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Kwiecień upływa pod znakiem spotkań mieszkańców miasta  z przedstawicielami rad po-
szczególnych dzielnic i Zarządu Miasta. W ich trakcie przedstawiane są sprawozdania
z ubiegłorocznej działalności rad dzielnic oraz podsumowywana jest realizacja ich planu
finansowo-rzeczowego. Udział we wszystkich spotkaniach w dzielnicach jest ważny dla mnie
osobiście i zarazem bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania relacji na linii miesz-

kańcy – dzielnicowa rada – władze miasta. Powodem tego jest możliwość osobistego poznania Państwa problemów
w kontekście funkcjonowania skomplikowanego organizmu, jakim jest miasto. Pozwala mi to na szczegółowe zapo-
znanie się z Waszymi sprawami, które – poprzez fakt zaangażowania się we wspólną rozmowę – stają się również
moimi sprawami. I stwierdzam nie po raz pierwszy, iż nie ma lepszej drogi do rozwiązywania niejednokrotnie trud-
nych tematów, niż dialog służący porozumieniu. Jest wiele przedsięwzięć, które bez rzetelnego wyjaśnienia ze strony
władz miasta nie miałyby racji bytu. To właśnie Państwo jesteście swoistymi cenzorami naszych działań i Wam należy
się rzetelna relacja z tego, co czasem pośrednio, a często bezpośrednio Was dotyczy. Dlatego też, poza istotnymi
sprawami związanymi z działaniem rad dzielnic – przedstawianych dokładnie na spotkaniach przez ich przewodniczą-
cych – mówię Państwu o najważniejszych rzeczach realizowanych w Rybniku. I bynajmniej nie po to, by się przechwa-
lać i licytować, ale żeby przybliżyć sens i celowość podejmowanych w mieście działań. A to się Państwu po prostu
należy i do tego czuję się zobowiązany!

W dzielnicowych spotkaniach uczestniczę z radością, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie można komuś pomagać
nie znając jego problemów. Jestem przekonany, że zdecydowana większość zgłaszanych spraw zostanie załatwiona
po Waszej myśli. Dziękuję przewodniczącym zarządów dzielnic za organizowanie zebrań i poświęcenie, z jakim
bardzo często angażują się w Wasze sprawy. Podkreślam zarazem bardzo dobrą z nimi współpracę.

Przede wszystkim dziękuję jednak Państwu. Obecność na spotkaniach jest dla mnie wyrazem Waszej troski o sprawy
ulicy i dzielnicy, a przez to naszego Rybnika. Świadczy ona o odpowiedzialności oraz zaangażowaniu w rozwój miasta
i jest dla mnie największym dopingiem. W taki sposób tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Władze miasta zacho-
wują wtedy charakter swoistej służby mieszkańcom, a nie zaspokajania osobistej żądzy władzy. Spotkania z Państwem
zawsze były i będą dla mnie priorytetem!

Szanowni Państwo! Stoimy również w przededniu spisu powszechnego. Już wyłonionych zostało kilkuset rachmi-
strzów, którzy lada dzień rozpoczną przygotowania do spisu. Będą oni odwiedzać Państwa w domach, by na podsta-
wie ankiet zebrać informacje dotyczące Waszych rodzin. Pamiętajmy, że pytania które będą zadawać, posłużą ocenie
perspektyw przemian społecznych w przyszłości. Cała akcja prowadzona jest w ramach światowego spisu ludności
zgodnie z rekomendacją ONZ, a podobne spisy prowadzone są również w innych krajach. Zachęcam więc Państwa
do życzliwego potraktowania rachmistrzów, tym bardziej że udział w spisie jest obowiązkiem nas wszystkich.
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Absolutorium
dla Zarządu Miasta

Nim to jednak nastąpiło, obecni na sesji rad-
ni, a także zaproszeni goście, wśród nich naczel-
nicy wydziałów Urzędu Miasta i kierownicy jed-
nostek miejskich, zapoznali się ze sprawozda-
niem budżetowym, które w formie prezentacji
wizualnej, przedstawił prezydent miasta Adam
Fudali. Omówił on strukturę dochodów i wy-
datków oraz źródła deficytu, który udało się zre-
dukować o ponad 18,5 mln zł. w stosunku do
zakładanego w planie. Wyższe od zaplanowa-
nych były w 2001 roku również dochody. Stało
się tak, jak podkreślił prezydent, dzięki podję-
tym oszczędnościom i dobrej pracy służb finan-
sowych.  W przedstawionej w formie graficzne-
go „tortu” strukturze wydatków, największy ka-
wałek przypada tradycyjnie na oświatę. Należy
podkreślić, że miasto dołożyło do państwowej
subwencji na to zadanie ok. 18,5 mln zł (z tego 8
mln na inwestycje) z samorządowej kasy. Podob-
nie zresztą jak do innych zadań państwa – ochro-
ny zdrowia, utrzymania dróg, dopłat mieszka-
niowych. Miasto wspomogło też Sanepid, poli-
cję, Państwową Straż Pożarną i in. zadania pań-
stwowe. Prezydent omówił również politykę kre-
dytową miasta, zapewniając, że zadłużenie miej-
skiej kasy jest bezpieczne. Kredyty są zaciągane
wyłącznie na zadania inwestycyjne, w tym tak
ogromne jak poszerzenie sieci kanalizacyjnej.
Część pożyczek, zaciągniętych m.in. w Fundu-
szu Ochrony Środowiska jest umarzanych, o ile
odzyskane w ten sposób środki przeznaczy się
na kolejne inwestycje ekologiczne. I tak się dzieje
w naszym mieście. Prezydent przypomniał też
najważniejsze inwestycje, podkreślając, że tylko
polityka proinwestycyjna daje szanse na rozwój
miasta. Prezentacja ukazywała również propor-
cje dochodów do wydatków w poszczególnych
dzielnicach oraz prace w nich wykonane. Pod-
kreślić należy udział w nich samych mieszkań-
ców – wartość wykonywanych systemem gospo-
darczym robót drogowych przekroczyła 1,5 mln
zł. (Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2001 zostało opublikowane w poprzednim, mar-
cowym numerze „Gazety Rybnickiej”).

Po analizie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za ub. rok, pozytywną opinię o nim wy-
dały wszystkie komisje Rady Miasta. Na 184
głosujące osoby „za” były 182, zaś dwie wstrzy-
mały się od głosu. Z wnioskiem do Rady Mia-
sta o udzielenie Zarządowi absolutorium wy-
stąpiła na początku marca br. Komisja Rewi-
zyjna. Pozytywnie wniosek też zaopiniowała

także Regionalna Izba Obrachunkowa. Opi-
nia ta została przedstawiona radnym na sesji
absolutoryjnej. Przy dwóch głosach wstrzy-
mujących się (radni Kazimierz Zięba
i Wiesław Zawadzki z SLD)radni postano-
wili, bez dyskusji, udzielić Zarządowi Mia-
sta absolutorium.

Nowy radny
Do grona członków Rady Miasta Rybni-

ka dołączył nowy radny. Jest nim Jan Klucz-
niok, który obsadził wolny mandat z listy AWS
po zmarłej Ewie Urbanek–Chołuj. J. Klucz-
niok jest prezesem rybnickiego przedsiębior-
stwa ELKO–BEA. Ma 54 lata, jest żonaty i ma
trójkę dzieci. Mimo, iż w obecnej RM przyj-
dzie mu pracować bardzo krótko, to i tak uznał
to za spore wyzwanie: — Cieszę się, że będę miał
zaszczyt pracować dla dobra Rybnika z Adamem
Fudalim i całym Zarządem Miasta oraz Radą,
której przewodniczy Michał Śmigielski — po-
wiedział J. Kluczniok. — Podczas kadencji tej Rady
miało miejsce wiele dobrych wydarzeń społecznych
i gospodarczych, a to sprawia, że mimo tylko kilku
miesięcy wspólnej pracy, chcę się włączyć do dzia-
łania dla dobra tego miasta i jego mieszkańców.

Służby w pigułce
Hubert Hanak – Pełnomocnik Prezyden-

ta Miasta do spraw Porządku i Bezpieczeń-
stwa przekazał radnym informację na te-
mat ubiegłorocznej działalności policji,
miejskich służb inspekcyjnych oraz rybnic-
kich straży – miejskiej i pożarnej.

Komenda Policji w Rybniku jest szóstą co
do wielkości w naszym województwie i zatrud-
nia 402 policjantów. Jak wynika ze sprawoz-
dania, ogólna ilość przestępstw w porównaniu
z rokiem 2000, zmalała o 2,6%, a zanotowano
ich 8091. Jednak podstawowym miernikiem
sprawności organów ścigania w zwalczaniu
przestępczości jest nie tylko ilość, przestępstw,
ale przede wszystkim poziom wykrywalności
ich sprawców. Zdaniem Prokuratury Rejono-
wej w Rybniku, o ile pierwszy ze wskaźników
może napawać optymizmem, to drugi trudno
uznać za zadawalający. Spadła bowiem z 19,3%
do 14,3% wykrywalność kradzieży i włamań,
szczególnie zaś kradzieży z włamaniem do sa-
mochodów, która w tym przypadku wynosi
zaledwie 6%. — Mimo wszystko Rybnik jest
miastem stosunkowo bezpiecznym, zwłaszcza,

że od lat nie notuje się tutaj brutalnych prze-
stępstw z użyciem broni palnej czy szczególnej
aktywności zorganizowanych grup przestępczych
— mówił H. Hanak. — Zdecydowanie spadła
również liczba zabójstw – z 15 do 5, a nieletni
brali udział w 8,8% przestępstw, co jest jednym
z niższych wskaźników w województwie śląskim.

Ciągle poszerza się zakres czynności jakie wy-
konuje Straż Pożarna, dzięki czemu przestaje
być ona kojarzona jedynie z gaszeniem pożarów
i wciąż należy do instytucji, które cieszą się du-
żym uznaniem społecznym. Specjalistyczne wy-
posażenie pozwala strażakom zwalczać zarówno
zagrożenia komunikacyjne i chemiczne, jak rów-
nież ekologiczne. Jak wyjaśnił H. Hanak, rybnic-
ka straż jest najbardziej aktywną w tworzeniu sys-
temu ratownictwa medycznego w mieście i po-
wiecie. Niestety, wzrosła ilość pożarów z 688 do
766 w 2001r. W roku ubiegłym w wyniku poża-
rów zginęły dwie osoby, a 13 zostało rannych.

W swoim wystąpieniu pełnomocnik przedsta-
wił również argumenty przemawiające na korzyść
istnienia w Rybniku Straży Miejskiej. W lutym
tego roku w Warszawie odbyła się narada z udzia-
łem Komendanta Głównego Policji, który po-
twierdził, że wbrew obiegowej opinii, rośnie ilość
miast, w których powoływane są straże miejskie.
Jednak aby stały się one nieodłącznym elemen-
tem porządku i bezpieczeństwa, konieczne jest
dokonywanie systematycznych i konsekwentnych
zmian w organizacji i nadzorze tej służby, jak to
ma miejsce w Rybniku. Ostatnio w naszym mie-
ście pojawiły się łączone patrole policji i Straży
Miejskiej, a pomysł ten został oceniony pozytyw-
nie. Miejscowi funkcjonariusze straży mają rów-
nież na swoim koncie niemałe sukcesy. Udało im
się zatrzymać grupę nieletnich sprawców szeregu
kradzieży i włamań nie tylko na terenie Rybnika.

Mało optymistyczne są dane dostarczone przez
Powiatowy Urząd Pracy. Według stanu na
31.12.2001 r.,  na obszarze gminy Rybnik zareje-
strowane jako bezrobotne były 9784 osoby, w tym
1027 z prawem do zasiłku, 165 poszukujących pra-
cy, 1496 pobierających  zasiłki i świadczenia przed-
emerytalne. Stopa bezrobocia wzrosła do 13%.
Mimo tak trudnej sytuacji, Urząd Pracy w Rybni-
ku podjął szereg działań, których głównym celem
jest utworzenie nowych miejsc pracy i przedsta-
wienie różnych form pomocy małym i średnim fir-
mom. Efekty tych wysiłków powinny być widocz-
ne w tym roku.

Dokonując podsumowania ubiegłorocznej
działalności Państwowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego, H. Hanak zwrócił uwagę na
malejącą ilość zagrożeń związanych z budową,
użytkowaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.
Ciągle wzrasta ilość obiektów rozbieranych ze
względu na stan techniczny, grożących samozawa-
leniem. Zwiększa się również świadomość właści-
cieli i zarządców obiektów w odniesieniu do obo-
wiązujących przepisów techniczno–budowlanych.

Z materiałów dostarczonych przez Powia-
towy Inspektorat Sanitarny wynika, że w
złym stanie technicznym znajduje się Przychod-
nia Specjalistyczna przy ul. Parkowej oraz pla-
cówka w byłej Przychodni Specjalistycznej nr

Sesja Rady Miasta 27 marca

Absolutorium
dla Zarządu Miasta

Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Miasta absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok było najważniejszym
punktem pierwszego wiosennego posiedzenia Rady Miasta.
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2 przy ul. Byłych Więźniów Politycznych.
W roku 2001 na terenie miasta doszło również
do dwóch zbiorowych zatruć pokarmowych,
w wyniku których 20 osób hospitalizowano.
Przeprowadzono także kontrolę sanitarną
w obiektach produkujących żywność. Ocenę nie-
dostateczną, z uwagi na złe przechowywanie pro-
duktów otrzymały m.in. trzy piekarnie, jedna hur-
townia spożywcza, 20 obiektów małej gastrono-
mii, 7 sklepów spożywczych oraz 33 kioski.

Jeżeli idzie o pracę Miejskiego Inspekto-
ratu Weterynaryjnego, w ubiegłym roku spo-
ro miejsca poświęcono monitorowaniu prysz-
czycy. Na terenie Rybnika nie zanotowano
przypadków wystąpienia wścieklizny. Tym nie-
mniej choroby tej nie można lekceważyć,
zwłaszcza, że zwiększa się populacja lisa.

Dokładnie nie wiadomo ile spraw, które
w ubiegłym roku trafiły do Rzecznika Kon-
sumentów, dotyczyło samego Rybnika. Zna-
na jest jedynie ogólna liczba rozpatrzonych
przypadków. Wiedza i kompetencje rzecznika
okazały się przydatne w 933 sprawach, które
pozwoliły rozstrzygnąć spór pomiędzy sprze-
dawcą a klientem.

Mimo, iż ten punkt sesji miał charakter in-
formacyjny, nie zaniechano dyskusji na poru-
szane tematy, gdyż radni skorzystali z obecno-
ści na sali przedstawicieli policji i straży miej-
skiej. Nie zabrakło uwag na temat spadku wy-
krywalności kradzieży i włamań oraz propozy-
cji zwiększenia liczby patroli. Jak wyjaśnił nad-
komisarz Piotr Tomszak, kluczową kwestią
rzutującą na niską wykrywalność przestępstw
jest skromny budżet policji, zmuszona jest do
podejmowania jednych działań kosztem innych.

Uchwała do lamusa
Uchylono uchwałę w sprawie opłaty ad-

ministracyjnej za niektóre czynności urzę-
dowe. 23 stycznia tego roku zaczęła obowią-
zywać zmieniona ustawa „Prawo Działalności
Gospodarczej”. Wprowadzone zostało uregu-
lowanie, zgodnie z którym wniosek o wpis lub

o zmianę wpisu do ewidencji działalności go-
spodarczej podlega opłacie stałej w wysokości
,odpowiednio, 100 i 50 zł. W związku z czym
konieczne stało się odstąpienie od pobierania
opłaty administracyjnej za czynności urzędo-
we tj. wpis czy jego zmiana, które wcześniej
zostały uchwalone przez Radę Miasta Rybni-
ka. Uchwałę taką podjęto w styczniu ubiegłe-
go roku z uwagi na lukę prawną uczynioną
przez ustawodawcę w tym zakresie.

Pedagodzy docenieni
Radni przyjęli uchwałę, która uwzględ-

niła zgłoszone podczas ubiegłej sesji uwa-
gi na temat przyznawania nagród nauczy-
cielom szkół, placówek oświatowych oraz
opiekuńczo–wychowawczych prowadzo-

nych przez Miasto Rybnik. Zgodnie
z uchwałą, nagrodę Prezydenta Miasta może
otrzymać nauczyciel mający co najmniej jedno-
roczny staż pracy, który osiągnął znaczące suk-
cesy w pracy organizacyjnej, dydaktyczno–wy-
chowawczej i cechuje go nienaganna postawa
etyczna. Nagrodę może otrzymać również dy-
rektor placówki oświatowej, jeżeli wyróżnia się
w kierowaniu pracą szkoły i współdziałaniem
z miastem. Wysokość prezydenckiego wyróżnie-
nia nie może przekraczać dwukrotnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mia-
nowanego z pełnymi kwalifikacjami zawodowy-
mi. Wyróżniający się pedagodzy mogą liczyć tak-
że na nagrodę dyrektora szkoły, ale tylko wtedy
jeśli w danym roku nie otrzymali nagrody pre-
zydenta miasta. Wysokość tego wyróżnienia nie
może przekroczyć maksymalnie jednej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mia-
nowanego. Obydwie nagrody wręczane będą
z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Droższe posiłki
Uchwalono wysokość opłaty stałej za ko-

rzystanie z wyżywienia w przedszkolach
prowadzonych przez miasto.

Od 1 września tego roku opłata miesięczna
za korzystanie ze wszystkich posiłków będzie
wynosić 55 zł. Za jeden lub dwa posiłki rodzi-
ce przedszkolaków zapłacą 50 zł, a w oddzia-
łach „zerowych”, w których dzieci korzystają
tylko ze śniadania – 30 zł. W przypadku nie-
obecności dziecka w przedszkolu opłaty te nie
będą zwracane. Wysokość opłat za korzysta-
nie z wyżywienia podyktowana była wzrostem
kosztów przygotowania posiłków. (Uchwała
w „Monitorze Miejskim”)

Szpital w sieci
Poparta została koncepcja włączenia

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 3 do krajowej sieci szpitali. Jak wiado-
mo, minister zdrowia zapowiedział utworzenie
krajowej i regionalnej sieci szpitali, a to może
okazać się szansą na to by, jak określił to pre-
zydent, szpital w Rybniku stał się placówką
„z górnej półki”. Krajowa sieć szpitali nie bę-
dzie podlegała prywatyzacji i ma objąć dotych-
czasowe szpitale wojewódzkie i, co jest nie bez
znaczenia, będzie nadzorowana bezpośrednio
przez ministra. Najważniejsze jest jednak to,
że szpitale wchodzące w skład sieci krajowej
będą szpitalami publicznymi, zapewniającymi
dostępność do świadczeń w takim zakresie,
w jakim nie mogą tego zapewnić szpitale sieci
regionalnej. Dlatego też rybniccy radni upo-
ważnili prezydenta do przedłożenia stanowi-
ska w sprawie umieszczenia Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w sieci szpitali
krajowych ministrowi zdrowia poprzez mar-
szałka województwa śląskiego.

Laury dla sportowców
Najlepsi sportowcy i trenerzy mogą

otrzymać wyróżnienia i nagrody Prezyden-
ta Miasta. W uchwale mowa jest o wyróżnie-
niach w postaci plakietek, pucharów, dyplo-
mów lub innych nagród rzeczowych, przyzna-
wanych zawodnikom małoletnim, którzy osią-
gnęli wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym i krajowym. Wyróż-
nienie może otrzymać również trener. Pierw-
szym sportowcem, który w uznaniu swych osią-
gnięć otrzymał od prezydenta takie wyróżnie-
nie, był żużlowiec RKM Rybnik Łukasz Ro-
manek, Mistrz Europy juniorów (patrz też stro-
na sportowa). Uchwała podjęta przez radnych
mówi również o finansowych nagrodach dla
sportowców i trenerów. I tak zawodnicy, któ-
rzy zajęli miejsca medalowe na igrzyskach olim-
pijskich i paraolimpijskich oraz mistrzostwach
świata otrzymają nie więcej niż 4000 zł, meda-
liści mistrzostw Europy – nie więcej niż 3000
zł, a mistrzostw Polski – nie więcej niż 2000 zł.

Skup pod kontrolą
Radni zobligowali przedsiębiorców

prowadzących skup złomu na terenie mia-
sta Rybnika do prowadzenia ewidencji
osób, które sprzedają złom metali nieżela-
znych. Na terenie miasta masowo giną kratki
ściekowe, pokrywy studzienek kanalizacyjnych,

%�������	
�����&��	
�
�	
�������&���	&�������������������������������������#�����'	&���"�
��	���()

dokończenie na str. 6.
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Bądźmy życzliwi
dla rachmistrzów!

W Rybniku chętnych do zmierzenia się z nieła-
twymi obowiązkami rachmistrzów było 2479 osób,
tyle bowiem ankiet wyjęto z urn wystawionych w
Urzędzie Miasta – siedzibie Gminnego Biura Spi-
sowego. Początkowo do udziału w szkoleniach
zakwalifikowano 791 osób. Uczestników podzie-
lono na 50–60 osobowe grupy i rozpoczęto 5-dnio-
we szkolenie. Jednak już po pierwszym dniu po-
szczególnych szkoleń i wyjaśnieniu wszystkich
spraw organizacyjnych m.in. długości pracy i ilo-
ści materiału do przyswojenia, z każdej grupy od-
chodziło średnio 20 osób. Do szkoleń zakwalifi-
kowano zatem kolejne 130 osób, by spośród całej
stawki wyłonić 513 rachmistrzów i 20–osobową re-
zerwę. Wybrani rachmistrze spisowi to osoby nie-
pracujące, w zdecydowanej większości zarejestro-
wani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rybnik podzielono na 5 oddziałów spiso-
wych czyli miejsc kontaktu rachmistrzów z oso-
bami odpowiedzialnymi za prawidłowe prze-
prowadzenie spisu na podległym terenie. Je-
den oddział obejmować będzie ok. 100 obwo-
dów spisowych. A oto siedziby poszczególnych
oddziałów oraz dzielnice, które obejmować
będą swoim zasięgiem:
1) Gimnazjum nr 5, ul. Żurawia 7, tel. 0505

26 51 30 (Boguszowice, Gotartowice, Kło-

kocin, Ligota–Ligocka Kuźnia, Piaski)
2) Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Boczna,

tel. 0 505 30 06 73 (Niedobczyce, Niewia-
dom, Popielów, Zamysłów, Radziejów)

3) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Chrobrego
29, tel. 0 505 26 73 37 (Wielopole, Gole-
jów, Ochojec, Grabownia, Stodoły, Chwa-
łęcice, Rybnicka Kuźnia, Orzepowice, część
Śródmieścia, część Rybnika – Północ)

4) Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościusz-
ki 5, tel. 0 505 26 52 58 (Chwałowice,
Meksyk, Paruszowiec, Kamień, część Śród-
mieścia, część Rybnika – Północ)

5) Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych,
ul. św. Józefa 30, tel. 0 502 70 67 27 (No-
winy–Maroko, Smolna, Zebrzydowice).
W oddziałach tych już od 7 maja można uzy-

skać wszelkie informacje związane ze spisem.
Tu także można poznać nazwisko rachmistrza
dokonującego spisu na danym terenie.

Całość prac związanych ze spisem koordy-
nować będzie Gminne Biuro Spisowe mają-
ce siedzibę w Urzędzie Miasta, przy ul.
Chrobrego 2, tel. 42 212 50. Gminne Biuro
Spisowe i oddziały spisowe podczas trwania
spisu pracować będą od godz. 8.00 do 20.00.

