A utoryzow ane laboratorium
Fuji Film Polska L. Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2 , te l. 4 2-39-200

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
P raw n ik  u d zie la jący  b e zp ła tn ie  porad

dyżuruje  w  siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej" (Rynek I2a, tel. 42-28-825)

w piątki w godz. 15.00-16.00

$

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96  
tel./fax 42-28-825, 42-60-070 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl, http://www.rybnik.pl/gazeta 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGłOSZEŃ: INF0MAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

m m m

mm gMm&g |

GABINETY
L E K A R S K I E

44-200 Rybnik, uł. H allera 30,32; tel. (032) 42-26-156

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

GABINET PRZENIESIONO n a  ul. W ysoką 25. tel. 42-32-517
poniedzia łek, środa o d  15.00, wtorek, czwartek, p ią tek sobo ta  o d  7,00 
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA, USG, EKG

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od  16.30

dr MAREK BYRCZEK
pon., śr. o d  8.00 wtorek, p ią tek o d  16.00

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI

poniedzia łek, środa od  1715 3
GINEKOLOG

dr ANDRZEJ KUPCZAK
poniedzia łek, wtorek, środa, czwartek, p ią tek o d  15.00 

sobo ta  od  8.00 d o  12.00 
d ia g n o s ty k a  n ie p ło d n o ś c i i sutka

PSYCHIATRA
dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek o d  16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH ■ I

mgr PIOTR ZIELIŃSKI |
od  pon iedzia łku d o  p ią tku  700 d o  8.00 oraz 16.00 d o  1700, sobo ta  700 d o  9.00 

Filia Leszczyny, Pi. M a te jk i 1 
pon iedzia łek, środa, p ią tek 6.30 d o  730

STOMATOLOG
dr JAN KULOK

L poniedzia łek, środa, p ią tek od  16.00

LARYNGOLOG
dr PIOTR KULOK

wtorek - czw artek o d  16.00 -  b a d a n ia  k ierowców

NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

wtorek - p ią tek o d  16.00 
Filia Leszczyny, Pi. M a te jk i 1

czwartek o d  16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od  16.00 d o  17.00

Kwiecień 2001
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EKONOMICZNY PROGRAM 
ZAKUPU SAMOCHODU 

NARESZCIE W  POLSCE!
Zainteresowanie zakupem now ych sam ochodów  w  Polsce  
jest nadal ogromne.
Jedyną barierą jaką napotykają zainteresowani jest forma 
finansowania zakupu. Zaciągnięcie kredytu bankowego  
wiąże się zaw sze z szeregiem  zaśw iadczeń o zarobkach, 
stałym zatrudnieniu a przede w szystkim  bardzo w ysokim  
oprocentowaniu sięgającym  nawet 25%.
Alternatywną formą zakupu proponuje w  swej ofercie Auto 
Plan oferujący do sprzedaży sam ochody w szystkich marek. 
Poniżej przedstawiamy Państwu przybliżone różnice w  
oprocentowaniu, pierwszej w płacie i ilości w ym aganych  
dokumentów.

Koszt roczny w % Pierwsza wpłata Wymagane dokumenty

Kredyty bankowe 22 -25% 10-20%

■ zaśw iadczenie o zatrudnieniu 
• zaśw iadczenie o zarobkach,
- poręczyciele,
- zgoda współmałżonka

Auto Plan 2,4% 3% ■ dowód osobisty

Zapraszamy do naszych salonów firmowych:
G L IW IC E

TESCO
ul.Łabędzka 26 
tel.775-31-27 M IK O ŁO W

AUCHAN
ul.Gliwicka 2 

tel. 736-94-49

S O S N O W IE C
AUCHAN

ul. Zuzanny 22 
tel. 730-60-23 T Y C H Y

TESCO
ul.Towarowa 2 
tel. 78010 31

S O S N O W IE C
MAKRO CASH
ul. Długosza 80 
tel. 292-18-21

Auto
P L A N

DOMEL s .c .

Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 92 30, 422 92 31

KLIM ATYZACJA
W EN TYLACJA

D A IK IN
w r

REGIONALNY
D EALER
DAIKIN

C E N TR A L
EU R O PE

Swoim obecnym i przyszłym Klientom
życzymy zdrowych, radosnych i

*
spokojnych Świąt Wielkanocnych

O G R O D Y  X X I
W szystkim  naszym  Klientom 

życ zym y spokojnych i radosnych 
Świąt W ielkanocnych 

oraz miłego w ypoczynku w otoczeniu 
wiosennej zieleni.

POLECAMY KOMPLEKSOWE 
WYPOSAŻENIE OGRODÓW

rośliny - byliny, iglaki, pnącza, żywopłoty,
kwiaty balkonowe, rabatowe, nasiona 

- drzewka i krzewy owocowe

| |  architektura drewniana - pergole, altany, płoty itp. 
H  oczka wodne, pompki wodne, folie

| j |  kamienie ogrodowe naturalne: grysy, żwiry, głazy 

|j |  ziemia, kora, nawozy
donice ceramiczne, drewniane, plastikowe 

H  piękne altany i huśtawki ogrodowe 

|j |  sprzęt i narzędzia ogrodnicze

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
od 8.00 do 18.00 (soboty do 14.00) 

OGRODY XXI (naprzeciw salonu REN-CAR) 
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 157, tel. 424 63 66

FH U „ G Ó R E C K I”
TŁUMIKI

K Â T Â i l À î t f l â r ^
HAKI HOLOWNICZE

PUNKTY SPRZEDA 
DETALICZNEJ i M<
R Y B N IK  ^  .
ul. Długosza 7 ^
tel. 42 38 095, 0 604 484 857
Ś W IE R K L A N Y
ul. Żorska 28
tel. 43 04 333, 0601 455 763
G L IW IC E  j  ^
ul. Rybnicka 11 y
tel. 232 07 06
S O S N O W I C  *
ul. Sienkiewicza 13
tel. 296 54 36 ^

SPRZEDAŻ HURTd
Ż O R Y  - R Ó J  
ul. Wod z is ła wskd%9 
(trasa Żory - Wodzisław) 1  
tel. 43 58 014, 4^58 ^  OM



Bramy przemysłowe, napędy i sterowania

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Ul. Zebrzydowicka 152 Tel./Fax 42-44-066,42-44-067

Rybnik,
pl. Wolności 5,
tel./fax 032/422 49 92

Żory,
ul. Moniuszki 15, 
tel./fax 032/434 21 84

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Arki Bożka 24b,
tel. 032/473 75 43

Racibórz, \ \ 
ul. Browarna 16, ^  
tel./fax 03 2/415 22 4 8 |l

Wodzisław SI., 
ul. Targowa 12a, 
tel. 032/455 28 59

Gliwice,
ul. Bytomska 7,
tel./fax 032/238 90 2

Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane z systemów profili VEKA

K O N S E K  SmCm VEKA

FIRMA A 1 ?  T T  Q
JUBILERSKA jtlL J V  JL X  k J  
S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY

Mita obsługa pomoże Ci

spośród eleganckiej złotej 

i srebrnej biżuterii wybrać 

ten wyjątkowy prezent. 

Serdecznie zapraszamy

naszych sklepów! 

Artis

f
\
\  ,

ul. Pow stańców  14 S .D .T . “rt
tel./fax 42 21 926 teł. 42 41 <

ul. K orfantego 3 ul. Sobiesl
tel. .42 35 462 tel. 42 38 i

PRZEDSIĘBIORSTWO,

FAIRfPlfAYj