Przypomnijmy jeszcze, że od 9 do 15 maja,

Narodowy  spis powszechny 21 maja - 8 czerwca Zbliża się termin narodowego spisu powszech-
nego oraz powszechnego spisu rolnego. Rach-
mistrze spisowi zawitają do nas między 21 maja
a 8 czerwca, wcześniej jednak, w dniach od 9 do
15 maja dokonają obchodu przedspisowego, aby
ustalić z mieszkańcami dogodny dla nich ter-
min wizyty do przeprowadzenia spisu.

w godzinach od 8.00 do 20.00 rachmistrzo-
wie dokonują obchodu przedspisowego. Jego
celem jest m.in. doręczenie mieszkańcom listu
prezesa GUS-u informującego o zasadach
przeprowadzenia spisu oraz uzgodnienie ter-
minu wizyty spisowej dogodnego dla mieszkań-
ców. Rachmistrze przedstawią się i okażą legi-
tymacje. Poinformują też wtedy, że  mieszkań-
cy, jeśli sobie tego życzą, mogą dokonać samo-
dzielnego wypełnienia formularzy, ale wyma-
ga to dokładnego zapoznania się z instrukcją,
treścią pytań i opisem do nich.

Z grubości i zawartości merytorycznej in-
strukcji dla rachmistrzów można wysnuć wnio-
sek, że ich praca nie będzie łatwa. Przyjmijmy
zatem rachmistrzów życzliwie i podejdźmy po-
ważnie do zadania, jakie im powierzono.
Wszystkie zbierane i gromadzone w spisach
dane osobowe i indywidualne są poufne i pod-
legają szczególnej ochronie oraz będą wyko-
rzystywane jedynie do celów statystycznych.
Rachmistrzowie spisowi składają pisemne
przyrzeczenie zachowania tajemnicy statystycz-
nej, a jej naruszenie podlega karze pozbawie-
nia wolności. Sprawne dokonanie spisu bę-
dzie więc zależało również od naszej posta-
wy względem rachmistrzów.                       (r)

części hydrantów oraz przewody i kable, czyli
wszystko to, co można sprzedać, a co powodu-
je ogromne straty i stwarza zagrożenie dla
mieszkańców, a niejednokrotnie i samych ama-
torów łatwego zarobku. Dlatego też Zarząd
Miasta wspólnie z Komisją Praworządności
przygotował uchwałę, która ma zapobiec tego
typu zdarzeniom.  — Chcemy rozwiązać pro-
blem, który jest sygnalizowany od lat, tj. paser-
stwo i złodziejstwo urządzeń instalacji komunal-
nych — mówił R. Niewlet. — Okazuje się, że
istnieje możliwość zobowiązania wszystkich sku-
pujących złom do ścisłej rejestracji tych, którzy
ten złom przynoszą. Jest to jedyna możliwość zła-
pania osób, które, choćby poprzez kradzież po-
kryw kilkumetrowych studzienek, narażają prze-
chodniów na duże niebezpieczeństwo, o stratach
finansowych nie wspominając.

Jak wynika z uchwały, w punktach skupu zło-
mu metali nieżelaznych  rejestrowane będą
wszystkie transakcje. Osoba przywożąca metale
do skupu będzie musiała przedstawić doku-
ment ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Odnotowana zostanie również ilość i rodzaj
dostarczonego złomu oraz oświadczenie sprze-

Absolutorium dla
Zarządu Miasta
dokończenie ze str. 5.

dającego o źródle jego pochodzenia. Nieprze-
strzeganie tych przepisów grozi skupującym
karą grzywny do wysokości 500 zł. Nakładanie
mandatu i przeprowadzanie kontroli leżeć bę-
dzie w gestii Straży Miejskiej.

Sprawa jest o tyle specyficzna, że rzecz do-
tyczy ujawnienia danych osobowych. Jak wyja-
śniła radca prawny Łucja Pierchała, ustawa
o ochronie danych  dopuszcza ich przetwarza-
nie i ewidencjonowanie w sytuacji, gdy jest to
niezbędne do wykonywania zadań realizowa-
nych dla dobra publicznego. Opierając się na
założeniach ustawy i opinii Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych, Rada
Miasta miała prawo wprowadzić taki przepis
porządkowy, gdyż sprawa nie jest uregulowa-
na ustawowo i jest to niezbędne dla ochrony
życia i zdrowia obywateli oraz dla zapewnia-
nia spokoju i bezpieczeństwa: — Jeżeli idzie
o porządek publiczny, ochrona danych osobo-
wych schodzi na drugi plan, ważniejszy jest prze-
pis nawet takiej rangi jak nasza uchwała — wy-
jaśniła Ł. Pierchała. Dlatego też odmowa oka-
zania dokumentów skupującemu złom jest nie-
uzasadniona. Radczyni przybliżyła również
podejmowane wcześniej próby zaradzenia tego
typu kradzieżom: — Dopiero w 1996 r. do usta-
wy wprowadzony został przepis, który mówił,
że przedsiębiorcy prowadzący skup złomu mają

prawo i obowiązek żądać od osoby, która do-
starczyła złom przedstawienia dowodu osobi-
stego. Przepis ten obowiązywał do 2000 r., tak
więc przez 4 lata był porządek. Nie oceniam przy
tym, czy i jak przepis ten był egzekwowany.
Natomiast w nowej ustawie jest w tej kwestii
dziura, dlatego też fala kradzieży znów się za-
częła — wyjaśniała Łucja Pierchała. — Swo-
body obywatelskie możemy ograniczyć tylko
w bardzo wyjątkowej sytuacji – kiedy brak jest
regulacji ustawowej, a w tym przypadku jej nie
ma i kiedy istnieje zagrożenie życia, zdrowia
i porządku.

Sprawa ewidencjonowania osób sprzedają-
cych złom wywołała dyskusję wśród radnych.
Zastanawiano się jaki los czeka osób, które
w ten sposób zarabiają na życie, dodatkowo
czyszcząc miasto z zalegających „staroci” i co
z osobami nie posiadającymi dokumentów po-
twierdzających tożsamość. Wskazano również
na niedoskonałości tej uchwały i wynikające
stąd możliwości jej omijania. Dlatego radni
proponowali, by dokładnie wyszczególnić i za-
pisać, jakie metale mogą być skupowane oraz
sugerowali nałożenie większej kary pieniężnej.
Ostatecznie uchwałę przyjęto, mając jednak w
perspektywie możliwość wprowadzenia dal-
szych zmian w tych przepisach.

(S),(r)
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W tej liczącej 1600 mieszkańców dzielnicy

do klubu „Sokół” przybyło około 20 osób,
w tym lokalni działacze bardzo tu aktywnych
organizacji: Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła
Gospodyń Wiejskich i koła TKKF. Był również
obecny radny Wiktor Mandrysz. Przewodni-
czący RD Andrzej Gaszka w swoim sprawoz-
daniu podkreślił fakt budowy przy SP 27 sali
gimnastycznej, o co mieszkańcy zabiegali od 20
lat. Podniesiono też sprawę rozpoczętego już
porządkowania terenu wokół kościoła wraz
z budową parkingu, a wiceprezydent Romu-
ald Niewellt zapewnił, że prace te będą kon-
tynuowane i zakończone w najbliższych mie-
siącach. Mieszkańcy Chwałęcic są rozczarowa-
ni, że ich dzielnica znalazła się poza progra-
mem kanalizacyjnym ISPA. Przedstawiciele
władz wyjaśniali, że do programu musiały wejść
dzielnice o największej ilości mieszkańców
i uwarunkowaniach, które przekonałyby o nie-
zbędności tej inwestycji w Rybniku. Jednak jest
szansa, by w dzielnicach, które pominięto
w projekcie, a więc i w Chwałęcicach, kanali-
zacja powstała ze środków uzyskanych z umo-
rzenia preferencyjnych kredytów „ekologicz-

nych”. Chwałęcice są dzielnicą „wypoczyn-
kową” dla wielu rybniczan i nie tylko. Ruch
pojazdów jest tu coraz większy , stąd zabiegi
mieszkańców o zwiększenie ilości chodników
dla bezpieczeństwa przechodniów, przede
wszystkim dzieci idących do szkoły. Mieszkań-
cy Chwałęcic upominali się o budowę chodni-
ka przy ul. Czecha i jej oświetlenie, a także
utwardzenie ul. Pniowskiej.

�����
Jak na niewielką, liczącą ok. 600 mieszkań-

ców dzielnicę, na spotkaniu pojawiło się spo-
ro, bo ponad 60 osób. Przewodniczący RD Jó-
zef Sorychta nie spodziewał się pewnie aż ta-
kiej frekwencji, bo salka w byłej szkole, a dziś
ośrodku harcerskim rybnickiego hufca ZHP,
zapełniła się po brzegi. Dyskusję zdominował
problem  biegnącej przez las na tzw. „Buglo-
wiec” ul. Stalowej, gdzie mieszka ok. 10 rodzin.
Droga długości ok. 1200 m jest nieutwardzona
i w czasie gorszych warunków atmosferycznych
– nieomal nieprzejezdna. Na ten rok zaplano-
wano jej remont poprzez położenie tzw. ścin-
ków asfaltowych, co mieszkańcy przyjęli z ulgą,
choć nie do końca przekonani o skuteczności
tej metody. Pojawił się też problem rozbiórki sta-

rej remizy za czym optują mieszkańcy, twierdząc,
że ten „zabytek” szpeci ich dzielnicę. Przed-
stawiciele ZM zapewnili, że ta sprawa zosta-
nie załatwiona. Zgromadzeni mieli też zastrze-
żenia co do kursowania szkolnych autobusów,
gdyż w niektóre dni dzieci muszą zbyt wcze-
śnie wyruszać z domu i czekać w szkole
w Chwałęcicach na rozpoczęcie lekcji. Pozy-
tywnie natomiast przyjęli fakt przedłużenia li-
nii autobusowej aż do Rud. Mieszkańcy Sto-
dół, choć są społecznością niewielką, „swój
honor mają”. Chcą, by zgodnie z sytuacją fak-
tyczną, również na dokumentach np. elektrow-
ni „Rybnik”, to Stodoły, a nie Chwałęcice, wid-
niały jako miejsce lokalizacji elektrownianego
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. Suge-
rowali też, by w granicy postawić tablicę z nazwą
ich dzielnicy. Aktywności mieszkańców dzielni-
cy, a szczególnie członków OSP, dowodzi po-
stępująca budowa nowej remizy, gdzie swoją sie-
dzibę będzie również miała Rada Dzielnicy.
��������
Na spotkanie w Szkole Podstawowej nr 19

przybyło kilkadziesiąt osób. Wystąpienie prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy Stanisława
Stajera zawierało nie tylko sprawozdanie z jej
działań za ostatni rok, ale sygnalizowało też
wiele problemów, podjętych w późniejszej dys-
kusji. Do pozytywów mieszkańcy zaliczyli bu-
dowę sali gimnastycznej przy SP 19, której
otwarcie planuje się na wrzesień br. Uroczy-
stość ta zbiegnie się prawdopodobnie z nada-
niem szkole imienia zasłużonego działacza na
rzecz kłokocińskiej społeczności Emila Pawla-
sa, o co  mieszkańcy zabiegają. W dzielnicy nie
brakuje problemów: jeden z nich to stan tech-
niczny kilku wielorodzinnych bloków, przeję-
tych przez miasto w 1996 roku od Rybnickiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego.
Jak powiedział wiceprezydent Piotr Szczyr-
bowski, ich mieszkańcy stanowią spory odse-
tek spośród lokatorów rybnickich zasobów ko-
munalnych nie płacących czynszu. Jednak na
spotkaniu obecni byli przede wszystkim miesz-
kańcy bez zaległości, którzy skarżyli się na stan
okien, instalacji, itp. Postanowiono, że remon-
towi tych domów poświęcone będzie osobne
zebranie. Problem kolejny to drogi – remontu
wymaga m.in. ulica Poligonowa, oświetlenia –
ul. Rycerska, zaś szczególnie mocno mieszkań-
cy domagali się budowy chodnika wzdłuż ul.
Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Poligo-
nową do ul. Kłokocińskiej. Miejsce to znajdu-
je się w pobliżu PTKiG, gdzie jest bardzo duży
ruch pieszy. Istnieje również potrzeba budowy
zatoczki autobusowej na przystanku przy skrzy-
żowaniu z ul. Rycerską oraz sygnalizacji dla
pieszych przez Włościańską w pobliżu szkoły.
Problemem Kłokocina jest też nadmiar wód
deszczowych, które spływają i podtapiają niżej
położone domy. Mieszkańcy skarżą się też na
złą jakość wody pochodzącej ze zbiornika go-
czałkowickiego. Chcieli również wiedzieć, ja-
kie ich dzielnica ma szanse na skanalizowanie.
Kłokocin znajduje się poza planem „wielkiej

Spotkania w dzielnicach

Kończy się trwający od początku kwietnia cykl spotkań członków Zarządu Miasta i rad po-
szczególnych dzielnic z mieszkańcami. Spotkania takie są okazją nie tylko do zapoznania wybor-
ców z efektami rocznej działalności samorządowców dzielnicowych, ale również z najważniej-
szymi problemami miasta. Przedstawiał je obecny na wszystkich spotkaniach prezydent ����
������	
któremu towarzyszyli, w zależności od dzielnicy, wiceprezydenci ����
������������	
�������
������	
 �����
 �����	
 �����
 �������	
 członkowie Zarządu Miasta  ��
 ������
�
!�����
"�#��	 przewodniczący Rady Miasta $����%
&��'������
oraz radni miejscy związani
z poszczególnymi dzielnicami. Na niektórych zebraniach obecni byli przedstawiciele kierownic-
twa dużych zakładów pracy, policji i straży miejskiej. Prezydent omawiał wykonanie ubiegłorocz-
nego budżetu i zapoznawał mieszkańców z polityką finansową miasta. Wyjaśniał też mechanizm
zaciągania przez samorząd kredytów i możliwości umarzania ich części, np. z Funduszu Ochro-
ny Środowiska, jeżeli środki te przeznaczy się na inwestycje związane z ekologią. Prezydent
zaznajomił też mieszkańców dzielnic z najważniejszymi miejskimi inwestycjami: szpitalem w Orze-
powicach i problemami z nim związanymi, determinacją miasta w tworzeniu Zespołu Szkół Wy-
ższych, będącego szansą dla młodzieży Rybnika i całego subregionu, powstaniem Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej, adaptacją poszpitalnego budynku przy ul. Powstańców na nową
siedzibę szkoły muzycznej, budową sal gimnastycznych i inwestycjami drogowymi – obwodnicą
i planami budowy średnicowej drogi Racibórz–Pszczyna, modernizacją stadionu i budową dwor-
ca autobusowego. Mówił też o możliwościach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej – dziś
ze środków przedakcesyjnych, w niedługiej przyszłości – znacznie większych środków struktu-
ralnych. Dowodem takich możliwości jest fakt otrzymania przez Rybnik 261 mln zł z programu
ISPA na poszerzenie sieci kanalizacyjnej o ponad 600 km. Będzie to przez najbliższe lata prio-
rytetowa inwestycja, mająca ogromny wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Rybnika.
Na czerwiec zapowiedziano cykl spotkań w dzielnicach poświęconych wyłącznie tematowi kana-
lizacji.Prezydent podkreślał też potrzebę utrzymywania i tworzenia miejsc pracy w związku
z wciąż powiększającym się bezrobociem. Rybnickie władze samorządowe, których przedstwa-
iciele spotykali się z mieszkańcami, wchodzą w skład Bloku Samorządowego Rybnik, co akcen-
towali na każdym ze spotkań.

Obecni na spotkaniach mieszkańcy z zainteresowaniem słuchali wystąpień prezydenta miasta,
natomiast dyskusje, mające w poszczególnych dzielnicach różną temperaturę, dotyczyły głównie
spraw lokalnych, zgodnie z zasadą „koszula bliższa ciału”. Powtarzały się sprawy remontu dróg,
dodatkowych punktów świetlnych, chodników, nowych przepisów związanych ze składowniem
odpadów, cen wody i odprowadzenia ścieków, bezpieczeństwa w dzielnicach itp.

����������	
��������
���
����	�����	
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c.d. na str. 8
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kanalizacji” spod znaku ISPY, ma natomiast
szanse na budowę sieci ze środków uzyskanych
z umorzenia kredytów ekologicznych. Pewne
potrzeby wyartykułowane na spotkaniu będzie
można załatwić „od ręki” - choćby małą infra-
strukturę (boisko do koszykówki, plac zabaw,
betonowy stół do ping–ponga) w sąsiedztwie
bloków przy ul. Poligonowej znaki ogranicza-
jące ruch i progi spowalniające na niektórych
drogach czy odprowadzenie ścieków ze szko-
ły. Na niektóre inwestycje trzeba będzie jed-
nak poczekać. Mieszkańcom Kłokocina trud-
no się też pogodzić z  wynikającymi często
z przepisów ustawowych decyzjami miasta, któ-
rych następstwem jest potrzeba sięgnięcia do
kieszeni – opłaty za parkingi, podwyżka cen
wody i odprowadzenie ścieków czy zakaz wy-
ważenia własnym transportem nieczystości na
składowisko odpadów. Przedstawiciele władz
miasta poinformowali zebranych o powstaniu
na terenie Kłokocina 24–hektarowej specjal-
nej strefy ekonomicznej w ramach strefy kato-
wickiej oraz o trasie autostrady A–1, która
przebiegać będzie na obrzeżach tej dzielnicy.
Obie inwestycje mogą mieć spory wpływ na jej
rozwój. Członek ZM Leszek Kuśka przedsta-
wił mieszkańcom politykę społeczną miasta.
����������	�
���	
Spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy od-

było się w SP nr 16 i cieszyło się sporym zainte-
resowaniem. W swoim sprawozdaniu przewod-
niczący Jan Mura szczególny nacisk położył
na sprawy komunikacji i oświaty oraz wydat-
ków związanych z utrzymaniem tej ponad sied-
miotysięcznej dzielnicy.  — Inwestujecie dużo
i my to odczuwamy i doceniamy, ale proszę po-
wiedzieć, co miasto robi dla dzieci i młodzieży z
naszej dzielnicy — pytał jeden z członków Rady
Dzielnicy Boguszowice. Odpowiadając na to
pytanie prezydent Adam Fudali przypomniał
o nowej sali gimnastycznej, możliwościach
kształcenia się w Zespole Szkół Wyższych, re-
moncie harcówki i festynach organizowanych
w tej dzielnicy: — Generalnie postawiliśmy na
młodzież i edukację, mając na uwadze również
młodych mieszkańców Boguszowic — mówił.

W przypadku dzielnicy Boguszowice tema-
tem dominującym była sprawa składowiska
odpadów. Mieszkańcy chcieli wiedzieć, czym
kierowało się miasto zakazując mieszkańcom
indywidualnego wywozu śmieci. — Było to po-
dyktowane tylko i wyłącznie wymogami prawa
— wyjaśniał prezydent. Jednak sprawa ta oka-
zała się szczególnie ważna dla mieszkańców tej
dzielnicy, dla których przepis ten oznacza za-
nieczyszczanie lasów, dodatkowe koszty
i utrudnienia: — Waszym sukcesem jest to, że
postawiliście na szpital i szkolnictwo, ale nam
zamknięto wysypisko i teraz nie mogę wyczyścić
przydomowego rowu i wywieść trawy na wysypi-
sko – żalił się jeden z mieszkańców, który po-
ruszył również inny temat: — Wszystko jest dro-
gie: światło, gaz, a teraz jeszcze woda i ścieki.
Jestem pewny, że gdyby w Rybniku powstało uję-
cie wody pitnej, gdzie każdy mógłby się zaopa-

trzyć w wodę, tak jak to ma miejsce w Żorach,
to wówczas bez problemu wygralibyście wybory
– radził Zarządowi Miasta mieszkaniec Bogu-
szowic. Podwyżka wody i kanalizacji poruszyła
wielu mieszkańców. Prezydent zapewniał, że
cena wody jest podobna do cen w innych mia-
stach, a dodatkowo Rybnik zyska nowoczesną
kanalizację. Większość uczestników spotkania
pozytywnie oceniła to, co władze robią dla mia-
sta, mówiono też o uciążliwościach, na które
napotykają w swojej dzielnicy. Narzekano na
służbę zdrowia, na kłopoty z realizacją recept
w godzinach wieczornych w tutejszych apte-
kach, na wałęsające się bezpańskie koty i psy.
Sporo zastrzeżeń wzbudziła również kwestia
bezpieczeństwa w dzielnicy, dewastacje mienia
oraz zbyt zdaniem mieszkańców patrole poli-
cji, z zaciekawieniem pytano również o przy-
szłość basenu. Zainteresowanie wzbudziło też
utworzenie przez radnych spod  znaku prawi-
cy Bloku Samorządowego Rybnik.
���������
Podczas spotkania, które odbyło się w remi-

zie OSP szczególnie dużo pracy miał wicepre-
zydent Romuald Niewelt, gdyż to do niego
mieszkańcy tej dzielnicy mieli najwięcej pytań.
Pytali o przyczyny braku zgody na zamonto-
wanie progów spowalniających na ul. Skowron-
ków, o to, jak rozwiązany zostanie przejazd
z Grabowni do Stodół i czy będą utwardzane
drogi do posesji prywatnych. Wiceprezydenta
pytano również o to, kiedy kanalizacja obej-
mie dzielnicę Grabownia i co zdecydowało
o podwyżce cen wody. Jednak tematem, który
zdominował całe spotkanie była kwestia jako-
ści dróg: — W naszej dzielnicy drogi się klei
i łata, a remontuje się jedynie ulice  reprezenta-
cyjne w centrum miasta, takie jak ul. Kościuszki
— z rozżaleniem mówił mieszkaniec Grabow-
ni. Wyjaśniając R. Nielwet mówił o kosztach
remontów dróg i wynikającej stąd konieczno-
ści dokonania wyboru, a prezydent A. Fudali
przekonywał: — Pan też ma z pewnością
w domu jeden salon reprezentacyjny, w którym
przyjmuje gości. Przecież pan również korzysta
z ul. Kościuszki, z dumą patrzy na centrum na-
szego miasta i pokazuje go wszystkim, którzy
pana odwiedzają. Nie  w każdej dzielnicy będzie
rynek, dom kultury czy teatr. To właśnie centrum
miasta ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Temat dróg powrócił również podczas spra-
wozdania przedstawionego przez członków
Rady Dzielnicy. Wspomniano o kwocie 160 tys.
zł, jaka została  rozdysponowana m.in. na ozna-
kowanie i korytowanie dróg w Grabowni oraz
na dostawę betonitów w celu utwardzenia dróg
systemem gospodarczym. Przewodniczący Ta-
deusz Kamyczek i pozostali członkowie RD
wspomnieli również o najważniejszych zada-
niach, jakie jeszcze dzielnicę czekają, m.in.
o remoncie ul. Poloczka, utwardzeniu dróg
bocznych od tej ulicy i budowie parkingu. Po-
jawiły się również zarzuty, co do planu zago-
spodarowania przestrzennego, który zdaniem
mieszkańców był ważny jedynie do 2000 roku,
a mimo to jego przepisy obowiązują do dziś.

c.d. ze str. 7 Szczególne kontrowersje wzbudza zapis o ist-
nieniu stref ekologicznych, które utrudniają
budowę domków jednorodzinnych. — To ha-
muje rozwój tej dzielnicy – argumentował je-
den z uczestników spotkania. — Na tych tere-
nach już dawno powstałoby wiele domów. A tak
ludzie stracili już na ulgach budowlanych.

Jak wyjaśnił przewodniczący RM Michał
Śmigielski, okres obowiązywania planu zago-
spodarowania przestrzennego został wydłużo-
ny, co nie jest to sprzeczne z prawem, a obec-
nie opracowywane są zmodyfikowane plany
miejscowe. Mieszkańcy z troską mówili rów-
nież o zanieczyszczeniu powietrza i  przyszło-
ści przedszkola w dzielnicy oraz chwalili wło-
darzy za dotychczasowe osiągnięcia: — Zako-
pane wygląda bez porównania gorzej niż Ryb-
nik. Pytano także o sprawy ważne nie tylko dla
samej dzielnicy, jak Aqua Park czy parking na-
przeciw targowiska. O „promowaniu ludzi mło-
dych” w mieście mówił przedstawiciel Młodzie-
żowej Rady Miasta Rybnika, a na zakończenie
spotkania radny Alojzy Hoła zaprosił wszyst-
kich mieszkańców na pokazy balonowe, które
odbędą się na początku maja w Rybniku.
���������	
Spotkanie w chwałowickim DK trwało po-

nad cztery godziny, a było to spowodowane
wyjątkowym przebiegiem dyskusji oraz specy-
fiką tej dzielnicy. Sporo miejsca poświęcono
bowiem zagadnieniom z dziedziny bezpieczeń-
stwa i porządku oraz sprawom wynikającym
z działania na tym terenie kop. „Chwałowice”.
Na spotkaniu gościli przedstawiciele policji,
straży miejskiej oraz dyrekcji kop. „Chwałowi-
ce” i to oni odpowiedzieli na najwięcej pytań.
Dotknięto tematów nielegalnych wysypisk
śmieci, przestępczości w dzielnicy, rekultywa-
cji terenów Mośnika i Kielowca oraz  szkód
górniczych i remontu cmentarza. — Kopalnia
fedruje i czyni szkody, które staramy się niwelo-
wać — wyjaśniał dyrektor Stanisław Konsek.
— Wyprostowano już 460 nagrobków. — To co
dzieje się na chwałowickim cmentarzu to fuszer-
ka – skarżył się jeden z mieszkańców. Dyrek-
tor kopalni zobowiązał się do wyjaśnienia tej
kwestii z inspektorami nadzorującymi prace na
cmentarzu. Pytano również o inne górnicze
sprawy, m.in. o filtry na kominach, podwyższa-
nie zwałowisk, drogę dojazdową do IV Szybu,
ograniczenie emisji pyłów z wagi drobnicowej
i rozwiązanie kwestii oczekujących na załadunek
węgla kierowców samochodów ciężarowych.

Sporo do wyjaśnienia mieli prezdstawiciele
policji: — Nie jest to najbardziej zagrożona dziel-
nica. Więcej niż co drugie przestępstwo jest wy-
krywane — zapewniała komendant policji
Maria Świenty. — Obserwujemy również spa-
dek włamań do samochodów.

Dużo miejsca poświęcono także wyjaśnieniu,
budzących wątpliwości mieszkańców planów
budowy garaży przy ul. Kupieckiej. Osoby star-
sze sygnalizowały brak połączeń autobusowych
ze szpitalem wojewódzkim i małą liczbę kur-
sów do przychodni przy ul. Byłych Więźniów
Politycznych. Powróciła też kwestia wywozu
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śmieci na składowisko, wałęsających się psów,
wycinki topoli i zwiększenia patroli policji i stra-
ży. Mieszkańcy skarżyli się także na bardzo złą
jakość wody w stosunku do jej ceny.

W trakcie spotkania przewodniczący Rady
Dzielnicy Andrzej Wojaczek przedstawił spra-
wozdanie, w którym wspomniał m.in. o odno-
wionych drogach i chodnikach, wyremontowa-
nym „Caritasie”, boisku piłkarskim i szkołach.
W swoim wystąpieniu nie pominął również pla-
nów na przyszłość, które obejmują budowę sali
gimnastycznej, odnowienie sieci wodociągowej,
powstanie zatoki autobusowej za „familoka-
mi”, sygnalizację świetlną oraz dalszy remont
ulic i chodników. O zadaniach istotnych dla tej
dzielnicy mówił również wiceprezydent Jerzy
Frelich, dla którego szczególnie ważna jest
modernizacja budynku biblioteki, budowa sali
gimnastycznej przy SP 35 remonty w pozosta-
łych placówkach oświatowych oraz powstanie
ścieżki rowerowej
���������������������
Na spotkanie, które odbyło się w Klubie

Kultury „Harcówka” przybyło około setka spo-
śród 3,5 tys. mieszkańców dzielnicy. Przewod-
niczący Rady Dzielnicy Andrzej Rojek, przed-
stawił  poczynione inwestycje oraz dalsze ocze-
kiwania mieszkańców.  A okazały się one nie-
małe. Remont sali klubu „Harcówka” (wymia-
na okien, ogrzewanie), który uzupełnia swój
budżet środkami z wynajmu, wzbudził apetyty
na więcej. Chodzi przede wszystkim o sanita-
riaty, których stan obniża standard całości.
Wygląda na to, że problem ten zostanie pozy-
tywnie rozwiązany. Przedstawiciele miasta nie
dali natomiast nadziei na rozbudowę czy bu-
dowę nowej sali gimnastycznej przy Gimna-
zjum nr 10, w sytuacji, kiedy istnieją szkoły,
które sali nie posiadają wcale. Mieszkańcy upo-
mnieli się o oznaczenie przejść dla pieszych
przez ul. Miarki do ul. Prostej i przez ul. Bogu-
szowicką w sąsiedztwie przystanku. W tym dru-
gim przypadku jest to utrudnione, gdyż ulica
jest kręta i teren ten nie spełnia w tym wzglę-
dzie wymogów przepisów drogowych. U miesz-
kańców m.in. ul. Żeromskiego zastrzeżenia
budzi jakość wody. Formalnie obszar ten nale-
ży do wyodrębnionej  przed paru laty dzielnicy
Meksyk, lecz mieszkańcy tego nie akceptują,
bo czują się związani z Ligotą. Tak jak w kilku
innych dzielnicach, negatywnie odebrano de-
cyzję o zakazie wywożenia na komunalne skła-
dowisko odpadów przez indywidualnych prze-
woźników. Mieszkańców wyraźnie nie satysfak-
cjonuje tłumaczenie, że miasto zostało do tego
zobligowane przepisami ustawy tzw. „śmiecio-
wej”. Również władze obawiają się, że jej skut-
kiem będzie jeszcze większa niż dotąd ilość
dzikich wysypisk w rowach i lasach. Nie był to
jednak jedyny problem dotykający ochrony śro-
dowiska. Mieszkańcy są zaniepokojeni degra-
dacją terenu między ulicą Brzeziny Miejskie
a Żeromskiego, gdzie składowany jest łupek
„produkowany” w procesie wydobywczym
przez kop. „Chwałowice”. Przetarg na wywóz
kamienia wygrała firma „Eureko”. Teren ten

należy do osób prywatnych. W tej chwili góra
odpadów jest wyższa niż wybrany piasek,
a mieszkańcy uważają, że swoista „rekultywa-
cja” przysłużyła się do zniszczenia spacerowych
kiedyś terenów. Temat ten jest na tyle intere-
sujący, że postaramy się do niego wrócić.

Szczególne poruszenie wzbudziła sprawa
budowy na prywatnym terenie między ulicami
Żorską a Pogodną wielorodzinnego domu,
mimo zaliczenia tego obszaru, jak twierdzili
mieszkańcy, zgodnie z planem przestrzennego
zagospodarowania, do strefy, gdzie budownic-
two takie nie powinno zaistnieć. Jak nam jed-
nak wyjaśniono w Wydziale Architektury UM,
pozwolenie zostało wydane zgodnie z przepi-
sami, a zainteresowane osoby otrzymają pi-
semną odpowiedź. Z kolei inne osoby wnio-
skowały o zmianę planu przestrzennego zago-
spodarowania, by można było na niektórych,
dziś niedostępnych dla budownictwa terenach
(np. Brzeziny Miejskie) budować domy jedno-
rodzinne. Wiceprezydent Piotr Szczyrbowski
wyjaśnił, że rozpoczęła się weryfikacja miejsco-
wych planów i prawdopodobnie w roku przy-
szłym będzie można dokonać zmian na tere-
nie dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia. Dziel-
nica jest objęta programem „wielkiej kanali-
zacji”, lecz w rejonie ul. Ogrodowskiego prace
już są realizowane, choć nie bez komplikacji
i przestojów. Mieszkańcy pytali również o pro-
blem bezrobocia i brak rybnickich firm wśród
wykonawców niektórych miejskich inwestycji,
upomnieli się o karetkę „R” dla rybnickiego
szpitala, mówili o uciążliwości hodowli owiec
prowadzonej nieopodal nowoczesnego super-
marketu i eleganckich salonów samochodo-
wych. Mieszkańcy Raszowca przypomnieli, że
również wchodzą w skład dzielnicy, choć for-
malnie nie odzwierciedla tego jej nazwa.
�	����
Temperatura tego spotkania momentami

była tak gorąca, że bez wątpienia dałoby się ją
porównać z prawdziwym, aczkolwiek odległym
Meksykiem. Część z obecnych na spotkaniu
mieszkańców nie chciała wysłuchać sprawoz-
dania prezydenta na temat realizowanych
w mieście inwestycji, domagając się jedynie roz-
mów o sprawach dotyczących dzielnicy. Usu-
nięto obecny na każdym tego typu spotkaniu
transparent Bloku Samorządowego Rybnik,
padły zarzuty o organizowanie wiecu wybor-
czego, a część osób niezadowolonych z prze-
biegu spotykania ostentacyjnie opuściła salę.
— Dzielimy się tylko tym, co pod tym właśnie
szyldem udało się w mieście zdziałać i tym, cze-
go nie zrobiliśmy — tłumaczył prezydent Adam
Fudali, wyjaśniając obecność transparentu
i apelując o rzeczowy dialog. Propozycję przy-
jęto, ale emocje nie opadły. Uczestnicy spotka-
nia często mieli odmienne zdanie na omawia-
ne tematy i chętnie polemizowali sami z sobą.
Jedni uważali, że bar „Zorza” zakłóca spokój,
inni, że to nieprawda. Część osób opowiadała
się za ograniczaniem prędkości, dla innych była
to niedorzeczność i przyczyna pojawiania się
korków. Niektórzy przekonywali, że nie spo-

sób dojść do porozumienia z władzami PKP,
gdyż to „państwo w państwie”, dla pozostałych
nie stanowiło to problemu i udawadniali, z PKP
jednak da się rozmawiać.

— W naszej dzielnicy działo się mało — pod-
sumował Adam Kotas, przewodniczący Rady
Dzielnicy Meksyk. Z przedstawionego spra-
wozdania wynika, że wyremontowano dwie uli-
ce boczne ul. Chwałowickiej i położono chod-
niki, a otrzymane pieniądze przeznaczono
głównie na kulturę i opiekę społeczną. Jak wy-
jaśnił prezydent Fudali, planuje się, że 2006–
2007 w Meksyku wydanych zostanie 16 milio-
nów zł na kanalizację. Sprawa finansów oka-
zała się istotna dla mieszkańców, dlatego py-
tali o przyczynę, która spowodowała, że  Mek-
syk mimo, iż jest dzielnicą górniczą, nie otrzy-
mał pieniędzy, jakie dostały Chwałowice czy
Niedobczyce. Przy okazji rozmów na temat
kolei nawiązano do planowanego remontu
i związanego z tym zamknięcia przejścia pod-
ziemnego, co budzi obawy mieszkańców:
— Jeżeli zamkną tunel to będziemy musieli się
poruszać po chodniku pod mostem, a on jest
w fatalnym stanie, na dodatek z góry kapie na
głowę — mówiła jedna z mieszkanek Meksy-
ku. Wróciła również sprawa wywozu śmieci na
składowisko, a mieszkańcy z wyraźnym zado-
woleniem przyjęli przedstawiony przez prezy-
denta zamiar prowadzenia na terenie miasta
selektywnej zbiórki odpadów. Mówiono o trud-
nościach w poruszaniu się rowerami po dro-
gach Rybnika, ogłaszaniu zbiórek wielkogaba-
rytowych śmieci, zbyt małych wydatkach na
bezpieczeństwo oraz remontach nawierzchni
dróg systemem gospodarczym. Poruszono tak-
że sprawę szkód górniczych i dewastacji w par-
ku „Kozie Góry”, które zdaniem mieszkańców
są sprawką uczniów,  spędzających tam waga-
ry. Mieszkańcy skierowali również sporo pytań
do obecnych na spotkaniu przedstawicieli po-
licji i straży miejskiej. Poruszono sprawę nie-
przestrzegania przez kierowców przepisów ru-
chu drogowego, braku przejścia dla pieszych
u zbiegu ulic Wyglendy i Chwałowickiej oraz
lekceważenia przez stróżów porządku spraw
zgłaszanych przez mieszkańców: — Po co nam
Straż Miejska, jeżeli i tak nie spełnia swojej funk-
cji, zlikwidujmy ją — padła propozycja z sali.
Zastanawiano się również nad podziałem mia-
sta na komisariaty i przydzieleniem dzielnicy
Meksyk pod nadzór komisariatu w Boguszo-
wicach. Przedstawiciele policji mówili o zda-
rzeniach, jakie odnotowali w ostatnim okresie
na tym terenie. Z podanych statystyk wynika, że
najwięcej było włamań, m.in. do hurtowni, miesz-
kania i jednego z biur, a nawet do popularnej „Bu-
dowlanki”, szkoły w której odbywało się to spo-
tkanie
�������������
Jak należało się spodziewać, spotkanie w tak

licznej dzielnicy cieszyło się bardzo dużym za-
interesowaniem mieszkańców. W jego trakcie-
poruszano specyficzne dla tej osiedlowej spo-
łeczności sprawy, związane głównie z proble-

c.d. na stronie 10
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mami mieszkaniowymi. Dlatego też część
osób nie była zainteresowana sprawozda-
niem prezydenta o inwestycjach w gminie i kil-
kakrotnie przerywała jego wystąpienie. Bardziej
interesowało ich dlaczego muszą dopłacić do
centralnego ogrzewania, w związku z indywidu-
alnym rozliczeniem za rok ubiegły. Wyjaśniono
jednak, że nie jest to zebranie z przedstawicie-
lami Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla-
tego tego typu kwestie nie będą omawiane.

W trakcie spotkania przewodniczący Rady
Dzielnicy Marian Bywalec przedstawił miesz-
kańcom sprawozdanie z wykonania założeń ja-
kie zawarte zostały w strategii rozwoju dziel-
nicy, m.in. z zakresu dróg, zieleni miejskiej
i ekologii. Wspomniał również o pracach, któ-
re jeszcze należałoby wykonać, a mianowicie
o malowaniu klatek schodowych, remoncie
chodników i placów zabaw oraz wymianie
okien. Wspomniał o dobrej współpracy z Radą
Osiedla, Młodzieżową Radą Miasta i ośrod-
kami tj. MDK, Bushido i Centrum Muzyczne,
z pomocą których organizowanych jest wiele
imprez dla najmłodszych. M. Bywalec przed-
stawił również projekt herbu dzielnicy Maro-
ko-Nowiny, który zatwierdzono w grudniu
ubiegłego roku. Jednak nie spodobał się on
wszystkim mieszkańcom, mimo iż konkurs nie
spotkał się z zainteresowaniem z ich strony
i nadesłano tylko kilka prac.

Podczas spotkania mieszkańcy podnosili
problemy, do rozwiązania których nie zawsze
potrzebne są kompetencje Zarządu Miasta.
Mówiono o koniecznym remoncie jednego
z bloków, wymianie okien i balkonów, nad-
miernym ruchu na ul. Budowlanych, rosnących
podatkach, niskim ciśnieniu wody, a co najważ-
niejsze – jej wysokiej cenie i złej jakości. Pre-
zydent otrzymał nawet słoik z wodą, która pły-
nie w domach mieszkańców Nowin, a której
kolor przypominał zaparzoną herbatę. Pojawiły
się również zarzuty o podejmowanie zbyt wie-
lu inwestycji w jednym czasie, o prowadzenie
prac na terenie kampusu, podczas kiedy w szpi-
talu przebywali jeszcze pacjenci, o organizo-
wanie imprez dla dzieci z pominięciem naj-
młodszych mieszkańców „Dworka”, a nawet
o to, że w czasie świąt narodowych nie są wy-
wieszane flagi, i że „sprofanowany” został herb
Rybnika, gdyż nie jest on taki jaki być powi-
nien. Pytano dlaczego w spotkaniu nie uczest-
niczą przedstawiciele policji i straży, dlaczego
na kampus wydawane są tak duże pieniądze
z budżetu miasta, a szkoła muzyczna powstaje
w obcym obiekcie. — Mówi się o wielu nowych
miejscach pracy w Multikinie przy ul. Racibor-
skiej —  wypowiadał się młody, bezrobotny
mężczyzna. — I jak na razie nic z tego nie wy-
szło. Poza tym kto będzie ćwiczył w nowych sa-
lach gimnastycznych, skoro już teraz nie ma tylu
dzieci, a wkrótce ich rodziców nie będzie stać
nawet na obuwie sportowe. Prezydent zapew-
nił, że Centrum Plaza powstanie tak jak zapo-
wiadano, natomiast o korzyściach wynikających
z istnienia sal gimnastycznych i kampusu mó-

wiła wieloletnia nauczycielka, która dziękowała
miastu za realizację tych inwestycji. Mieszkań-
cy mówili również o braku kanalizacji na ogród-
kach działkowych, złym stanie ścieżek rowero-
wych, konieczności przebudowy ul. Wandy oraz
o utworzeniu przy Młodzieżowej Radzie Miasta
punktu konsultacyjnego, który oferowałby mło-
dym ludziom pomoc w kontaktach z pracodawcą.
����������	
Ponad trzytysięczną dzielnicę reprezentowa-

ło prawie sześćdziesięciu mieszkańców. W sali
OSP na pytania gotartowiczan odpowiadał pre-
zydent Rybnika Adam Fudali  i wiceprezydent
Piotr Szczyrbowski, a gospodarzem spotka-
nia był Przewodniczący RD Leszek Kuśka.
Przedstawił on wykonanie  planu budżetowe-
go w dzielnicy za ubiegły rok w odniesieniu do
budżetu miasta. Wymienił przy tym zadania
wykonane w ramach dzielnicowych wydatków.
Sporą część wystąpienia zajęło mu wyliczenie
przedsięwzięć, które zostały zrealizowane od
1999 roku. Mówił o inwestycjach drogowych
i zaangażowaniu ludzi w budowę dróg syste-
mem gospodarczym. Przez trzy lata mieszkań-
cy zdołali wyłożyć ich aż osiemnaście. Nie za-
pomniał też o pracach remontowych w SP
nr 20, budowie dwóch ścieżek rowerowych i za-
gospodarowaniu terenu po Kółku Rolniczym,
gdzie powstał plac zabaw i boiska, a którym
teraz opiekuje się klub sportowy oraz o budo-
wie dwóch ścieżek rowerowych.

Mówiono też o sprawach, których czas re-
alizacji nieco się wydłuży. To przede wszystkim
dokończenie około trzystu metrów ul. Szybow-
cowej, która jest drogą przelotową do Kłoko-
cina. W tym miejscu przedstawiciele władz mia-
sta zapewnili, że zostanie ona utwardzona tłucz-
niem, co pozwoli na powszechniejsze korzysta-
nie z niej. Ponadto – chodnik  i pobocze wzdłuż
ul. Żorskiej oraz uporządkowanie terenu za
rzeką Ruda. Było także wiele podziękowań ze
strony RD pod adresem mieszkańców, organi-
zacji społecznych i miejscowej parafii za pomoc
i zaangażowanie w realizację lokalnych przed-
sięwzięć, współorganizowanie życia w dzielni-
cy i zmianę jej oblicza.

Za główny cel działania RD postawiła sobie
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży
poprzez przygotowanie miejsc do jego spędza-
nia. Podkreślono pozytywne działania grupy
około stu młodych ludzi, którzy opiekują się
powierzonymi im obiektami aktywności spo-
łecznej. Jednak to, co dla jednych jest oczywi-
ste, dla innych nie tak do końca. Mieszkającym
przy powstałym placu zabaw przeszkadza są-
siedztwo młodzieży, przede wszystkim ze
względu na uciążliwości związane – jak twierdzą
– z jej zachowaniem. W tym wypadku zdania
były podzielone, bo przez wiele lat teren obec-
nego placu zabaw był zaniedbany i nikt tam nie
chodził. Nikomu też nie mogło przeszkadzać
sąsiedztwo młodzieży, bo jej tam poprostu nie
było. Obecnie teren „nie straszy”, a niektórym
sąsiadom przeszkadza jego żywotność.

Mieszkańcy Gotartowic poruszyli też pro-
blem bezpieczeństwa i mieli wiele żalu do dzia-

łań policji, a zwłaszcza dzielnicowego. Prosili
o spowodowanie częstszych patroli strażników
miejskich i policjantów. Usprawnieniu komu-
nikacji w dzielnicy przysłużyłyby się też zatoki
autobusowe w rejonie przedszkola, a sprawą
wręcz strategiczną jest przejście dla pieszych
z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic
Żorska, Ziołowa i Sygnały obok szkoły. RD już
rozmawia z potencjalnymi sponsorami na za-
łatwienie tej sprawy. Prezydent A. Fudali po-
parł działania mieszkańców i zapewnił, że sy-
gnalizacja zaświeci jeszcze w tym roku.

Obecni na spotkaniu żywo interesowali się
też budową kanalizacji i zasadami wykonania
przyłączy do sieci. Przypominali też o czyszcze-
niu studzienek i kanalików przy drogach po
okresie zimowym, co jednak miejskie służby
robią na bieżąco. Pojawił się też problem kra-
dzieży tabliczek wyznaczających ścieżki rowe-
rowe, oświetlenia ulic oraz ustawowego zaka-
zu wywożenia śmieci na miejskie w składowi-
sko odpadów przez prywatnych mieszkańców.
 �	!�"�!	
Spotkanie, w którym uczestniczyło  ponad

siedemdziesiąt osób – na tysiąc osiemset miesz-
kańców dzielnicy – poprowadził przewodniczą-
cy RD Marian Balon. W swoim sprawozda-
niu z działalności RD nie szczędził on słów
uznania pod adresem władz miasta.

M. Balon podkreślił wagę jaką dla społecz-
ności wielopolskiej miało odwodnienie  ul. Pod-
leśnej. Zaawansowane są prace przy powstają-
cej obok Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 1 – a tam odbyło się spotkanie – sali gimna-
stycznej, wpisanej w miejski program budowy
dziesięciu sal. Ma ona zostać oddana do użyt-
ku już we wrześniu br.

Nie zabrakło także podziękowań mieszkań-
ców, którzy zaangażowali się w budowę drogi
łączącej ul. Strąkowską z kościołem. A było ich
sporo, bo aż trzydziestu. Szczególnie jednak
dziękowano Ignacemu Woźniczce, który
zrzekł się części swojej ziemi na rzecz budowy
chodnika. Co więcej, bezpłatnie użyczył cięż-
kiego sprzętu do budowy drogi. Mieszkańcy
dziękowali również prezydentowi Adamowi
Fudalemu za zaangażowanie się w załatwienie
spraw własnościowych związanych z budową
ulicy. W sumie jej budowa trwała około sied-
miu miesięcy, łącznie z formalnościami. Rad-
ny Henryk Frystacki mówił o pracach pro-
wadzonych na boisku i planach związanych
z zagospodarowaniem jego okolicy. Dzielnico-
wi działacze chcą, by powstało tam centrum re-
kreacyjno–sportowe Wielopola. I wszystko
wskazuje na to, że powstanie, ponieważ deter-
minacja w dzielnicy pozwoliła już na utworze-
nie w tym miejscu placu zabaw.

Wiele pytań padało na temat budowy kana-
lizacji. Wiceprezydent Romuald Niewelt za-
pewniał, że stosowane technologie budowy
spełniają co najmniej krajowe standardy. Nie
wyklucza to przyjęcia innych „podglądanych”
technik, np. niemieckich. Mieszkańcy Wielo-
pola pytali również dlaczego ich dzielnica nie
została ujęta  w planie ISPY. I dostali konkretną

c.d. ze strony 9
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odpowiedź. Kanalizacja jest w tej dzielnicy bu-
dowana praktycznie od trzech lat. Jednocześnie
opracowywany był wniosek do programu Unii
Europejskiej ISPA. W związku z tym nie można
było włączyć wielopolskiej kanalizacji do progra-
mu, bo jednym z jego warunków jest „inwestycja
przed rozpoczęciem”. Dlatego nie będzie ona bu-
dowana  ze środków ISPY, ale wpisuje się w ogól-
ny plan robót kanalizacyjnych w mieście.

Dużym problemem dla dzielnicy jest ko-
nieczność przeniesienia w inne miejsce przy-
chodni lekarskiej. W obecnym miejscu może
ona działać do końca br. a to dlatego, że budy-
nek w którym się teraz znajduje jest własno-
ścią prywatną, a właściciel chce zmienić jego
funkcje. NZOZ szuka więc innego miejsca
w dzielnicy, a że obsługuje około dwóch tysię-
cy pacjentów, miasto postara się go wesprzeć
w poszukiwaniu odpowiedniego lokalu.

Spotkanie w Wielopolu minęło niemalże
w rodzinnej atmosferze i nie zabrakło w nim
gromkich braw i słów uznania pod adresem
władz miasta. Uczestniczyli w nim również rad-
ni Wiktor Mandrysz i Lesław Konkol oraz
przewodniczący Młodzieżowej RM Wojciech
Łępicki.
#��������	��#�����
Mieszkańcy tej dzielnicy wykazali spotka-

niem spore zaintersowanie, a niektórzy zajęli

miejsca na długo przed jego rozpoczęciem.
W sumie w sali gimnastycznej SP nr 3 zjawiło
się ponad osiemdziesiąt osób,to sporo nawet
jak na liczącą ponad cztery tysiące mieszkań-
ców dzielnicę. Spotkanie rozpoczął przewod-
niczący RD Andrzej Oświecimski przedsta-
wiając dzielnicowe wydatki i dochody w kon-
tekście wykonania budżetu miasta za ubiegły
rok. Przedstawił również zadania, które zosta-
ły wykonane, ale i  problemy dzielnicy. Mówił
o jej poprzemysłowym charakterze i coraz
większych problemach społecznych spowodo-
wanych m.in. bezrobociem, przyznając zara-

zem, że powstanie nowej firmy na bazie zli-
kwidowanej Huty Silesia jest faktem dającym
nadzieję na nieco lepszą przyszłość. Wspo-
mniał o potrzebie wybudowania w dzielnicy
świetlicy, o którą RD zabiega. Jej celem by-
łoby przede wszystkim zagospodarowanie cza-
su dzieciom z najuboższych rodzin i pomoc
tym, którzy jej najbardziej potrzebują (np.
opieka i dożywianie). Mieszkańcy chcieliby
rozbudować obecną salę TKKF–u, by stwo-
rzyć lokal przeznaczony również do spotkań
organizacji społecznych. Mówił też o inicja-
tywie stworzenia dzielnicowego herbu, w któ-
rym widniałby koziołek byłej Huty Silesia na
niebieskim tle. Poruszono też sprawę upo-
rządkowania dworca PKP oraz paruszowiec-
kiego basenu. Ten ostatni, mimo upublicznie-
nia stosownej oferty inwestycyjnej, nie może
doczekać się inwestora. Wiele emocji wzbu-
dził temat – jak mówili mieszkańcy – „nowe-
go elementu”, którym zasiedlane są mieszka-
nia o niższym standardzie bytowym. Chodzi
o ludzi przesiedlanych z miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania, głównie z powodu ich
trudnej sytuacji społeczno–ekonomicznej.
Rdzennym mieszkańcom nie podoba się to
i twierdzą, że poprzez takie działania zakłóca
się im spokój, a dzielnica staje się „slamsem”.
Nie mógł się z tym zgodzić wiceprezydent

Piotr Szczyrbowski i odpowiadając że nie
jest celem robienie z Paruszowca–Piasków
dzielnicy gorszej od innych. Zapowiedział, że
elementem polityki mieszkaniowej będzie
zasada, według której ewentualne przekwa-
terowywanie odbywać się będzie – tam gdzie
jest to możliwe – w ramach tej samej dzielni-
cy. Wspomniał też, że wśród budyków przy ul.
Słonecznej może powstać plac zabaw dla dzie-
ci, a w planie remontów na br. „figurują” dwa
dachy. Wiceprezydent wyjaśniał również nie-
jasności związane z wprowadzeniem przez
Radę Miasta tak zwanej „abolicji czynszowej”.

Mieszkańców zainteresował temat najwięk-
szych inwestycji przedstawiony przez prezyden-
ta Adama Fudalego. Wyjaśniał on m.in. spra-
wę finansowania adaptacji poszpitalnego budyn-
ku przy ul. Powstańców Śl. na szkołę muzyczną
i budowy centrum rozrywkowo–handlowego
Plaza. Przedstawił też ogólny zarys planu budo-
wy kanalizacji w dzielnicy. Zadanie to nie bę-
dzie finansowane z programu ISPA, ale z innych
środków pochodzących z umarzanych części kre-
dytów preferencyjnych zaciąganych w Fundu-
szach Ochrony Środowiska. Sama budowa ma
ruszyć w przyszłym roku.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na niedrożną ka-
nalizację burzową przy ul. Karola Miarki oraz
powszechność spalania w domowych piecach
plastikowych butelek, tzw. PET–ów. W związku
z tym pojawiła się prośba o przekazanie wor-
ków do selektywnej zbiórki odpadów.  Prezy-
dent A. Fudali zapowiedział wprowadzenie jej
w mieście i zaznaczył, że cały program jest już
przygotowywany.

Na koniec A. Oświecimski zapowiedział, że
jeszcze w tym roku powstanie, warta milion zło-
tych, ul. Ks. Groborza – z oświetleniem, odwod-
nieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową. Na-
tomiast jeden z mieszkańców zaproponował, by
- jak to określił „dla zdrowia i kultury” –  w dziel-
nicach Rybnika Straż Miejska jeździła na rowe-
rach. W spotkaniu uczestniczył również radny
Piotr Kusz, dyrektor Cechu Rzemiosł Edward
Szweda oraz Przewodniczący Młodzieżowej RM
Wojciech Łępicki, który podziękował władzom
miasta za umożliwienie młodym ludziom „doro-
słego organizowania się” , poprzez co mogą oni
m.in. nieść pomoc najbardziej potrzebującym,
organizując na ich rzecz pomoc charytatywną
��$�	%
Dzielnicowe spotkanie prowadziła jedyna

wśród rybnickich przewodniczących RD kobie-
ta – Krystyna Burzawa. Wymieniła ona do-
kładnie to, co zostało wykonane w Kamieniu
w ubiegłym roku. się Mówiła też o najważniej-
szych potrzebach dzielnicy. Swoje problemy
zgłaszali też sami mieszkańcy zebrani w sali gim-
nastycznej SP nr 28. Była mowa o warunkach
panujących w rybnickiej placówce pogotowia,
która – jak każda inna – zarządzana jest przez
marszałka województwa. Jeden z mieszkańców
stwierdził, że „urągają one wszelkim normom”.
Prezydent zapowiedział, że sprawa pogotowia
musi być w mieście rozwiązana z korzyścią dla
mieszkańców. I jest szansa, żeby tak się stało
dzięki możliwości utworzenia w orzepowickim
szpitalu swoistego centrum pogotowia ratunko-
wego, z częściowym wykorzysteniem funkcjonu-
jącej już stacji. Z sali padały też pytania doty-
czące nazwy jedynego w dzielnicy ronda, które
otrzymało nazwę – Ukraińskie. Jedna z miesz-
kanek sugerowała, że ...zaginął w niej aspekt
polskości”. Prezydent wyjaśnił, że nazwa jest
m.in. uhonorowaniem działalności zmarłego już
byłego dyrektora MOSiR Józefa Śliwki, który
jako pierwszy zaprosił do miasta dzieci z ukra-
ińskiego Iwano–Frankiwska (byłego Stanisławo-

Spotkanie w dzielnicy Paruszowiec–Piaski: na zdj.: od lewej członek ZM Leszek Kuśka, przydent AdamFuda-
li, wiceprezydent Piotr Szczyrbowski i przewodniczący RD Andrzej Oświecimski.

Zdj.: Biuro Rzecznika UM
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wa), miasta partnerskiego Rybnika. Odpowia-
dał również na szczegółowe pytania dotyczące
budżetu miasta w kontekście dochodów i wydat-
ków w dzielnicy. A. Fudali wyjaśniał też, że czas
budowy kanalizacji w dzielnicy przewidziano na
lata 2002–2004, a już w miesiącach letnich od-
będą się konkretne spotkania dotyczące budo-
wy sieci i przyłączania się do niej. Nie obyło się
też bez pytania o Blok Samorządowy Rybnik
i o to, czy jego liderzy sprawując władzę w mie-

ście w następnej kadencji samorządowej, po-
radzą sobie z wykorzystaniem środków Unii Eu-
ropejskiej. Mówiono o „przerobieniu” wielkiej do-
tacji z funduszu ISPA oraz o środkach struktu-
ralnych, z których nasz kraj będzie mógł korzy-
stać po wejściu do Unii Europejskiej. Prezydent
A. Fudali stwierdził, że cała Polska dopiero uczy
się konsumpcji tych środków, a Rybnik jest
w elitarnej grupie kilkunastu polskich miast dzia-
łających w ramach dotacji z ISPY. Zaznaczył
jednak, że Urząd Miasta jest przygotowany do
poruszania się po europejskich meandrach. Pra-
cują w nim kompetentni urzędnicy, którzy prze-
szli specjalistyczne szkolenia.

Wiele kontrowersji wzbudził natomiast te-
mat wody, a zwłaszcza opłat za jej korzystanie
i odbiór ścieków. Mieszkańcy obawiają się
„bankructwa” ich gospodarstw domowych, bę-
dącego wynikiem ...podnoszenia opłat za wszyst-
ko co się tylko da”. W trakcie długiej dyskusji
prezydent A. Fudali zapewnił, że cena za do-
starczenie wody i odbiór ścieków przez kilka-
naście dobrych lat nie może przekroczyć 4%
tzw. dochodu, jakim rozporządza rodzina.
Wskazał też na zasadność budowy kanalizacji,
która zapewni miastu zdecydowany awans cy-
wilizacyjny, co zresztą potwierdzili mieszkańcy.

Obecnych na spotkaniu interesowała też
sprawa rekultywacji terenu po byłej stacji pa-
liw CPN oraz dzikiego wysypiska śmieci.
W pierwszym temacie wiceprezydent Piotr

Mieszkańcy Kamienia spotkali się z przedstwicielami władz miasta w sali gimnastycznej SP 28.
Zdj.: Biuro Rzecznika UM

c.d. ze strony 12 Szczyrbowski wyjaśnił, że teren jest administro-
wany przez katowicką dyrekcję CPN, a mia-
sto wystąpiło z pisemnym wnioskiem o wy-
jaśnienie tej sprawy i obecnie oczekuje odpo-
wiedzi. Druga sprawa żywiej zajęła mieszkań-
ców. Pytali oni kiedy pojawi się inwestor mają-
cy wybudować w okolicy park wodny, bo przy
okazji miałby również zlikwidować wysypisko.
Tu jednak sprawa wymagała szerszego wyja-
śnienia. Prezydenci tłumaczyli, że miasto – za-
nim podpisze jakąkolwiek umowę – musi fir-

mę sprawdzić i wynegocjować jak najlepsze wa-
runki. Co więcej, dla pewności sprawy zarząda
wiarygodnego planu finansowego. Wtedy do-
piero będzie można wejść w spółkę z inwesto-
rem, kiedy będzie on absolutnie wiarygodny.
Na razie trwają negocjacje. — Nie wskoczymy
do basenu bez wody — zakończył dyskusję pre-
zydent Fudali. Co się tyczy składowiska miesz-
kańcy zapewnieni zostali o załatwieniu sprawy
ze strony miasta. Przy okazji pojawił się temat
selektywnej zbiórki odpadów, której wprowa-
dzenie nakazują przepisy ustawowe.

Mieszkańcy domagali się również spowol-
nienia ruchu na ul. Arki Bożka celem zwięk-
szenia bezpieczeństwa na drodze (nie ma
tam chodnika), zainteresowanie się przez
służby miejskie – zwłaszcza w sezonie let-
nim – porządkiem w lasach i przydrożnych
rowach, skuteczniejsze odśnieżanie ulicy
i wymiany nawierzchni ul. Mikołowskiej na
odcinku od przejazdu kolejowego w stronę
centrum miasta. Zwracali też uwagę na
uciążliwości związane z naturalnymi stru-
mieniami ścieków płynącymi od strony Czer-
wionki–Leszczyn. Tam w najbliższym czasie
ma powstać kanalizacja, która powinna roz-
wiązać problem.

Padły również pytania o możliwość urucho-
mienia gimnazjum w dzielnicy. Jednak obec-
ne przepisy na to nie zezwalają. Prezydent
A. Fudali zdementował również pogłoskę, ja-

koby przedszkole w Kamieniu miało zostać zli-
kwidowane.
��	������	
— Niedobczyce nie są dziurą i dziurą nie będą

– zapewniał uczestników spotkania radny Hen-
ryk Ryszka. Na potwierdzenie tych słów
przedstawione zostały wszystkie inwestycje,
które już w Niedobczycach wykonano i te, któ-
re dopiero będą realizowane. Jak wynika ze
sprawozdania przygotowanego przez Grzego-
rza Juzka, przewodniczącego Rady Dzielni-
cy, największe wydatki poniesiono na oświatę
i drogi, a w dalszej kolejności na placówki kul-
tury, opiekę społeczną i zdrowie. — Wydano
16 mln zł, co jest kwotą niemałą, szczególnie
w porównaniu z przychodami tej dzielnicy
— mówił G. Juzek.

W uzupełnieniu sprawozdania radny H. Rysz-
ka wspomniał o wybudowaniu toalet na placu
kościelnym i przekształceniu starej łaźni górni-
czej oraz o planach na ten rok – remoncie ul.
Zygmunta Starego, oświetleniu deptaka, a tak-
że o zaadaptowaniu budynku przychodni zdro-
wia dla potrzeb dzieci z rodzin patologicznych.
W placówce tej znajdzie się ogólnodostępna sto-
łówka, plac zabaw, można będzie skorzystać
z pomocy pedagoga, a dodatkowym atutem
będą nowe miejsca pracy. W planach jest jesz-
cze powstanie wiat autobusowych, budowa ka-
nalizacji deszczowej, poszerzenie parkingu przy
cmentarzu, a za najpilniejsze zadanie na przy-
szłość uznano powstanie komisariatu policji na
osiedlu oraz budowę basenu. Wiadomo już, że
w latach 2003–7 w Niedobczycach prowadzone
będą prace związane z kanalizacją, na którą, jak
wyjaśnił prezydent Adam Fudali, w tej dzielni-
cy wydanych zostanie 40 mln zł. W trakcie spo-
tkania mowa była również o sytuacji finansowej
Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, za-
gospodarowaniu terenów i obiektów po byłej
kopalni „Rymer” oraz o zagrożeniach wynika-
jących z pojawienia się biedaszybów. Przedsta-
wiciele kopalni „Marcel” mówili o skutkach
działalności tego zakładu na terenie dzielnicy
oraz o koniecznych remontach dróg i obiektów
z uwagi na szkody górnicze. Pytano również
o modernizację, cieszącej się najgorszą opinią
ul. Związkowej oraz o to, jak i za ile właściciele
domków będą mogli podłączyć się do nowej
kanalizacji. Mieszkańcy mówili także o samo-
wolach budowlanych i wysokiej cenie wody oraz
o nieudanych próbach spotkania z prezydentem
w Urzędzie Miasta. Poruszono również sprawę
bezpieczeństwa w dzielnicy i górniczych tąpnięć,
które uszkadzają drogi. Wspomniano o remon-
cie stadionu w Niedobczycach i możliwościach
skorzystania z nowej sali gimnastycznej, a han-
dlowcy szukali zapewnienia, że na tym terenie
nie powstanie żaden duży market.

Korzystając z okazji uczestniczący w spotka-
niu przedstawiciele policji rozdali wszystkim
obecnym ulotki na temat tego, jak unikać za-
grożeń i przestępstw.

(S), kj, (r)
Relacje ze spotkań w kolejnych dzielnicach –

w maju.
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Święta
Konstytucji 3 Maja

Święta
Konstytucji 3 Maja

• godz. 1000 – Zbiórka uczestników na Rynku, intrada Miejskiej Orkiestry Dętej
„Rybnik”

• godz. 1015 – Przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych do bazyliki
św. Antoniego

• godz. 1030 – Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem chóru im. A. Mickiewicza
• godz. 1145 –Powrót na Rynek, wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta,

złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Ratusza
• godz. 1900 – Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu Eleni

z zespołem

Apelujemy do mieszkańców Rybnika o liczny udział w uroczystościach
i o wywieszenie flag o barwach narodowych!

Rada Unii Europejskiej, tak jak Parlament
Europejski, Komisja Europejska, Trybunał
Sprawiedliwości oraz Trybunał Obrachunkowy,
to instytucje realizujące zadania powierzone
Wspólnotom Europejskim. Nazywane są orga-
nami statutowymi Wspólnot lub ich głównymi
instytucjami. Wspomnianej Rady Unii Euro-
pejskiej nie można jednak utożsamiać z
Radą Europejską, a już w ogóle z Radą
Europy. Łączy je tylko podobne nazewnictwo,
które sprawia, że często stosuje się je zamien-
nie. To jednak różne podmioty sceny między-
narodowej i nie można ich ze sobą mieszać.
Czym więc zajmują się nasze Rady, jak je roz-
różniać i kto wchodzi w ich skład? Na to pyta-
nie, bardzo ogólnie, pozwoli odpowiedzieć
poniższa charakterystyka każdej z nich.

Rada Europy z siedzibą w Strasburgu ist-
nieje od 1949 r. i jest niezależną organizacją
międzynarodową. Funkcjonuje w oparciu o
odrębną umowę międzynarodową i zajmuje się
sprawami odbiegającymi od zadań Wspólnot
Europejskich. Przede wszystkim działa w za-
kresie kultury oraz szerzenia swobód demokra-
tycznych poprzez uznanie przez członka Rady
zasady praworządności, praw człowieka i pod-
stawowych wolności. Jej działalność daleka jest
od współpracy gospodarczej państw europej-
skich, a nazwa nagminie mylona jest z Radą
Europejską. Polska jest członkiem Rady Eu-
ropy od 26 listopada 1991 r.

Rada Europejska z kolei „nadaje Unii im-
puls niezbędny do jej rozwoju i określa ogólne
wytyczne jej polityki” (art. D Traktatu z Ma-
astricht). Tworzą ją szefowie państw i rządów
krajów członkowskich UE. Formalnie istnieje
od 1974 r. (Jednolity Akt Europejski, GR nr 3/
367), a wcześniej funkcjonowała jako Konfe-

rencja Szefów Państw i Rządów Państw Człon-
kowskich. Powstała dlatego, że współpraca kra-
jów jednoczącej się Europy zacząła zataczać
kręgi dużo szersze od wyznaczonych w trakta-
tach założycielskich Wspólnot. Zaczęła obej-
mować przede wszystkim ujednolicanie stano-
wisk państw członkowskich w sprawach poli-
tycznych – określanie przyszłości Unii Euro-
pejskiej i wspólne stanowisko na arenie mię-
dzynarodowej. W sprawach polityki zagranicz-
nej oraz bezpieczeństwa UE jest de facto in-
stytucją najważniejszą, nie objętą żadną for-
malną kontrolą. Jej członkowie ponoszą od-
powiedzialność tylko przed parlamentami
swoich krajów.

Trzecią radą funkcjonującą w terminologii
„europejskiej” jest Rada Unii Europejskiej.
Powstała ona na mocy Traktatu Rzymskiego w
1957 r. i określana jest mianem specjalnej Rady
Ministrów. Może występować w kilku posta-
ciach. Przede wszystkim tworzą ją ministrowie
spraw zagranicznych państw członkowskich
UE (Rada ds. Ogólnych), a w wielu  innych
przypadkach są to ministrowie zajmujacy się
tą dziedziną, której omawianie przewidziano
w danym porzadku obrad (Rady Specjalne).
Przewodnictwo w Radzie Unii pokrywa się z
przewodnictwem w Radzie Europejskiej i trwa
sześć miesięcy. Stanowisko przewodniczących
Rady należy się ministrom spraw zagranicznych.
Jest ona ostatnim i decydującem ogniwem w
procesie decyzyjnym Wspólnot Europejskich.
Ponadto tworzy prawo w UE.

Krzysztof Jaroch

Jego założeniem jest przeznaczanie, przez
Komisję Europejską, 500 mln euro rocznie na
wspieranie działań, mających na celu poprawę
sytuacji w rolnictwie w dziesięciu krajach – kan-
dydatach. SAPARD to program wieloletni,
obejmujący okres 2000–2006. Wysokość środ-
ków przyznawanych Polsce zależy od kryteriów
przyjętych przez Komisję Europejską (min. od
liczby ludności rolniczej, powierzchni użytków
rolnych, produktu krajowego brutto w przeli-
czeniu na mieszkańca, specyfiki sytuacji tery-
torialnej). Wielkość przyznawanych corocznie
środków wynosi około 160 mln euro.

Program Sapard skierowany jest do gmin
wiejskich i miejsko–wiejskich, jednakże w ostat-
nim czasie ustalono, że w ramach Działania nr
2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, o
dotacje mogą ubiegać się posiadacze gospo-
darstw rolnych z terenu całego kraju, a więc
również z terenów miast. Z powyższego wyni-
ka, że posiadacze gospodarstw rolnych zloka-
lizowanych w Rybniku mogą składać wnioski
o dotacje w ramach omawianego programu
przedakcesyjnego.

Jakie inwestycje będą dofinansowywane.
W ramach działania nr 2 możemy wyróżnić

następujące komponenty:
• wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka;
• modernizacja gospodarstw specjalizujących

się w produkcji bydła mięsnego.
• odbudowa produkcji owczarskiej.
• modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu.
• zwiększenie różnorodności produkcji gospo-

darstw rolnych.
Pomoc udzielana będzie w postaci dota-

cji refinansujących częściowo poniesione koszty
inwestycyjne modernizacji gospodarstw rol-
nych dotyczących:
• budowy, rozbudowy i modernizacji budynków

gospodarczych do produkcji rolniczej wraz z
zakupem wyposażenia i infrastrukturą;

• zakupu maszyn i urządzeń do produkcji rol-
nej, przechowalnictwa i podstawowego prze-
twórstwa prowadzonego na poziomie gospo-
darstwa oraz urządzeń służących do przygo-
towania produktów do sprzedaży;

• budowy, zakupu i instalacji urządzeń służą-
cych ochronie i poprawie stanu środowiska
naturalnego ( zwłaszcza poprawie gospodar-
ki wodnej i ściekowej ) oraz poprawie gospo-
darki energetycznej;

• urządzanie i wyposażanie pastwisk;
• zakupu stada podstawowego zwierząt gospo-

darskich.

����������	��

�����������	
�����
W najbliższych tygodniach ma roz-

począć się realizacja długo oczekiwa-
nego przez polskich rolników progra-
mu Sapard. Jest to program pomocy
finansowej dla krajów starających się
o członkostwo w Unii Europejskiej.

c.d. na stronie 38

Bliżej Unii
Europejskiej... (3)

Miejskie obchody
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Co dalej gimnazjalisto?
W ciągu trzech dni (19–21 marca) trwania

„Dni Otwartych” w Rybnickim Centrum
Edukacji Zawodowej i towarzyszących im
Targom Edukacyjnym w Zespóle Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych przewinęły się setki
młodych ludzi. Przypomnijmy, że w ramach
powstałego niedawno RCEZ działa Centrum
Kształcenia Praktycznego, skupiające w tych
strukturach wszystko, co wiąże się z praktyczną
nauką zawodu oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego, oferujące całą gamę kursów
podnoszących i zmieniających kwalifikacje.
W czasie imprezy zaprezentowano możliwo-
ści edukacyjne Centrum: można było zwiedzić
pracownię symulacyjną i komputerową, zo-
rientować się w ofercie prowadzonych kursów,
obejrzeć wystawę prac uczniów.

W hallu ZSE–U rozłożyły swoje stoiska ryb-
nickie szkoły ponadgimnazjalne. Przyciągały
oko multimedialnymi prezentacjami, promo-
cyjnymi wydawnictwami, ciekawą aranżacją
swoich „stanowisk”. Obsługiwali je uczniowie
prezentowanych szkół, odpowiadając na py-
tania swoich potencjalnych kolegów oraz ich
rodziców, którzy chcieli pomóc swoim dzie-
ciom w wyborze dalszej „edukacyjnej ścież-
ki”.Stoisko V LO Zespołu Szkół Podstawo-
wych nr 3 przy ul. Orzepowickiej wyróżniało
się mnogością i jakością sprzętu audiowizual-
nego. Na ekranach można było zobaczyć
wszystkie walory szkoły i wydarzenia z jej życia,
którymi warto się pochwalić. Zainteresowanie
było spore, a dyżurujący na stoisku uczniowie
szkoły odpowiedzieli na wiele pytań swoich
młodszych kolegów. — Sami zaaranżowaliśmy
„kącik” promujący szkołę, bo chcemy, by koń-
cząca gimnazjum młodzież dowiedziała się o niej
jak najwięcej — powiedział Dawid Pośpiech
z kl. IIe. —  A któż wie więcej o szkole niż my,
uczniowie. Uważam pomysł targów za bardzo
dobry. Nasi młodsi koledzy mogą w jednym miej-
scu dowiedzieć się wszystkiego o prawie wszyst-
kich rybnickich szkołach ponadgimnazjalnych...

Stoiska szkół o profilu zawodowym wzbo-
gacone były uczniowskimi pracami – wyroba-
mi piekarniczymi i cukierniczymi czy szytymi
przez przyszłe krawcowe zbiorami. Swoje ofer-
ty przedstawiło w sumie 11 szkół ponadgim-
nazjalnych – jest więc w czym wybierać.

Co dalej maturzysto?
Już po raz drugi swoją ofertę edukacyjną za-

prezentowały uczelnie tworzące rybnicki

Zespół Szkół Wyższych. Tym razem targi od-
były się w budynku Uniwersytetu Śląskiego.
Propozycje UŚl. i Centrum Kształcenia Inży-
nierów zostały wzbogacone ofertą katowickiej
Akademii Ekonomicznej, która rozpocznie
działalność w październiku br. Główny ciężar
prezentacji swoich uczelni wzięli na siebie ich
studenci, korzystając ze wsparcia pracowników
dydaktycznych. Przyszli studenci mieli też oka-
zję do spotkania z wyższą kadrą naukową
— rektorami, prorektorami oraz dziekanami
kierunków już istniejącychi uruchamianych
w ramach rybnickiego kompleksu uczelnianego.

Przypomnijmy, że w skład Zespołu Szkół Wy-
ższych wchodzą Politechnika Śląska, Uniwer-

sytet Śląski oraz,
od października,
Akademia Ekono-
miczna. UŚL. od
nowego roku aka-
demickiego wzbo-
gaca swoją ofertę
o filologię an-
gielską oraz ro-
mańską w syste-

Uczniom ostatnich klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych po-
zostało już niewiele czasu na podjęcie decyzji – co dalej? Mapa placówek
oświatowych w Rybniku wciąż się zmienia – od września znikną technika,
a pojawią się licea profilowane, przed kilkoma miesiącami powstało Ryb-
nickie Centrum Edukacji Zawodowej, a za sprawą Zespołu Szkół Wyższych
na coraz bogatszą ofertę liczyć mogą maturzyści. Pomocą w wyborze z tej
mnogości propozycji kształcenia mają służyć targi edukacyjne i „dni otwar-
te” organizowane przez placówki oświatowe.

��������	
�����

mie studiów dziennych zawodowych. AE uru-
chomi natomiast kierunki: informatyka i eko-
nometria w ramach Wydziału Zarządzania
(studia dzienne) i ekonomię (studia zaoczne
i uzupełniające studia magisterskie).

Obok bezpośrednich rozmów ze studenta-
mi oraz kadrą dydaktyczną, można było zaopa-
trzyć się w informatory będące kompendium
wiedzy o uczelniach. Przyszłych studentów in-
teresowały kryteria kwalifikacji, system stu-
diów, limit miejsc oraz terminy i miejsce skła-
dania dokumentów, a przede wszystkim odpo-
wiedź na pytanie co można w Rybniku studio-
wać. Jak mówią organizatorzy, przez budynek
UŚl. przewinęło się około tysiąca młodych lu-
dzi. Po raz pierwszy uczelnie przygotowały pro-
pozycje stypendiów i praktyk zagranicznych
skierowane wyłącznie dla studentów rybnickie-
go Zespołu Szkół Wyższych.

Z roku na rok oferta ośrodka akademickie-
go w Rybniku jest bogatsza. Wspólne przed-
sięwzięcia rybnickiego samorządu, elektrowni
„Rybnik” i Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Si-
lesia” w krótkim czasie z zamierzenia prze-
kształciło się w rzeczywistość. Fakt to tym waż-
niejszy, że edukacja to przecież istotne ogniwo

w procesie pod-
noszenia pozio-
mu cywilizacyj-
nego naszego
regionu.

(r)

Już po raz dru-
gi swoją ofertę
edukacyjną za-
prezentowały
uczelnie two-
rzące rybnicki
Zespół Szkół
Wyższych.

Zdj.: Z.K.

Targi edukacyjne w ZSE-U: stoiska szkół obsługiwali uczniowie.                   Zdj.:(r)
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Wspólny zamysł rybnickich samorządowców
i kierownictwa elektrowni „Rybnik” wprowadza-
ny praktycznie w życie poprzez Fundację Ekolo-
giczną „Ekoterm Silesia”, jest już mocno osadzo-
ny w rzeczywistości, a rybniczanie z zainteresowa-
niem śledzą postępy prac budowlanych i uroczy-
stości oddawania do użytku kolejnych obiektów.

Ostatnim ważnym wydarzeniem w procesie
powstawania międzyuczelnianego ośrodka
akademickiego w Rybniku było podpisanie
pomiędzy trzema uczelniami a miastem Ryb-
nik deklaracji współpracy, dającej formalny
początek funkcjonowaniu związku trzech
uczelni pod nazwą Zespół Szkół Wyższych
w Rybniku. Poszczególne uczelnie reprezen-
towali: prorektor Politechniki Śl. – prof.
Wojciech Zieliński, rektor Uniwersytetu Śl.
– prof. Tadeusz Sławek, rektor Akademii
Ekonomicznej – prof. Jan Wojtyła, zaś Ryb-
nik – prezydent Adam Fudali. Jak zapisano
w dokumencie, strony deklarują wolę współpra-
cy na rzecz realizacji i działania ośrodka i wyra-
żają wolę (...) kształtowania pozytywnego klima-
tu dla nowatorskiej inicjatywy tworzenia akade-
mickiej nowej jakości, związku międzyuczelnia-
nego, którego ośrodek rybnicki jest prekursorem.

Ośrodek pod nazwą Zespół Szkół Wy-
ższych w Rybniku rozumiany jest od tej chwili
jako obszar współdziałania Politechniki Śl.,
Uniwersytetu Śl. i Akademii Ekonomicznej

wraz z ich ośrodkami badawczo–rozwojowymi,
które istnieją lub powstaną na terenie naszego
miasta. Ważnym punktem było ustanowienie
Rady ZSW, której zadaniem będzie: konsoli-
dacja środowisk naukowych, dbałość o harmo-
nię rozwoju i ciągłość istnienia zespołu. Rada
będzie też ustalała kierunki działania w zakre-

sie polityki informacyjnej, sposoby finansowa-
nia, administracji zasobami i kreacji rozwoju
zespołu. Obok profesorów: T. Sławka,
J. Wojtyły i rektora Politechniki Śl. prof.
Bolesława Pochopienia w skład Rady ZSW
weszli prezydent Rybnika Adam Fudali,
prezes elektrow-
ni „Rybnik” Je-
rzy Chachuła,
przewodniczący
Rady Fundacji
„Ekoterm Sile-
sia” Tadeusz
Sopicki, dyrek-
tor Centrum
Kształcenia In-
żynierów Poli-
techniki Śl. doc.
Szczepan Wyra
oraz prezes
Fundacji „Eko-
term Silesia”,

Deklaracja współpracy na rzecz Zespołu Szkół Wyższych

Akademicka nowa jakość
Minęły zaledwie trzy lata od pierwszej prezentacji koncepcji zagospoda-

rowania poszpitalnych terenów ul. Rudzkiej dla potrzeb szkolnictwa
wyższego w Rybniku i niewiele ponad dwa od momentu rozpoczęcia prac
adaptacyjnych pierwszego budynku z przeznaczeniem dla Politechniki
Śląskiej. Dziś na terenie „kampusu” funkcjonuje nie tylko Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl., ale również ośrodek Uniwersytetu
Śl., zaś od października br. w największym, aktualnie modernizowanym
budynku, kilka kierunków uruchomi katowicka Akademia Ekonomiczna.

przewodniczący Rady Miasta Rybnika Mi-
chał Śmigielski. Przewodniczącym Rady wy-
brano przez aklamację prof. Bolesława Po-
chopienia, rektora Politechniki Śląskiej, uczel-
ni, która najdłużej, bo od lat 40, jest obecna
w Rybniku.

Deklarację podpisano w najnowszym, goto-
wym do oficjalnego otwarcia, obiekcie kampu-
su czyli dobudowanej do budynku UŚl. nowo-
czesnej auli mieszczącej 150 osób. Oprócz niej,
w nowym budynku na parterze znajdują się
dwie sale wykładowe na 60 osób każda. Uro-
czystość podpisania odbyła się w obecności kil-
kudziesięciu studentów, którzy mieli okazję do
wymiany zdań z przedstawicielami władz uczel-
ni oraz miasta. Prof. T. Sławek uważa, że w tak
kameralnej społeczności student nie pozosta-
nie anonimowy, nie zginie w tłumie, co dziś jest
dużą wartością. Podkreślił też, że Rybnikowi
udało się wyjść z zaklętego kręgu niemożno-
ści, bo niemożliwe stało się faktem. Prof. Jan
Wojtyła powiedział: — W Polsce wiele się mówi
o edukacji, w Rybniku po prostu się robi... Mimo
początkowych obaw liderzy trzech śląskich
uczelni wierzą dziś w całkowite powodzenie
przedsięwzięcia. — Inwestycję udało się nam
wpisać do strategii rozwoju województwa. Mamy
też wsparcie radnych, którzy rozumieją, że lep-
szy dostęp do wyższego wykształcenia to przy-
szłość naszych dzieci i rozwój regionu — powie-
dział prezydent A. Fudali. Na pytanie ze stro-
ny studentów czy miasto zapewni im pracę po
zakończeniu studiów, prezydent zaapelował do
przyszłych absolwentów o podjęcie trudu stwo-
rzenia własnej firmy. Rybniccy samorządowcy
od początku wierzyli, że na tak perspektywicz-
ny cel uda się pozyskać środki z UE i zabiegali
o każde euro. Do tej pory unijne pieniądze
wspomogły budowę Laboratorium Nowocze-
snych Technologii Przemysłowych, powstaje też
Centrum Upowszechniania Technologii Infor-
matycznych. Na swoją kolej, a może już fun-
dusze strukturalne, czekają kolejne przedsię-
wzięcia: biblioteka, centrum sportowe, lokal dla
kadry naukowej. Kampus jest jednak przede
wszystkim inwestycją miejską: w tym roku
w budżecie zaplanowano na ten cel 11,5 mln zł.

(r)

Sygnatariusze deklaracji: (od lewej) prezydent Adam Fudali, prof. Jan Wojtyła prof. Tadeusz Sławek i prof.
Wojciech Zieliński słuchają wprowadzenia prezesa Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” Michała
Śmigielskiego.                                                                                     Zdj.: Biuro Rzecznika UM.

Deklarację podpisano
w nowej auli UŚl.
 Zdj.: Biuro Rzecznika UM.
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dla wszystkich

Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM,
czyli bez wątpienia największa impreza wysta-
wiennicza tej części województwa, od kilku lat
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Podczas kolejnej edycji po raz pierwszy sko-
rzystano z dodatkowego, przestronnego po-
mieszczenia czyli nowej hali sportowej przy
ZSE–U, która na okres trzech dni zmieniła się
w halę wystawienniczą. Wszystko dla wygody
„stałych domowników i nowych lokatorów”,
czyli wystawców, a przede wszystkim z myślą
o zwiedzających. Podczas giełdy ponad 120 wy-
stawców starało się trafić nawet w najbardziej
wyszukane gusta tych, którzy budują, remon-
tują, odnawiają czy urządzają. Stąd też powie-
dzenie „do wyboru do koloru” w przypadku ofe-

rowanych na giełdzie
usług, było jak najbar-
dziej adekwatne. Pa-
nowie chętnie zatrzy-
mywali się przy sto-
iskach z narzędziami,
kotłami i grzejnikami,
przyglądali się oknom
oraz bramom i wpraw-
nym okiem oceniali
przydatność schodów,
paneli i dachówek.
Mogli również nara-
dzić się z żoną przy wy-
borze któregoś z pro-
jektów domków jedno-
rodzinnych lub wspól-
nie pomyśleć o urzą-
dzeniu przydomowego
ogrodu i  ustawieniu
w nim altany, a nawet
fontanny. Panie chętniej podziwiały przepięk-
ne kafelki, drzwi, wyjątkowe lampy, obrazy
i lustra, przydatne garnki i meble kuchenne,
no i oczywiście eleganckie firanki i karnisze.
Nie zapomniano również o dzieciach, którym
zaproponowano łazienkę wyposażoną w za-
bawny kompakt w kształcie kangura, pisuar
przypominający niedźwiadka i umywalkę wzo-
rowaną na piesku. Nie zabrakło również ak-
centów typowo wiosennych. Na jednym stoisku
hycały w trawie zajączki, a z głośników płynął
śpiew ptaków. A wszystko to w myśl zasady,
którą przypomniał prezydent Adam Fudali:
— Reklama dźwignią handlu — mówił prezy-
dent. — Wszystko to, co dzieje się wokół nas,
każdorazowo znajduje odzwierciedlenie na gieł-
dzie w Rybniku. Można tu znaleźć wszystkie no-
wości oraz ciekawe i warte pokazania technolo-
gie, szczególnie w dziedzinie budownictwa.

— Warto się pokazywać, bo to duża, 600 ty-
sięczna aglomeracja. W zeszłym roku odwiedzi-

ło nas prawie 15 tys. osób, co świadczy o tym, że
giełda ma rację bytu i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem  — przekonywał Andrzej Żylak,
prezes Izby. — Chcemy promować nie tylko sie-
bie, ale to co w mieście i regionie mamy najcie-
kawszego. Chcemy pokazać, że potrafimy to ro-
bić i nie trzeba jeździć do Katowic, Poznania czy
Warszawy. Wystarczy przyjechać do Rybnika,
gdzie można zobaczyć to samo, co w innych
miastach, a na dodatek patrząc przez pryzmat
cen, jest tu taniej niż gdybyśmy się zdecydowali
na kupno poza regionem.

Tradycyjnie już w trakcie giełdy zorganizo-
wane zostało Forum Gospodarcze. Tym ra-
zem dyskutowano na temat „Form wsparcia
małych i średnich przedsiębiorstw”. Oprócz

A. Żylaka i A. Fudalego swój punkt widzenia
w tej sprawie przedstawił Tomasz Sypuła
z Departamentu Programów Celowych Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, który mówił
o znaczeniu Funduszy Poręczeń Kredytowych
w finansowaniu działalności małych i średnich
przedsiębiorstw. Wyjaśnił on m.in. jak uzyskać
poręczenie, na jaki okres czasu jest przyzna-
wane i czym charakteryzują się fundusze lokal-
ne i regionalne. W forum wziął również udział
Grzegorz Wolnik, wiceprezes Górnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, który swo-
je wystąpienie poświęcił możliwościom wspar-
cia małych i średnich przedsiębiorstw przy po-
mocy programów obsługiwanych przez GARR.
Wiceprezes scharakteryzował m.in. Centrum
Euro Info, programy regionalne, Fundusz Do-
tacji Inwestycyjnych, przedstawił specyfikę po-
życzek oraz zakres szkoleń organizowanych
z inicjatywy tej Agencji. Jako ostatni wystąpił
Andrzej Bibik, dyrektor ds. Marketingu

i Sprzedaży firmy BRAAS Polska, który przed-
stawił zakres oferowanych usług i potencjał
tego przedsiębiorstwa oraz jego wpływ na lo-
kalne rynki budowlane w Polsce.

Spotkanie w gronie przedsiębiorców było
również okazją do rozmowy o przygotowaniach
do największej inwestycji w mieście, jaką jest
budowa ponad 600 km kanalizacji. Prezydent
wspomniał o otrzymanych na ten cel pienią-
dzach z programu UE ISPA i współpracy mia-
sta z Izbą Przemysłowo–Handlową, która ma
doprowadzić do skonsolidowania rybnickich
firmy na tyle skutecznie, by to właśnie one zy-
skały na tym gigantycznym zadaniu. Jesienią
rozstrzygnięty zostanie międzynarodowy prze-
targ na wykonawcę pierwszego etapu prac.
I choć są niewielkie szanse na wygranie go
przez firmę miejscową, istnieją  możliwości zle-
cenie podwykonawstwa przedsiębiorstwom
z naszego regionu. Okazuje się, że w tym celu
zrobiono już pierwszy krok. Zawiązane zosta-
ło konsorcjum firm, którego koordynatorem
został prezes firmy ERBUD J. Biskup. Przed-

siębiorcy zainteresowa-
ni udziałem w tej wspól-
nej inicjatywie mogą
kontaktować się z Izbą
bądź bezpośrednio z li-
derem konsorcjum.

Podczas giełdy, po-
dobnie jak to miało
miejsce w latach ubie-
głych, wręczone zosta-
ły medale dla wystaw-
ców. Jeden z nich trafił
do rąk przedstawicieli
firmy EURO–MIX
z Żor, którą wyróżnio-
no za system ociepleń
z wełny mineralnej
ścian zewnętrznych
budynków. Najlepszą
usługę wśród wy-
stawców wykonało
Centrum Techniki

Grzewczej i Sanitarnej „EKO B&B”, na-
grodzone za kompleksowe, najwyższej jakości
wykonawstwo systemów ogrzewania. Nato-
miast najlepszym produktem giełdy okazał się
kolektor zwierciadlany podążający za słońcem
o nazwie „Akfa–Solarex”, który oferowała zna-
na w rejonie firma „Latosiński”. Przedsiębior-
stwo to okazało się najlepsze również w kon-
kursie publiczności, która oceniała najlepsze
stoiska tegorocznej giełdy. Drugie miejsce
w tej estetycznej rywalizacji zdobyła Galeria
Światła JANPOL, która prezentowała pięk-
ne lampy o niespotykanych kształtach, a trze-
cie – firma WARMECH.

— Kolejna edycja giełdy była udana, a wszy-
scy wystawcy byli bardzo zadowoleni. Na po-
twierdzenie tych słów mamy specjalną księgę pa-
miątkową, w której nie ma żadnych skarg ani
zażaleń — podsumowała giełdę Grażyna Ryc-
man z Izby Przemysłowo–Handlowej ROP.

(S)

dla wszystkich

Siedem lat temu przedstawiciele Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego przy współudziale Urzędu Miasta „zbudowa-
li” DOM. Ten dom ma dziś silne fundamenty, stałych domowników, kilku
nowych lokatorów, zyskał dodatkowe, przestronne pomieszczenie, a co naj-
ważniejsze – nie zapomina o gościach. Tym razem było ich ponad 15 tysięcy.

Zdj.: Z.K.



Tel. 42–28–825, 42–60–070

17
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK
— Aby krany były zawsze szczelne, straty na

wodzie jak najmniejsze, a wyniki ekonomiczne
jak najlepsze — takie życzenia złożył prezy-
dent Adam Fudali zarządowi i załodze
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji z okazji jubileuszu 35–lecia. Uroczystość
odbyła się w TZR, w którym, dla stworze-
nia odpowiedniej atmosfery „wybudowano”
akwedukt, a z kurka płynęła „plastikowa”
woda.

Podczas jubileuszowych uroczystości wielo-
letni dyrektor PWiK Alojzy Nikel, który wła-
śnie przeszedł na emeryturę, jako pierwszy
otrzymał z rąk prezydenta miasta pamiątkowy
medal, wydany specjalnie z okazji jubileuszu
ośmiu wieków Rybnika. — Zawsze przyświecała
mi dewiza, by najlepiej pracować dla miasta i jego
mieszkańców — mówił wzruszony A. Nikel

Nie było to jedyne wyróżnienie wręczone

tego dnia. Uhonorowano również dłu-
goletnich i szczególnie zasłużonych
pracowników PWiK, którzy w uznaniu
swoich dokonań otrzymali krzyże za-
sługi oraz pamiątkowe zegarki. Nie za-
brakło również podsumowań 35 lat
działalności. A. Nikel przypomniał
historię przedsiębiorstwa, problem
„suchych kranów” i złej jakości wody,
podejmowane w trakcie tego okresu
zadania oraz najistotniejsze wydarzenia ostatnich
lat. Mówił o dokonanym w 2000 r. przekształce-
niu przedsiębiorstwa w spółkę z oo. gminy Ryb-
nika wraz z Jejkowicami  i Gaszowicami oraz
o oddanej dwa lata temu do użytku nowoczesnej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
która spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej.
Nie mogło zabraknąć również słów komentarza
do największej inwestycji, przed którą stanęło
miasto i PWiK: — Napisaliśmy program, który
złożyły trzy gminy i wygraliśmy — przypomniał
historię pozyskania środków z programu ISPA
prezydent A. Fudali . — Przyznano nam grant,

którego wielkość jest porównywalna z jednorocz-
nym budżetem naszego miasta. Ale teraz jeste-
śmy dopiero na początku drogi. Ta droga to
6 lat gigantycznej pracy. W ramach „Projektu
rozbudowy i modernizacji systemu transportu
i oczyszczania ścieków na terenie miasta” do
końca 2008 r. wybudowana zostanie sieć kana-
lizacyjna o długości ponad 600 km wraz z 57
przepompowniami. — Kanalizacja dotrze do
prawie wszystkich dzielnic i zagospodaruje
wszystkie powstające tam ścieki — mówił
A. Nikel. W ten sposób nowoczesna oczyszczal-
nia ścieków zostanie w pełni wykorzystana. Zli-
kwidowane zostaną również lokalne oczyszczal-
nie m.in. w Chwałowicach i Niewiadomiu.

Jubileuszowe spotkanie w TZR miało
również charakter seminaryjny, a dzięki
temu zaproszeni goście mogli wysłuchać
kilku prelekcji. Jedną z nich wygłosił pre-
zes przedsiębiorstwa Janusz Karwot, któ-
ry mówił o dotychczasowych osiągnięciach
i nowych trendach w zarządzaniu PWiK:
— Stawimy na wiedzę i umiejętności pra-
cowników — mówił J. Karwot. — Pójdzie-
my w kierunku nowoczesnego zarządzania.

W trakcie kolejnej prelekcji Wacław
Kusznik z Politechniki Śl. przybliżył

kierunki rozwoju gospodarki ściekowej w per-
spektywie wejścia Polski do UE. Na zakończe-
nie części oficjalnej życzenia dalszej pomyśl-
ności złożyli PWiK przedstawiciele przedsię-
biorstw i instytucji goszczących na uroczysto-
ści, m.in. Urzędu Wojewódzkiego, elektrownii
„Rybnik”, szpitala w Orzepowicach, Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej oraz Izby Prze-
mysłowo – Handlowej, która odznaczyła
„35–latka” złotym honorowym medalem Izby.
W części artystcznej wystąpił Zespół Tańca Lu-
dowego „Przygoda”.

(S)
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Alojzy Nikel otrzymuje od przedstawicieli
miasta pamiątkowy medal.

Stawiamy na wiedzę – powiedział prezes PWiK Janusz Karwot
                                                                              Zdj.: PWiK W Zespole Szkół Zawodowych w Rybni-

ku przy ul. Karłowicza odbył się Zjazd Po-
wiatowy PSL, któremu przewodniczył czło-
nek Prezydium Śląskiego Zarządu Woje-
wódzkiego PSL prezes Augustyn Koniecz-
ny. Na stanowisko Prezesa Zarządu Powiato-
wego PSL w Rybniku wybrano nauczyciela
Zespołu Szkół Medycznych Tadeusza Prusz-
kowskiego, a wiceprezesami zostali Andrzej
Stania, prezes koła PSL w Świerklanach i Be-
nedykt Podleśny prezes koła PSL w Janko-
wicach.

Wśród gości zjazdu znaleźli się: wiceprezes Za-
rządu Wojewódzkiego PSL Marek Sroka, pre-
zes Zarządu Powiatowego PSL w Mikołowie
Jan Szmydki, radny powiatu rybnickiego
Marcin Polok.

PSL w Rybniku

Coraz bardziej aktywny jest rybnicki Uniwer-
sytet III wieku. Dwukrotnie z wykładami wystą-
pił prof. Mieczysław Chorąży - mówił o mo-
dulacjach genetycznych oraz o problemach klo-
nowania. “O sztuce życia” mówił Andrzej Win-
kler. Odbyło się też spotkanie z Janiną Kucze-
ra z Nadleśnictwa Rybnik z okazji Dnia Ziemi.

Wykład o szansach i zagrożeniach wejścia
Polski do Unii Europejskiej wygłosił poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Na
spotkaniu obecnych było ponad 50 osób, a te-
mat UE wzbudził żywą dyskusję. Poseł B. Pie-
cha odpowiedział również na pytania niezwią-
zane z UE.

Aktywni seniorzy

Kolejna edycja tej imprezy przygotowa-
nej przez Regionalne Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, a odbywającej się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta za nami. Przez pięć
dni – od 22 do 26 kwietnia, zainteresowani tą pro-
blematyką rybniczanie wysłuchali wykładów m.in.
na temat przemocy wobec dziewcząt i kobiet, bio-
terroryzmu, terapii hormonalnej, depresji i, tra-
dycyjnie nikotynizmowi oraz zagrożeń związa-
nych z cukrzycą. Oprócz tego była okazja do za-
szczepienia się po cenach promocyjnych przeciw-
ko żółtaczce i zbadania palpacyjnego piersi. (szer-
sza relacja - w majowej „GR”)

IX Rybnickie Dni Promocji Zdrowia

Rybnik w TV

Miejski Program Informacyjny można
oglądać w sieci Śląskiej Telewizji Kablowej
na kanale S–6 w każdy wtorek i piątek o 17.30
(powtórki 18.30, 19.30, 20.30). Programy te są
również powtarzane w każdą niedzielę od
9.00 do 14.00 (co godzinę). Zainteresowanych
sprawami Rybnika serdecznie zapraszamy
przed „mały ekran”.

Skrótem...
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 Szczególne więzy młodzież francuską z tego miasta łączą
z uczniami II LO im. A. Frycza–Modrzewskiego. Tym razem ryb-
nickie liceum gościło liczną, 58–osobową grupę, w której skład
wchodzili m.in. przewodniczący Komitetu Miast Bliźniaczych, a jed-
nocześnie wicemer Saint –Vallier Jean Rousseau, kilku radnych,
a także młodzież artystyczna, tworząca m.in. zespół cyrkowy Gus
Circus. Wizyta ta była kolejnym spotkaniem, jakie co drugi rok, na
przemian, mają miejsce we Francji i w Polsce. Każda z wizyt ma
jakąś myśl przewodnią – np. zapoznanie się z administracją, syste-
mem szkolnictwa czy kuchnią partnera. Nieodłącznym elementem

Stronę francuską reprezentowała Elisabeth
de Pontbriand, delegat generalny AF przy
ambasadzie Francji oraz doradca językowy Biu-
ra Współpracy Naukowej z Wrocławia – Do-
minique Ecarnot, a także grupa z zaprzyjaź-
nionego z Rybnikiem od czterdziestu lat Sa-
int–Vallier, przebywająca akurat w naszym
mieście. Dyrektor AF Elżbieta Paniczek przy-

Michał Bajor na jubileuszu Alliance Française

Vive l'AF!

pomniała historię powstania ośrodka i jego wy-
jątkowość – był on bowiem pierwszą placówką
tego typu afiliowaną nie przy wyższej uczelni,
ale przy urzędzie gminy. E. Paniczek podzięko-
wała miastu i zaprzyjaźnionym instytucjom za
współpracę w wypełnianiu zadania, jakim jest
promocja języka i kultury francuskiej. Składa-
jący życzenia w imieniu władz miasta prezydent

Adam Fudali podkreślił wkład w powstanie
ośrodka samorządowców poprzednich kaden-
cji z b. prezydentem Józefem Makoszem i wy-
raził nadzieję, że w Rybniku i okolicy nie zabrak-
nie chętnych do nauki języka francuskiego i po-
znawania bogatej kultury tego kraju, a rybnicki
AF będzie miał nadal wielki udział w jej promo-
waniu. Przedstawicielka Delegatury Generalnej
AF podkreśliła wielki dynamizm ośrodka i jego
dyrektorki, co sprawia, że należy on do wyróż-
niających się w naszym kraju. Toast spełniono
francuskim winem, darem od przyjaciół z Saint–
Vallier. A następnie dyrektor Elżbieta Paniczek
wraz ze współpracownicami odbierała gratula-
cje i kwiaty.

Niejako na „deser” w sali TZR wystąpił Mi-
chał Bajor, w którego repertuarze znalazły się
również piosenki Jacquesa Brella, Aznavoura
i Edith Piaf. Koncert ten był efektem współ-
pracy organizacyjnej AF oraz Rybnickiego
Centrum Kultury.

Z okazji jubileuszu do życzeń dołącza się
„GR”.

(r)

��������

Uroczystość jubileuszowa: na zdj. od lewej: Dominique Ecarnot, Elisabeth de Pontbriand, Elżbieta Paniczek,
prezydent Adam Fudali i przewodniczący RM Michał Śmigielski.                                       Zdjęcia: K. Liszka

Wizyta delegacji francuskiej w Urzędzie Miasta.
Zdj.: Biuro Rzecznika UM

Jubileusz uświetnił koncert Michała Bajora.

Z okazji 10. rocznicy powstania rybnickiego ośrodka
Alliance Française, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się
uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele władz
miasta oraz instytucji współpracujących z AF, a także jej
sympatycy i przyjaciele.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 W czasie kulminacji obchodów 800–lecia Rybnik
będzie gościł wielu przyjaciół z partnerskich
i zaprzyjaźnionych europejskich miast. Wizytę
złożą nam nie tylko przedstawiciele ich władz,
ale także grupy artystyczne i sportowe oraz ani-
matorzy wzajemnych kontaktów, które trwają
niekiedy od wielu lat. Goście z Saint–Vallier przy-
jechali nieco wcześniej.



Tel. 42–28–825, 42–60–070
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Trwają Prezentacje Kultury Greckiej
organizowane w ramach cyklu „Europa,
Europa” przez Rybnickie Centrum Kultury.

Akcentem wprowadzającym klimat greckiej
kultury była wystawa malarstwa współczesne-
go młodych twórców z Larissy, zatytułowana
„Sztuka u stóp Olimpu” czyli Art Yaporia, co
po grecku znaczy sztuka u podnóża góry. Te-
matem prac jest region Larissy i jego bogata

historia. Miasto to leży u podnóża Olimpu –
siedziby bogów, kolebki kultury starożytnej.
Artyści w swoich pracach nawiązali również do
miejsc, z których pochodzą. W trakcie werni-
sażu wystąpił zespół teatralny „Z nazwą” oraz
grający na fletni Pana - Artur Thomas.

Na inaugurację, która miała miejsce 26
kwietnia br. zaplanowano musical „ZORBA”
Johna Kandera w wykonaniu  Teatru Muzycz-
nego z Łodzi (relacja w majowej „GR”).

Przed nami kolejne punkty programu
Prezentacji Kultury Greckiej:

• „Maska w teatrze” to spektakl dla mło-
dzieży w wykonaniu Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego. Jego tematem będzie rola i sposób
wykorzystania masek w teatrze,  z wykorzysta-
niem fragmentów starożytnych dramatów So-
foklesa i Arystofanesa, elementów włoskiej
komedii dell’arte oraz teatru chińskiego. Te-
mat maski zostanie przedstawiony w niebanal-
ny i dowcipny sposób, a wykład prowadzony
przez absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i Śląskiego przeplatany będzie fragmenta-
mi scenicznymi w wykonaniu artystów Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego.

29.04., godz. 1000  (poniedziałek),
sala widowiskowa, cena biletu 10 zł.

• Bajka dla dzieci w wykonaniu teatru ku-
kiełkowego „Tiritomba” z Larissy pt. „Po-
kój światu” na podstawie komedii Arystofa-
nesa „Pokój”.

30.04., godz. 1000  (wtorek),
sala widowiskowa RCK, cena biletu:

5 zł.
• Dzień grecki na rybnickim Rynku

a w programie: występy zespołów pieśni i tań-
ca ludowego wraz z kapelą oraz zespołu roc-
kowego „Młyn 1927”, spektakl plenerowy
w wykonaniu grupy teatralnej „Z nazwą”. Na
zakończenie wspólna zabawa taneczna na pły-
cie Rynku oraz prezentacja kuchni greckiej
i spektakl „Tańczące fontanny”.

30.04., Rynek, godz. 1700 – 2200

• Koncert z okazji Święta Konstytucji
3 Maja oraz Prezentacji Kultury Greckiej –
występ Eleni z zespołem.

3.05., godz. 1900, Rynek  (piątek)
• Koncert w wykonaniu artystów z Grecji.

Część pierwsza: recital fortepianowy w wy-
konaniu Christosa Ktistakisa. Część dru-
ga: koncert chóru mieszanego z Larissy.

8.05., godz. 1900 (środa),
sala widowiskowa RCK, cena biletu 10 zł.

programu są wycieczki i wzajemne poznawa-
nie kraju oraz obyczajów. W ciągu kilku ostat-
nich lat młodzi rybniczanie poznali Paryż
i Strasburg, zaś młodzież i jej opiekunowie
z Saint–Vallier gościli niejednokrotnie w Ta-
trach, Beskidach, Kotlinie Kłodzkiej, Krakowie.

W tym roku goście z Francji „zaliczyli” prze-
łom Dunajca i pieczenie barana w towarzystwie
góralskiej kapeli, a także dzień „rekreacyjny”
w ośrodku elektrowni „Rybnik” w Stodołach.
Osobne atrakcje zapewniły rodziny rybnickich
uczniów, które Francuzów gościły. Całą grupę
przyjął też w Urzędzie Miasta prezydent Adam
Fudali. Rozmawiano o historii kontaktów i ich
przyszłości oraz wrażeniach młodych ludzi z na-
szego kraju. Prezydent ponowił zaproszenie dla
władz Saint –Vallier do udziału w majowych
obchodach 800–lecia Rybnika.

(r)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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6.05. godz. 19.30 - „Różowe lata” fr. belg.
ang.,’88,  (Złoty Glob i Cezar 98)

•   •   •
Festiwal filmowy

„Świat w oku kamery”
13.05. godz.18.00 - filmy o Rybniku prod. TVP;
film dok. „Niełatwe początku”; film fab. „Drob-
ne cwaniaczki” W. Allena
14.05. godz.18.00 filmy o Rybniku prod. TVP;
film dok. „Meandry propagandy”; film fab. „An-
gelus” w reż. L. Majewskiego
15.05. godz.18.30 filmy o Rybniku prod. TVP;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DKF „Ekran” w maju film dok. „Odkrywanie, kreowanie świata”; peł-
nometrażowy film dok. G. Jacopettiego
20.05. godz.18.30 filmy o Rybniku prod. TVP;
film dok. „Świat jako aktor”; filmy niespodziank;
film fab. „Prosta historia” w reż. Davida Lyncha

•   •   •
27.05. godz.19.30 „Tam i z powrotem” reż.
Wojciech Wójcik

•   •   •
Filia DK Chwałowice

24.05. godz. 19.00 „Requiem dla snu”, reż.
Darren Aronofsky

W ostatnim czasie przez scenę Teatru
Ziemi Rybnickiej przewinęło się wielu
wspaniałych polskich aktorów o głośnych
nazwiskach, a to za sprawą spektakli
w wykonaniu warszawskich teatrów „Ko-
media” i „Kwadrat”.

Zaspokoiliśmy zatem ciekawość jak też na
żywo wygląda znana z telewizyjnego „Klanu”
Agnieszka Kotulanka, a obok niej Kasia
Skrzynecka, Wojciech Wysocki czy Jan Jan-
kowski (w spektaklu „Stosunki na szczycie”).
W farsie  „Wszystko w rodzinie” teatru „Kwa-
drat” zagrali m.in. Andrzej Kopiczyński,
Marek Siudym, Andrzej Nejman, Barbara

Rylska i in. Obie sztuki angielskich autorów
zaspokoiły również naszą potrzebę rozrywki,
ale chciałoby się obejrzeć też coś z klasyki czy
głośnych spektakli
współczesnych. Nie-
stety, z takimi pozy-
cjami warszawskie te-
atry nie jeżdżą w tra-
sy, a i prowincjonalne
ośrodki o nie nie za-
biegają, bo to się zwy-
czajnie nie opłaca. Na
szczęście w TZR mo-
żemy od czasu do cza-
su obejrzeć operę –
ostatnio „Trubadura”

Scena z komedii
„Wszystko w rodzinie”.

Zdj.: K.Liszka

Dwa teatry i opera

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Verdiego. Swoje „wyższe potrzeby” mogli
więc zaspokoić melomani.

(r)
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Po raz kolejny Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Artystycznej, który odbył się w
lutym w Rybniku, okazał się przysłowiową
przepustką do kariery. Potwierdziła to zwy-
ciężczyni tej edycji festiwalu Iwona Loranc,
która podczas Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu zdobyła kilka wyróż-
nień, w tym tytuł Grand Prix.

Tym samym dwudziestoośmioletnia Iwona
Loranc z Bielska–Białej, dołączyła do grona
znanych artystów, m.in.  Edyty Geppert, Kata-
rzyny Groniec czy Jacek Wójcickiego, którzy
również mają w swoim dorobku to wyjątkowe
wyróżnienie. Piękny głos I. Loranc dostrzegli już
jurorzy rybnickiego festiwalu, którzy nagrodzili
ją za wyjątkową interpretację wiersza Cypriana
Kamila Norwida „W Weronie” oraz przepiękny
„Listopad” z tekstem Alicji Maciejowskiej
i muzyką Krzysztofa Maciejowskiego. Utwór ten
I. Loranc zaprezentowała również podczas wro-
cławskiego przeglądu, gdzie jej muzyczny kunszt
docenili tamtejsi jurorzy, m.in. Andrzej Strze-
lecki, Joanna Szczepkowska i Anna Seniuk.

Na co dzień I. Loranc śpiewa w zespole „Tri-
color” i współpracuje z Teatrem Polskim w Biel-
sku–Białej. Zwycięstwo we Wrocławiu sprawi-
ło, że Iwona stała się właścicielką nowego sa-
mochodu, a dzięki nagrodzie Telewizji Polskiej
już wkrótce zrealizuje teledysk.

(S)

Festyny na Smolnej to zawsze duże wy-
darzenia, nie tylko zresztą dla mieszkań-
ców tej dzielnicy. Pod tegoroczną imprezą,
która odbędzie się tradycyjnie 1 maja, podpi-
sali się: parafia św. Józefa Robotnika, ob-
chodząca w tym roku okrągłą rocznicę bytno-
ści oo. franciszkanów w Rybniku oraz odpust,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Rada
Dzielnicy Smolna. Przygotowano loterię fan-
tową z nagrodami oraz sprzedaż cegiełek z lo-
sowaniem atrakcyjnych nagród, w tym wyciecz-
ki do Grecji dla 2 osób. W części artystycznej
wystąpi Bohdan Smoleń z kabaretem oraz
zespół „Carrantuohill”.

Cały dochód z imprezy jest tradycyjnie prze-
znaczony na organizację kolonii dla dzieci z ro-
dzin o trudnej sytuacji finansowej z dzielnicy.

(r)

W Domu Kultury w Chwałowicach odbył
się VI Ogólnopolski Festiwal Szkół Mu-
zycznych YAMAHA. Stanowił on eliminacje
do Europejskiego Festiwalu Szkół Muzycznych
YAMAHA – „MUSIC X–PRESS BERLIN
2002. Czołowe miejsca w różnych kategoriach
zajęli uczniowie Szkoły Muzycznej YAMAHA
z Rybnika – łącznie z żorską filią szkoły.

Jury obradowało w składzie: przewodniczą-
cy Aleksander Nowacki - kompozytor, mu-
zyk, aranżer, członek zespołu Homo Homini,
reprezentujący firmę YAMAHA Promusica,
Franciszek Prus – koncertmistrz, muzyk, in-
strumentalista, nauczyciel w rybnickiej szkole
muzycznej i Michał Wojaczek – dyrektor DK
w Chwałowicach.

A oto wyniki w kategorii keyboardu: I miej-
sce – Michałowi Majchrzak – YSM Rybnik
(filia żorska), II miejsce – Bartosz Bezegłów
– YSM Rybnik, III miejsce – Mateusz Cel-
mer –YSM Bolesławiec; w kategorii gitary kla-
sycznej: I miejsce – Piotr Morzyński – YSM
Bydgoszcz, II miejsce – duet gitarowy Bartek
Tasarz i Paweł Młynarczyk - YSM Rybnik
(filia żorska), III miejsce – Kamil Ziemba
YSM Jastrzębie Zdrój; w kategorii zespoły
mieszane: I miejsca nie przyznano, zaś II miej-
sce zdobyły ex aquo YSM Nowy Sącz i YSM
Pułtusk, III miejsce – YSM Rybnik.

Michał Majchrzak – uczeń SMY w Ryb-
niku (żorska filia) został reprezentantem Pol-

ski na Europejski Festiwal Szkół Muzycz-
nych YAMAHA w Berlinie, który odbędzie
się w czerwcu br. Uczestniczyć w nim będą szko-
ły YAMAHA z Niemiec, Austrii, Litwy, Pol-
ski, krajów Beneluxu, Szwajcarii i Republiki
Czeskiej.

Na festiwal zaproszono m.in. wiceprezy-
denta  Jerzego Frelicha i radnych miasta
Rybnika.

Szkoła Muzyczna YAMAHA w Rybniku
mieści się przy ul. św. Antoniego 10. Powstała
we wrześniu 1996 roku. W przeciągu kilku lat
zyskała dużą popularność. W 1998 roku powsta-
ła filia szkoły w Żorach. Obecnie szkoła liczy
(razem z filią w Żorach) blisko 150 osób w sze-
rokim przedziale wiekowym. W chwili obecnej
prowadzi naukę gry na fortepianie, keyboardzie
(popularne organy), gitarze klasycznej, gitarze
elektrycznej, gitarze basowej, saksofonie i fle-
cie sopranowym. „Szkraby i muzyka”– to pro-
gram dla dzieci od 2 do 6 lat w towarzystwie
jednego z rodziców.

Sukces
goni sukces

— Gościliśmy w kabarecie „Pod Wyrwigro-
szem”, gdzie odbył się uroczysty obiad z udzia-
łem naszych przyjaciół i sponsorów, którzy współ-
pracują z nami przez te wszystkie lata — mówi
Rafał Wajner, rehabilitant i zastępca kierow-
nika warsztatów. — Na scenie kabaretu nasi
uczestnicy zaprezentowali m.in. monologi
z „Pana Tadeusza” oraz spektakl „Śmierć Sta-
rego Jakuba”. Mimo iż spotkanie odbywało się
w Krakowie, nie zapomniano o  urodzinowym
torcie, a wspólnie z wychowankami warsztatów
i ich rodzicami świętowali zaproszeni goście,
wśród których był m.in. członek Zarządu Le-
szek Kuśka.

— Przez całe pięć lat staraliśmy się jak najle-
piej rozwijać naszych uczestników więc i tym
razem chcieliśmy dać im szansę wystąpienia na
scenie profesjonalnego teatru w Krakowie. Do-
datkowo nadało to prestiż całej tej imprezie —
mówi R. Wajner. — Poza tym drogę do Krako-
wa poświęciliśmy na wspominanie tego, co zda-
rzyło się w ciągu tych 5 lat.

Obecnie w warsztatach działa 8 pracowni,
a z zajęć korzysta 48 uczestników, z czego
ośmiu w tzw. zespole terapeutycznym, który
przygotowuje do przyjęcia do warsztatów.
— Te 5 lat minęło bardzo owocnie. Placówka
się rozwinęła, a naszym największym sukcesem
jest to, że nie jesteśmy już w Rybniku nieznani
i obcy. Przez te 5 lat integracja naszych pod-
opiecznych ze społecznością lokalną bardzo się
zacieśniła – mówi R. Wajner, który od począt-
ku pracuje w warsztatach. — Jednak nasz roz-
wój na pewno nie byłby możliwy bez przyjaciół
i sponsorów, którym bardzo dziękujemy, szcze-
gólnie Urzędowi Miasta, bez pomocy którego
trudno by nam było funkcjonować.

Spotkanie w Krakowie nie było ostatnim ja-
kie zaplanowano dla uczczenia tego jubileuszu.
Warsztatowicze włączą się bowiem w cykl ob-
chodów na 800–lecie Rybnika. 15, 16, 17 maja
w mieście zorganizowane zostanie forum osób
niepełnosprawnych, które połączone będzie
z obchodami Dnia Godności Osób z Niepeł-
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nosprawnością Intelektualną oraz 5–leciem ist-
nienia warsztatów.

Warto podkreślić, że placówka ma już spre-
cyzowane plany na przyszłość: — Potrzeba te-
rapii zajęciowej jest rosnąca i liczymy na to, że
w najbliższym czasie uda nam się otworzyć na-
stępny warsztat. UM już przeznaczył na ten cel
budynek w Niedobczycach. Obecnie zbieramy
środki na finansowanie tych warsztatów, w któ-
rych planujemy prowadzić terapię dla 35 uczest-
ników. A to i tak kropla w morzu potrzeb — mówi
R. Wajner.                                                     (S)

Urodziny na scenie
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W nietypowy sposób świętowali jubileusz 5-lecia istnienia Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej wychowankowie tej placówki. Wspólnie ze swymi opiekuna-
mi pojechali do Krakowa, gdzie wystąpili na jednej z teatralnych scen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
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W świecie muzyki YAMAHA
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Kalendarz Imprez Miejskich

Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności

tel. 42–29–400, e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

Maj 2002
Kalendarz Imprez Miejskich

Maj 2002
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OBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKA

Imprezy na Rynku
5 maja niedziela
15.00 koncert Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”
16.00 uroczyste rozpoczęcie obchodów 800-lecia Rybnika
16.00 – 16.15 – przemówienie Prezydenta Miasta Rybnika
– Adama Fudali,
16.45 – 17.45 – koncert zespołu „6 na 6”
18.00  koncert zespołu „Elektryczne Gitary”

6 maja poniedziałek
17.00 koncert Stanisława Sojki

7 maja wtorek
17.00 „Scenki rodzajowe z życia średniowiecznego miasta,
czyli książę Kazimierz w Rybniku” – etiudy średniowieczne

8 maja środa
16.00 – 20.00 występy zespołów rybnickich ICE MACHINE,
ATAK, HAKELBERY, FACES GALLERY

9 maja czwartek

Dzień Europejski – prezentacje poszczególnych insty-
tucji kultury
16.00 OPP „Przygoda”
16.30 Klub Energetyka
17.10 Dom Kultury Chwałowice
17.50 Dom Kultury Boguszowice
18.30 Młodzieżowy Dom Kultury
19.10 Dom Kultury Niewiadom
19.50 Dom Kultury Niedobczyce
20.30 zakończenie

Imprezy towarzyszące
6 maja poniedziałek

Rybnickie Centrum Kultury
19.00 – Sala Kameralna – otwarcie wystawy „Ryb-
nik w rysunkach młodych twórców – Zauroczenie”
19.00 – Galeria „Oblicza” – otwarcie wystawy prac
studentów specjalizacji budowlano-architektonicznej
z okazji 40 lecia CKI

DNI SPORTU STUDENTÓW CKI w Rybniku
18.00 – Basen MOSiR – zawody pływackie

7 maja wtorek

Muzeum
11.45 – otwarcie wystawy pt. „Norbertanki ... całkowi-
cie oddać się Bogu ...”

8 maja środa

DNI SPORTU STUDENTÓW CKI w Rybniku c.d.
9.30 – 14.00 – Sala i boisko MOSiR przy ul. Powstań-
ców – rozgrywki sportowe

DNI SPORTU RYBNICKIEGO
15.00 – 17.00 – Hala sportowa ZSE-U – GALA SPOTROWA:
nadanie sali gimnastycznej przy ZSE–U imienia prof. Alojzego Jo-
chemczyka, wręczenie zasłużonym rybnickim sportowcom medali
pamiątkowych, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla szkół pod-
stawowych „Sport w oczach dziecka” i finał konkursu „Na olimpij-
skim szlaku”, spotkanie z rybnickimi olimpijczykami i sportowcami.

Bazylika pw. Św. Antoniego
9.30 otwarcie wystawy „Budownictwo sakralne w Północ-
nej Nadrenii – Westfalii”, koncert chóru z Dorsten
10.00 uroczysta msza św. z okazji 800-lecia Rybnika

Hala sportowa ZSE–U
15.00 otwarcie Międzynarodowego Integracyjnego Tur-
nieju Szermierczego Juniorów

Stadion MOSiR
15.00 finał IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Noż-
nej Dzieci i Młodzieży
17.00 mecz żużlowy „Młodzieżowy Turniej Par”

Tor speedrowerowy przy ul. Orzepowickiej (G nr 6)
17.00 Indywidualne Zawody w Speedrowerze o Puchar
Prezydenta Miasta Rybnika

Cech Rzemiosł oraz MSP
20.00 spotkanie przyjaciół z zagranicy i członków sto-
warzyszeń partnerskich

12 maja niedziela

Strzelnica Rybnik – Paruszowiec
9.30 zawody strzeleckie o Złotą i Srebrną Krócicę

Lotnisko w Rybniku – Gotartowicach
11.00 finał zawodów balonowych oraz festyn

Imprezy w dzielnicach
10 maja piątek

OBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKAOBCHODY 800–LECIA RYBNIKA
5 – 12  m a j a  2002 r.
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10 maja piątek
10.00 – 13.00 i 15.00 – 20.00 prezentacje oraz występy
artystyczne zaprzyjaźnionych z Rybnikiem miast zagra-
nicznych, w programie m.in. Blaskapelle z Eurasburga,
Zespół taneczny Trachtenverein z Eurasburga (Niem-
cy), Chór męski z Dorsten (Niemcy), Zespoły muzycz-
ne z Rejonu Wileńskiego  (Litwa), Zespół folklorystycz-
ny „Karlik” z Liévin (Francja), Orkiestra Jazzowa „Mu-
sique All Jazz” z Liévin (Francja), Frédéric Agar, akorde-
onista z Mazamet (Francja)
20.00 – 22.00 prezentacja balonów

11 maja sobota
11.15 – 11.45 otwarcie Jarmarku Śląskiego
11.30 Korowody Dzielnic
16.30 Intronizacja Króla Kurkowego
18.30 koncert z udziałem zespołów zagranicznych

12 maja niedziela

Jarmark Śląski
10.00 – 11.00 występy zespołów tanecznych MDK
11.00 – 11.30 konkurs w zawodach spożywczych
11.30 – 12.15 prezentacja Stowarzyszenia Śląskie Centrum
Muzyczne „Muzyka i Ruch”
12.15 – 13.00 występ zespołu OPP „Przygoda”
13.00 – 13.30 konkursy w zawodach stolarskich
13.30 – 14.30 występ zespołu OPP „Przygoda” i „Kaprys”
14.30 – 15.00 koncert laureatów Konkursu Piosenki Francuskiej
15.00 – 15.30 pokaz prac uczniowskich w zawodach
krawieckich i fryzjerskich
15.30 – 16.15 Big Band PSM im. K i A Szafranków w Rybniku
16.15 – 16.30 konkurs w zawodach motoryzacyjnych
16.30 – 17.00 występ zespołu MDK „Zakątek”
17.00 – 17.30 pokaz w zawodach kowalskich połączo-
ny z konkursem w zawodach metalowych
17.30 – 19.00 koncert zespołu „Underground”
19.00 – 19.15 licytacja podkówki
19.15 finał Międzynarodowego Integracyjnego Turnie-
ju Szermierczego Juniorów oraz pokaz sukien ślubnych
połączony z pokazem motorów Harley

Rybnickie Centrum Kultury
19.00 Recital fortepianowy Christosa Ktistakisa
i koncert chóru z Larissy (Grecja)

9 maja czwartek

Stadion MOSiR – DNI SPORTU RYBNICKIEGO
9.00 otwarcie VIII Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów
9.30 otwarcie Spartakiady Młodzieży Rzemieślniczej
10.00 otwarcie IV Międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej Dzieci i Młodzieży
10.30 – 16.00 rozgrywki sportowe

Muzeum
17.30 odsłonięcie tablic upamiętniających burmistrzów Ryb-
nika Otto Güntera i Antoniego Żelasko
koncert Artura Hesa – wstęp za zaproszeniami

OSWiR Chwałęcicach
20.00 wspólne ognisko młodzieży (zespoły artystyczne,
sportowcy, harcerze miast zaprzyjaźnionych)

10 maja piątek

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
10.00 otwarcie wystawy prezentującej współpracę Rybnika z
miastami zaprzyjaźnionymi

Lotnisko w Rybniku – Gotartowicach
12.00 otwarcie Międzynarodowych Zawodów Balonowych

Rybnickie Centrum Kultury
15.00 uroczysta gala z okazji 800–lecia Rybnika (m. in. od-
czyt prof. dr hab. Antoniego Barciaka z Uniwersytetu Śląskie-
go pt. „Rybnik przez wieki”, wręczenie medali pamiątkowych)
17.00 koncert Filharmonii Rybnickiej i połączonych chó-
rów Okręgu Rybnickiego - wstęp za zaproszeniami

11 maja sobota

Strzelnica Rybnik – Paruszowiec
9.00 otwarcie III Turnieju Strzeleckiego z broni
czarnoprochowej na 100 kroków

Majówka jazzowa w Chwałowicach
20.00 – 22.00 Występy zespołów jazzowych z Rybnika
i Musique All Jazz z Liévin (Francja)

11 maja sobota

Festyn Farski – Paruszowiec–Piaski
13.00 – 20.00 zbiórka  przed SP 3  przemarsz miesz-
kańców, uczniów SP 3 i G 10 i MOD „Rybnik”  na
boisko w Rybniku – Paruszowcu – autorski program ar-
tystyczny, występy zespołów z Rejonu Wileńskiego (Li-
twa), Hajer Kapela, losowanie nagród loterii fantowej,
show Grzegorza Stasiaka, Burczek – Mokry Band

Majówka w Popielowie
16.00 – 20.00 SP 24 i G 13 – program autorski, występ
chóru  „Słowiczek”, występ zespołu z Kopenhagi, Hajer
Kapela, Jerzy Husak – zabawa taneczna oraz ognisko

III Międzynarodowy Integracyjny Piknik Muzyczny
Park w Rybniku–Niedobczycach
15.00 – 21.30 występ Blaskapelli i Trachtenverein z Eu-
rasburga, występ zespołu z Kopenhagi, występ orkiestry
jazzowej z Liévin, Hajer Kapela, występ zespołu „Wa-
gant” – zabawa taneczna

12 maja niedziela

Festyn Farski dzielnicy Paruszowiec–Piaski
13.00 – 20.00 występ Orkiestry Dętej KWK „Janko-
wice”, występ Ślązaczki Roku Betiny Zimończyk i Ma-
rii Pańczyk, występ Blaskapelli i Trachtenverein z Eu-
rasburga (Niemcy), losowanie nagrody głównej, zespół
muzyczny Gorgonie

III Międzynarodowy Integracyjny Piknik Muzycz-
ny Park w Rybniku–Niedobczycach
15.00 – 20.00 występ MOD „Rybnik”, występ zespo-
łu „Spektrum”, zespół muzyczny z Karwiny (Czechy),
zespół muzyczny z Martina (Słowacja), Trio Muzycz-
ne Bernarda Sicha
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Spośród uczestników eliminacji jedną trzecią
stanowili uczniowie I LO im. Powstańców Śl.
Ale było kilka osób o różnych profesjach, które
przystąpiły do eliminacji z powodu „bezintere-
sownej miłości” do żywego słowa. I choć liczba
uczestników była niewielka, nie ucierpiał na tym
poziom prezentacji – co podkreślali członkowie
jury: Krystyna Wiśniewska, Czesław Gaw-
lik i Danuta Świerczek–Frydrychowicz.

W turnieju recytatorskim w kat. młodzieżo-
wej I nagrodę przyznano Szymonowi Krupce,

Najlepszym solistom, grupom i zespołom
przyznano wyróżnienia specjalne, pozostałym
wyróżnienia I, II i III stopnia. W przeglądach
muzycznych najwyższe wyróżnienia otrzymali:
Hanna Hołek z Ośrodka Kultury „Zameczek”
w Czernicy, Katarzyna Sobek ze Śląskiego

Centrum Muzycznego w Rybniku, Laura
Szewczyk z rybnickiej szkoły muzycznej, Ju-
styna Klimek z POPP przy SP w Gaszowicach,
zespół wokalny „Wesołe nutki” z MOK i SP 13
w Żorach, zespół wokalno – instrumentalny
„Zakątek” z MDK w Rybniku, chór „Bel Can-
to” z I LO w Rybniku oraz chór „Parole Melo-
diche” z Gimnazjum Publicznego w Suszcu.

Zespoły taneczne nagrodzone specjalnym

II – Bogumile Jeleńskiej i III – Agnieszce
Klimasara. Wyróżniono zaś Annę Dwora-
kowską i Katarzynę Krompiec. W kat. doro-
słych I miejsce zdobył Paweł Polok, zaś wyróż-
nienie Mirosława Daszczyk. Laureatką wyróż-
nienia konkursu „Wywiedzione ze słowa” została
jedyna zresztą kandydatka w tej kategorii Han-
na Tarabura – uczestniczka Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, tak więc spotkanie recytatorów
miało również charakter integracyjny.

W turnieju poezji śpiewanej I miejsce przy-
znano Marcie Jastrzembskiej, z towarzysze-
niem Wojciecha Świerczyny. Zostali oni do-
puszczeni do eliminacji rejonowych w Bielsku–
Białej, podobnie jak Szymon Krupka, Bogu-
miła Jeleńska, Agnieszka Klimasara i Paweł
Polok. Nie znaleźli się natomiast chętni do ob-
sadzenia kategorii „Teatr jednego aktora”.

(r)

wyróżnieniem to: „Mad – mil” i „Kaprys”
z TKS „Kuźnia” w Rybniku, „Akwarium” z Ze-
społu Szkół Specjalnych w Żorach, „Wisuski”
oraz zespół folklorystyczny „Żory” z MOK
w Żorach, a także zespół taneczny „Rytm 2”
z MOK w Czerwionce – Leszczynach. W ra-

mach Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
odbyły się również przeglądy teatralne. Wyróż-
niony został zespół teatralny „Z nazwą” z TKS
„Kuźnia” w Rybniku i Zespół małych form te-
atralnych „Supełek” z DK Boguszowice.

Po koncercie laureatów nagrody wręczali
wspólnie członkini Zarządu Miasta Ewa Rysz-
ka, dyrektor MDK Barbara Zielińska oraz
dyrektor RCK Adam Świerczyna, a ufundo-

wali je: Urząd Miasta Rybnika, poseł na Sejm
– Andrzej Zając,  Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej oraz rybnicki Empik.

Bogate programy artystyczne, do których
przez wiele miesięcy przygotowywali się uczest-
nicy, potwierdziły zaangażowanie i pasję mło-
dych artystów. Festiwal Kultury Młodzieży
Szkolnej, dając możliwość młodym, zdolnym
ludziom zaprezentowania swoich umiejętności,
staje się rokrocznie ukoronowaniem ich pracy
i szansą na rozwój swoich zainteresowań. Dla-
tego ważne jest, by stworzyć uczestnikom tej
imprezy jak najlepsze warunki. Festiwal powró-
cił tam, gdzie powinno być jego miejsce - do
Teatru Ziemi Rybnickiej. Bo jak powiedział
dyrektor Adam Świerczyna: „Tacy wspaniali
artyści, tylko na takiej scenie mogą występować”.

Joanna Kulig

Uczniowie piszą

Szansa na sukces...

„Kaprys” z TKS „Kuźnia” otrzymał wyróżnienie specjalne.                                             Zdj.: arch. MDK

W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się kolejny, XII już, finał Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej, będący okazją do podsumowania rocznej
pracy dzieci i młodzieży należącej do szkolnych zespołów artystycznych.

Mniej recytatorów!
Mniej niż w latach ubiegłych, bo

niespełna 30 osób we wszystkich
kategoriach, wzięło udział w miejskich
i powiatowych eliminacjach do 47
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego, organizowanych przez
Rybnickie Centrum Kultury.

12 szkół rybnickich i 3 szkoły wodzi-
sławskie przystąpiły do konkursu
muzycznego nt. „I.J. Paderewski – mię-
dzy muzyką i polityką”. Tematem kon-
kursu było życia muzyczne, działalno-
ść polityczna oraz literatura muzycz-
na naszego wielkiego kompozytora.

Był to już kolejny konkurs z nazwiskiem wiel-
kiego kompozytora w tytule. Poprzednimi jego bo-
haterami byli: Fryderyk Chopin, Stanisław Mo-
niuszko, Henryk Wieniawski, Karol Szymanowski.
Organizatorem imprezy jest doradca metodyczny
sztuki (muzyki) Lidia Marszolik, a konkursy od-
bywają się co roku w jednej z rybnickich szkół.

W tym roku z wielką serdecznością uczestm-
ków przyjęła SP 3, która użyczyła pomieszczeń
oraz pomogła w organizowaniu tego spotkania.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
wykazali się bardzo bogatą znajomością tematy-
ki, a zdobywcy pięciu pierwszych miejsc oprócz
dyplomów, nagród rzeczowych (gry muzyczne,
kasety video, encyklopedie), zakwalifikowali się do
konkursu wojewódzkiego, który odbył się 18 kwiet-
nia br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Katowicach. A są to następujący
uczniowie: I miejsce – Monika Pawlas i Tomasz
Gawliczek z Gimnazjum Nr 1 w Rybniku pod
kierunkiem Heleny Zaik, II miejsce – Ewa Grze-
lak i Katarzyna Stęchły z Gimnazjum Nr 8
w Rybniku pod kierunkiem Jolanty Piaseckiej,
III miejsce – Dawid Kobiałko i Aleksandra Ra-
szyńska z SP 3 w Rybniku pod kierunkiem Han-
ny Krupka, IV miejsce – Karolina i Maciek
Twardzik z Gimnazjum Nr 10 w Rybniku pod
kierunkiem Mirosławy Grzegorzek, V miejsce
– Natalia Jendrzejek i Izabela Rzeszut z SP 32
w Rybniku pod kierunkiem Tatiany Dembowskiej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym
udział w konkursie oraz życzymy wielu sukcesów
i bogatych przeżyć związanych z muzyką I.J. Pa-
derewskiego w konkursie wojewódzkim.

Iwona Remiorz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paderewski – wirtuoz
kompozytor i polityk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
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Jak głosi tradycja, Marzanny mogą być róż-
ne. W Chwałowicach przeważały długowłose
damy w chustkach lub wiankach wykonane
z papieru i słomy. Najładniejsze miały na sobie
wielobarwne „kreacje”, a nawet korale czy gu-

stowne buty. W tak wyjątkowym „towarzystwie”
dzieci z chwałowickich szkół i przedszkoli prze-
szły barwnym korowodem ulicami swojej dziel-
nicy. Przemarsz uświetniła orkiestra kop.
„Chwałowice”, a każde z dzieci niosło samo-
dzielnie wykonane papierowe kwiaty i starało
się zachęcić wiosnę do rychłego przybycia. Nie-
stety, nie było to takie proste i mimo wysiłków
nie udało się zmienić pogody. „Wypędzanie”
zimy zakończyło się w parku za Domem Kultu-
ry, gdzie wręczono nagrody za wykonanie naj-
piękniejszej Marzanny, a na uczestników impre-
zy czekała pyszna grochówka. Jednak, by trady-
cji stało się zadość, Marzanna musiała popły-
nąć z prądem rzeki lub spłonąć. I w taki właśnie
„ognisty” sposób pożegnano zimę w Chwałowi-
cach. Imprezę zorganizowali wspólnie Dom
Kultury i dzielnicowi samorządowcy.

Nieco łagodniej los obszedł się z Marzanna-
mi, które stanęły do „konkursu piękności” ogło-
szonego przez Dom Kultury w Niewiadomiu.
Do rywalizacji zgłoszono 15 słomianych symboli
odchodzącej zimy. Autorkami najpiękniejszych
Marzann okazały się Sonia Szczerbakowska
i Dorota Misterek oraz najmłodsi wychowan-
kowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
2. Nagrodzone Marzanny nie podzieliły jednak
losu innych koleżanek i nie zostały utopione, ani
tym bardziej spalone. Trafiły natomiast na oko-

licznościową wystawę. Dodatkową niespo-
dzianką dla dzieci przygotowaną przez DK
w Niewiadomiu był film „W pustyni i w puszczy”.

O tradycyjnym pożegnaniu zimy nie zapo-
mniano również w Niedobczycach. W tamtej-
szym DK grupa dzieci również uczestniczyła

w obrzędzie pale-
nia Marzanny.
Natomiast nieco-
dzienne atrakcje
w pierwszym dniu
wiosny przygoto-
wał dla wszystkich
dzieci Aeroklub
ROW na lotnisku
w Gotartowicach.
Podczas „Dnia
Wagarowicza na
Skrzydłach” mogły
one poznać pracę
pilotów, sprawdzić
jak siedzi się za ste-
rami samolotu,
a najodważniejsi
zobaczyli nawet
Rybnik z lotu pta-
ka. Dzieci podzi-
wiały również
akrobacje samolo-
towe i pokazy sko-
ków spadochrono-
wych oraz występy
artystyczne. Na
brak wrażeń nie
narzekali także ci,

którzy bawili się na karuzeli oraz wszyscy miło-
śnicy zwierząt, dla których przygotowano kon-
ne przejażdżki i pokaz umiejętności psów poli-
cyjnych. Jednak nie tylko czworonożni stróże
prawa chwalili się swoim wyszkoleniem. W cza-
sie tej imprezy również policjanci zademonstro-
wali jak radzą sobie z przestępcami. Tak urozma-
icone powitanie wiosny dostarczyło dzieciom nie-
zapomnianych przeżyć, mimo, iż tego dnia pogo-
da zapomniała, że nadeszła już nowa pora roku.

Również w tym roku wagarowicze, których
szkoły nie zdołały „skanalizować” na imprezach
witających wiosnę, gromadzili się na rybnickim
Rynku i gromadnie spacerowali po centrum, ale
było ich zdecydowanie mniej niż w innych la-
tach. Widać, w szkołach było atrakcyjnej niż
na wagarach...

(S)

Marzanna
na wagarach

Wiosenny korowód w Chwałowicach.

Najpiękniejsze Marzanny na wystawie w DK
w Niewiadomiu.                                  Zdjęcia: Z.K.

Na gotartowickim lotnisku pojawiły się... konie.

Pierwszy dzień wiosny można powitać
na wiele sposobów. Tradycyjnie – topiąc lub
paląc kolorowe Marzanny lub bardziej
niekonwencjonalnie – szybując w przestworzach.
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Chodziło przede wszystkim o (...) kreatywne
zainteresowanie zwyczajami związanymi ze świę-
tami Wielkiej Nocy, rozwijanie zainteresowań ar-
tystycznych dzieci i młodzieży
oraz odkrywanie Boga w twór-
czym kontakcie z kulturą. Oce-
niano sposób nawiązania do
tradycji, pomysłowe i niekon-
wencjonalne podejście do te-
matu i staranność wykonania.
W konkursowe szranki stanę-
ły osoby indywidualne oraz
grupy szkolne, a nawet przed-
szkolne. W kategorii „Palmy
maturalnej” za najpiękniejszą
uznano palmę Mateusza Je-
rzaka (SP Jejkowice), a na-
stępne miejsce przyznano
Mateuszowi Margolowi
(SP 18 Boguszowice) oraz Do-
rocie Nowak i Ewie Mazur
(SP 18). Grupowo zwyciężyły
ex aequo 6–latki z Przedszko-

la nr 1 w Rybniku i  grupa III 6–latków
z Przedszkola 15 w Boguszowicach. W kat.
„Palm plastycznych” najpiękniejsze przygoto-

wały 5–6 latki z Przedszkola nr 22 z Gotarto-
wic, 6–latki  „A” z Przedszkola 39 z Boguszo-
wic i grupa II z Przedszkola 15 z Boguszowic,
nagrody zdobyły też grupa IV i I z tego same-
go przedszkola. Indywidualnie laureatami
trzech pierwszych miejsc zostali kolejno: Ane-
ta i Sebastian Dziubalscy z SP 18 z Bogu-
szowic, Jacek Gzik z SP w Jejkowicach i Kon-
rad Mysłek z „zerówki” w Przedszkolu nr

20 w Boguszowicach. Wy-
różnienie za „Wielkanocną
Palmę Pokoju” otrzymały
przedszkolaki z grupy „O”
z Przedszkola nr 20, za
„Palmę – Krzyż” Natalia
i Mateusz Smoszni oraz
Kamil Motyka z SP 18.
Wyróżniono też grupę rewa-
lidacyjno–wychowawczą
z Przedszkola nr 39.

Palmy zostały wystawione
w kościele św. Barbary
w Boguszowicach, a ogło-
szenie wyników i rozdanie
nagród miało miejsce, jak-
żeby inaczej, w Palmową
Niedzielę...

(r)

Do konkursu przystąpiły prawie wszystkie
rybnickie szkoły podstawowe i gimnazja, nato-
miast do finału doszło około stu uczniów ry-
walizujących  o zwycięstwo w  kategorii szkoły
podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy odpo-
wiadali pisemnie i ustnie na niełatwe pytania:

• Czym się zajmowali wymienieni niżej ludzie?
Guido von Donnersmarck, Ludwik Schneider,
Jan Wyglenda, Antoni Szafranek, Juliusz Roger,
Juliusz Haase, Władysław Weber, Ignacy Knap-
czyk i Emil Prager;

• Ciągłą linią podkreśl te dzielnice Rybnika,
przez które płynie rzeka Ruda, zaś falistą linią
te, przez które płynie rzeka Nacyna: Ligocka
Kuźnia, Stodoły,  Zamysłów, Smolna, Paruszo-
wiec, Zebrzydowice, Rybnik-Centrum, Orzepo-
wice

• Napisz co mieści się na ich herbach: Wielo-
pola, Ligoty, Gotartowic. Smolnej i Kamienia;

• W 1948 roku, młody ks. Karol Wojtyła zaraz
po powrocie ze studiów w Rzymie, odwiedza w
Stodołach swoją ciocię. Przebywał tam około
dwóch tygodni zwiedzając okolicę i poznając lu-
dzi.  Wyobraź sobie, że jest rok 1948, a ty jesteś
Karolem Wojtyłą. Napisz więc list do  swojego
kolegi z rzymskich studiów – załóżmy, że nazywa
się Pietro. W liście tym postaraj się opisać swemu
koledze gdzie jesteś, przedstaw mu Śląsk i Ryb-
nik, napisz co nowego tutaj poznałeś. Staraj się
pisać tak, aby czytającemu zdawało się, że ma
przed sobą tekst sprzed 54 lat.

Z około setką podobnych pytań uczestnicy
konkursu poradzili sobie niezwykle dobrze i ra-
dością może napawać fakt, że młodzi rybnicza-
nie tak wiele wiedzą o Rybniku i Śląsku. Ale ta
wiedza  ma dawać nie tylko satysfakcję, ale rów-

nież musi  być odpowied-
nio nagrodzona. W tym
roku cenne nagrody - ro-
wery i książki otrzymali:
w kategorii szkół podsta-
wowych I miejsce - Beata
Polok ze SP nr 1, II miej-
sce - Joanna Stojko z SP
nr 34 oraz III miejsce -
Barbara Albrecht z SP
nr 34; w kategorii gimna-
zjów wygrali: I miejsce -
Patrycja Biłko z G nr 2,
II miejsce - Dominika
Kutryb z Gimn. Sióstr
Urszulanek oraz III miej-
sce – Damian Świerczak
z G nr 9.

Tekst i zdj.: szoł

K o n k u r s o w e  p a l m y
Boguszowicki Dom Kultury oraz parafia św. Barbary byli organizatorami
szkolnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
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Rozstrzygnięto V Konkurs
Wiedzy o Rybniku

Zdobywczynie pierwszych miejsc i głównych nagród czyli rowerów w V
Konkursie Wiedzy o Rybniku. Beata Polok z SP 1 (z prawej) i Patrycja
Biłko z G nr 2.

Rozstrzygnięta
została piąta edy-
cja Konkursu Wie-
dzy o Rybniku, or-
ganizowana przez
IV LO w Rybniku-
Chwałowicach im.
Mikołaja Koperni-
ka, Urząd Miasta
Rybnika oraz Wy-
dawnictwo „Ślą-
skie ABC”.

Wiedza musi się opłacać!

Wielkanocne palmy w kościele św. Barbary.                                     Zdj.: arch. DK Boguszowice
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— Pomysł na organizację tego typu imprezy
zrodził się wśród nauczycieli i szkolnych klubów
europejskich — mówi Gabriel Cyrulik, dorad-
ca metodyczny ds. edukacji europejskiej, współ-
organizator prezentacji. — Chodziło o to, by po-
dzielić się doświadczeniami w kontaktach euro-
pejskich.

Takimi właśnie kontaktami z Europą chciało
pochwalić się aż 27 szkół z całego miasta – 10

podstawówek, tyle samo gimnazjów i 7 szkół śred-
nich. Każda szkoła miała własne stoisko, na któ-
rym prezentowała swoje osiągnięcia  z dziedziny
edukacji europejskiej. Były więc materiały doku-
mentujące wymiany międzynarodowe i współpra-
cę z innymi szkołami, gazetki międzyszkolne, dy-
plomy konkursowe czy też zdjęcia z europejskich
podróży. Wszyscy byli ciekawi co przygotowała
sąsiednia szkoła lub koledzy ze szkolnej ławki.

A atrakcji nie brakowało. Na prezentacjach
można było m.in. spróbować potraw z różnych
zakątków Europy i obejrzeć  szkolne pamiątki
z zagranicznych wyjazdów. W sali uruchomiony
został także Punkt Informacji Europejskiej, któ-
ry na co dzień działa w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Uczestnicy prezentacji
otrzymali specjalne teczki, w których, oprócz
międzyszkolnego biuletynu europejskiego, moż-
na było znaleźć materiały pozyskane przez
organizatorów z Centrum Informacji Europej-
skiej w Warszawie, przedstawicielstwa UE oraz
z internetu. Podczas prezentacji nie  zabrakło
także występów artystycznych, nawiązujących do
tematyki europejskiej, a przeważały języki an-
gielski, francuski i niemiecki. Na scenie zapre-
zentował się m.in. teatrzyk ze SP nr 22 i Gim-
nazjum nr 5, kabaret ze SP nr 32, i chór „Ada-
gio” z ZSP nr 3. Zorganizowano również kilka
konkursów. Tematem rywalizacji „na farby
i pędzle” było międzyszkolne logo klubów eu-

ropejskich. Szczególnie spodobał się projekt ryb-
nickiego Ratusza otoczonego gwiazdkami, cha-
rakterystycznymi dla unijnej symboliki. Najład-
niejsze logo będzie można wybrać za pośrednic-
twem internetu. Zorganizowano też konkursy
sprawdzające wiedzę, w których uczestniczyli
zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak
również ich starsi koledzy z gimnazjów i szkół
średnich. Na wszystkich czekały pytania o róż-

nym stopniu trudności. Najmłodsi musieli wie-
dzieć m.in. jak nazywa się kraj wiatraków,
a uczniowie starszych klas scharakteryzować
„państwa Wyszehradu”. — Poziom był bardzo
wyrównany, a o wynikach często musiały decy-
dować dogrywki – mówi G. Cyrulik. — Jednak
nie wynik był ważny. Liczyła się dobra zabawa
i sprawdzenie samego siebie.

W konkursie podstawówek zatytułowanym
„Poznajemy Wspólną Europę” trudno było wyło-
nić zwycięzcę, bo świetne wyniki uczniów mieli
aż z 6 szkół. W rywalizacji szkół średnich zwycię-
żyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,
natomiast gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 oka-
zali się najlepszymi znawcami Europy w swojej
kategorii wiekowej.

— Rola edukacji europejskiej jest ważnym ele-
mentem procesu kształcenia młodzieży, która we
wszystkich  krajach Wspólnoty powinna mieć rów-
ne szanse — uważa wiceprezydent Jerzy Frelich.
— Dlatego też podjęliśmy trud reformy edukacji
w celu dorównania standardom europejskiej
oświaty. Wiceprezydent zwrócił uwagę na wyni-
kające stąd starania o zwiększanie wśród uczniów
znajomości języków obcych czy też wprowadza-
nie technologii multimedialnych do zajęć szkol-
nych. J. Frelich chwalił młodych ludzi i ich na-
uczycieli za aktywność na drodze do integracji
europejskiej i przypomniał również o dokona-
niach miasta w tej dziedzinie. Korzystając z oka-
zji, wiceprezydent J. Frelich przedstawił młodzie-
ży propozycje dotyczące dalszej edukacji i zachę-
cał do kontynuowania nauki na studiach w Ze-
spole Szkół Wyższych w Rybniku. Podkreślił tak-
że znaczenie i wagę wyższego wykształcenia
w kontekście integracji z UE oraz wręczył nagro-
dy wszystkim laureatom konkursów. Warto pod-
kreślić, że projekt prezentacji europejskich zo-
stał zrealizowany ze środków UM, a nad spraw-
nym przebiegiem całej imprezy czuwały Justy-
na Dzierżenga i Kornelia Cincio z ZSP nr 3.
Na uroczystym otwarciu Prezentacji Europej-
skich Szkół obecny był prezydent Adam Fudali.

— Im więcej podobnych imprez opartych na po-
myśle zabawie i prezentujących kulturę, tym łatwiej
uczyć dzieci o integracji z UE i mówić im o związ-
kach z Europą – podsumowuje G. Cyrulik. Dlate-
go wiadomo już, że Prezentacje Europejskie Szkół
nie znikną z programu imprez edukacyjnych:
- Chcemy organizować takie prezentacje cyklicznie
i już myślimy o następnych. Planujemy, że odbędą
się one w przyszłym roku 21 marca — mówi Grze-
gorz Janik, dyrektor ZSP nr 3. — Pomysł się spodo-
bał, a impreza cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem, dlatego warto do niej wrócić.                   (S)

�����������	
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Czy można w czasie jednego dnia zajrzeć do Francji, Anglii, Nie-

miec i zdążyć jeszcze do Finlandii? Okazuje się, że taka podróż
była możliwa tylko dzięki Prezentacjom Europejskim Szkół, któ-
re odbyły się w ZSP nr 3 w Rybniku.

Rywalizacja „na farby i pędzle”.                                                                                  Zdj.: arch ZSP nr 3

Uczniowie zaproszeni do udziału w tym kon-
kursie recytowali i śpiewali w języku angielskim,
niemieckim i francuskim. Świetnie w konkursie
wypadli młodzi rybniczanie: w kategorii szkół
podstawowych I miejsce zajął uczeń SP nr 34
w Rybniku Dariusz Bisaga (poezja i proza fran-
cuska), a w kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
ciężyła uczennica rybnickiego Gimnazjum nr
2 Monika Baranowska (piosenka francuska),
a jej szkolna koleżanka Laura Kolos była trze-
cia (poezja i proza francuska).

Francuski górą
„Europa bez granic” - to nazwa dru-

giego już Międzyszkolnego Konkursu
Prozy i Piosenki Obcojęzycznej zorga-
nizowanego przez Zespół Szkół Spor-
towych im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Radlinie. „Która z podanych liczb: 81, 36, 45, 18, 67

nie pasuje do pozostałych, a która z nich ma
swoją cyfrę dziesiątek dwa razy mniejszą od
cyfry jedności”  – to jedne z prostszych zadań
konkursowych dla młodszych dzieci. Następ-
ne były już tylko trudniejsze... Już po raz piąty
w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku odbył
się Miejski Konkurs Matematyczny dla
młodszych dzieci – „Wyprawa w krainę liczb”.
W tym roku wzięło w nim udział 27 dzieci –
laureatów szkolnych eliminacji z 23 szkół pod-
stawowych. Uczniowie mieli do rozwiązania

��������	
���
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Maraton nie musi kojarzyć się tylko
i wyłącznie ze sportem. Potwierdzili to
uczniowie V LO, którzy wzięli udział w ma-
ratonie matematycznym.

— W ubiegłym roku szkolnym zorganizowa-
łam w swojej szkole pierwszy tego typu maraton
w mieście i regionie. W jego trakcie uczniowie
klas maturalnych przez 24 godziny rozwiązywali
zadania z zakresu całej szkoły średniej — wspo-
mina Zofia Cyganek, nauczycielka matema-
tyki z V LO.

Ta niekonwencjonalna powtórka przed ma-
turą tak spodobała się młodzieży, że maraton
postanowiono zorganizować ponownie. Tym
razem w matematycznych zmaganiach wzięło
udział 38 uczniów klas maturalnych tego li-
ceum. W trakcie trzynastu 90–minutowych blo-
ków, które trwały od 8.00 rana w sobotę do 8.00
rano w niedzielę, młodzież rozwiązywała za-
dania z różnych dziedzin. Przygotowano dla
nich zestawy, które zawierały prawie 400 za-
dań. I choć trudno w to uwierzyć, rekordziści
rozwiązali aż 280 „matematycznych zagadek”.
Pitagoras byłby dumny!                                (S)

„Tervetuloa Suomaan!” – Witamy w Fin-
landii! – tak brzmiały pierwsze słowa na-
szych fińskich przyjaciół wyczekujących
grupy z Rybnika na terminalu promowym
w Turku.

3 tygodnie wcześniej plastycy z Młodzieżo-
wego Domu Kultury gościli w Polsce młodzież
z fińskiego miasta Pori, realizując wspólnie pro-
jekt międzynarodowej wymiany młodzieży pod
tytułem „Zima w kolorach młodości”,
o czym pisaliśmy w
marcowej „GR”.

Rewizyta pod ha-
słem „1842 kilometry
przyjaźni” nawiązy-
wała do odległości
dzielącej nasze miasta
i podobnie jak po-
przedni projekt była
realizowana w ramach
programu Komisji Eu-
ropejskiej „Młodzież”.

Pierwsze dni spędzi-
liśmy wspólnie na od-
ludnym kempingu
Tammi, gdzie podzi-
wialiśmy surowy fiński
krajobraz pełen pier-
wotnej urody. Wieczo-
rami wsłuchiwaliśmy
się w słowa Kalewali – fińskiego eposu naro-
dowego. Nad jeziorem zakosztowaliśmy rów-
nież najbardziej „fińskiej z fińskich” specjalno-
ści – sauny. W oparach gorąca okładaliśmy się

brzozowymi rózgami, a później wyskakiwali-
śmy z tego syczącego piekła do przerębla
w jeziorze, biegnąc tam po ośnieżonym pomo-
ście.

Część pobytu spędziliśmy w Pori – niewiel-
kim mieście na zachodnio–południowym wy-
brzeżu Finlandii, słynącym z corocznego festi-
walu jazzowego. Grupa naszych gospodarzy
– Jolly Good Fellows – to młodzi ludzie, którzy
urodzili się i mieszkają w tym mieście lub są

z nim związani na czas studiów. Tutaj przepro-
wadzaliśmy warsztaty malarsko–rysunkowe,
ilustrujące tytuł projektu, zwiedzaliśmy zabyt-
ki Pori, poznaliśmy dzieła fińskich artystów

Zabawy integracyjne grupy polskiej i fińskiej.                                        Zdj.: arch. MDK

i zobaczyliśmy malownicze okolice regionu Sa-
takunta. Każdy wieczór kończyliśmy wspólny-
mi rozmowami, śpiewem i zabawami integra-
cyjnymi. Były również dni kiedy prezentowano
nam tradycyjną kuchnię fińską aka.

Wspólnie przygotowaliśmy zaplanowaną
wcześniej plastyczno–fotograficzną wystawę
dla mieszkańców miasta, dokumentującą prze-
bieg obu wymian. W sobotni wieczór w Cen-
trum Kultury otwarto wystawę, której towarzy-
szyły spotkania z lokalną młodzieżą, koncerty
zespołów muzycznych, dyskoteka i przyjęcie.

Ostatnie dwa dni pobytu przeznaczono na
poznanie historii, zabytków i architektury daw-

nej Finlandii. Mieszkaliśmy
w Turku – miejscu ważnym dla
fińskiej historii, o znaczeniu po-
równywalnym do naszego Krako-
wa, dawnej stolicy Finlandii, sły-
nącej z najstarszej katedry, uni-
wersytetu i zamku królewskiego
oraz licznych muzeów. Mieliśmy
również możliwość zwiedzenia
Raumy – jednego z najstarszych
fińskich miast wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury.

Te wspólnie 16 dni spędzone
w obu krajach pozwoliły nam na
naturalny sposób poznać nawza-
jem swoją kulturę, kraj, pasje,
a nawet języki. Stały się bodźcem
do szlifowania znajomości angiel-
skiego i zaowocowały nowymi
przyjaźniami.  Ostatniego wieczo-
ru na terminalu promowym

w Turku bardzo długo nie mogliśmy się roz-
stać. „Nakemiin! – Do zobaczenia!

Aldona Kaczmarczyk–Kołucka
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dziesięć zadań tekstowych, które sprawdzały
nie tylko wiedzę i umiejętności zdobyte na za-
jęciach, ale przede wszystkim zastosowanie ich
podczas rozwiązywania trudnych, matematycz-
nych problemów. Z maksymalną liczbą punk-
tów zwyciężyła Magdalena Pietruszka ze
Szkoły Podstawowej  nr 11. Drugie miejsce zajął

jej szkolny kolega - Artur Szpot, a trzecie Grze-
gorz Oleszak z SP 2. Wyróżnieni zostali Piotr
Ratajczak, Adam Godlewski, Sebastian, Oleś,
Zachariasz Kłosek i Kasper Kończyk.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły
nauczycielki nauczania zintegrowanego ze
Szkoły Podstawowej nr 34.
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Laureaci konkursu wraz z opiekunami.                                                                                         Zdj.: M.T.
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Franciszek i Paweł Buchalikowie to dla
historii walk o narodową tożsamość Ziemi
Rybnickiej postaci znaczące.

Wychowani w patriotycznej atmosferze ro-
dzinnych domów w Gotartowicach, gdy przy-
szła pora zmierzenia się z niemieckim okupan-
tem, za swoją postawę zapłacili cenę najwyższą.
Byli uczniami gotartowickiej szkoły powszech-
nej, dziś Szkoły Podstawowej nr 20 oraz człon-
kami 13 Drużyny Harcerskiej. Tuż po zajęciu
Rybnika przez Niemców uratowali szkolną bi-
bliotekę, wykradając książki i przechowując je
w domu. Wspólnie z uczestnikami Powstań Ślą-

„Bajtel” to ukazująca się raz w miesiącu ga-
zetka redagowana przez nauczycielki Przed-
szkola nr 26 w Popielowie, kierowana do
dzieci uczęszczających do tej palcówki oraz ich
rodziców. Obchodzące jubileusz 5–lecia istnie-
nia pisemko zawiera m.in. teksty do wspólne-

go czytania, rebusy, zadania literowo–liczbo-
we i in. materiały utrwalające materiał progra-
mowy z zakresu edukacji przedszkolnej na dany
miesiąc. Zespół redakcyjny, na czele którego
stoi redaktor naczelna Rozalia Kiszel, stara
się poprzez pisemko przybliżyć rodzicom pro-

blemy wychowawczo-rozwojowe i aktualne
działania przedszkola. Jednym słowem – „Baj-
tel” uczy i bawi.

Przedszkolaki i ich opiekunowie do obcho-
dów jubileuszu przygotowały się bardzo solid-
nie. Zgromadziły dziecięce czasopismo i po-
równując je, poddały ocenie. Dzieci gościły też
w redakcjach „dorosłych” pism, w tym w „Ga-
zecie Rybnickiej”. Kilkudziesięcioosobowa
grupa przedszkolaków z trudem zmieściła się
w naszych niewielkich pomieszczeniach, ale
z zainteresowaniem przypatrywały się, w jaki
sposób “łamiemy” gazetę w komputerze. Dla
redagujących „Bajtla” to nic nowego - również
to pisemko powstaje przy pomocy komputera
i drukarki. Trzeba przyznać, że do zadania roz-
wijania zainteresowań czytelniczych u dzieci
Przedszkole nr 26 podeszło bardzo profesjo-
nalnie... Jubileuszowe uroczystości odbyły się
m.in. z udziałem rodziców, którzy jeszcze
w „epoce przedkomputerowej” pomagali pi-
semko tworzyć.

Z okazji jubileuszu „Gazeta Rybnicka”
składa „Bajtlowi” serdeczne gratulacje!
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W SP 20 w Gotartowicach

Przedszkolaki z Popielowa w naszej redakcji.                                                                                   Zdj.: „GR”

Lekcje wychowania regionalnego nie idą na
marne - w szkołach coraz więcej dzieci i mło-
dzieży interesuje się tą tematyką, wzbogaca
wiedzę o „małej ojczyźnie”, nie wstydzi się
gwary...

Potwierdzeniem tej tendencji był przebieg
I Miejskiego Konkursu Gwary Śląskiej, jaki
zorganizowały w SP 11 polonistka Maria
Spas i nauczycielka historii Grażyna Bukow-
ska. W kategoriach: śląsko godka i śląskie śpiy-
wanie konkurowało kilkanaście rybnickich pod-
stawówek. Już wystrój sali gimnastycznej zachę-
cał do godanio: ława, staro kana, wózek

z ociepką słomy, na ścianach „śląskie” fotogra-
fie Henryka Tkocza i prac Kazimiery Drew-
niok. Znana malarka wchodziła, obok znawcy
gwary i Wiceślązoka Roku Bogdana Dzierża-
wy i muzyka Lidii Blazel–Marszolik, w skład
jury.

Nawet otwierający imprezę prezydent Adam
Fudali „wytłumaczył się” ze swojego śląskie-
go pochodzenia oraz z tego, że przed Urzędem
Miasta nie wisi, obok polskiej, śląska flaga.

Dzieci godały i śpiywały ze swadą, posiłkując
się często tekstami Marka Szołtyska, również
tymi zamieszczonymi w „Gazecie Rybnickiej”.

I Miejski Konkurs Gwary Śląskiej w SP 11
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Śląskie elwry z Kłokocina.                                                                                                        Zdj.: „GR”

Były rozbudowane „wice”, bajki przy szkuba-
niu piyrza, opowiastki z życia itp., a także zna-
ne, śląskie „przeboje” – Karliku, Karliku... i in.
Nam najbardziej podobały się śląskie elwry ze
Szkoły Podstawowej nr 19 z Kłokocina, oni
też otrzymali II miejsce w kategorii śpiywanie,
o włos za SP 20 z Gotartowic. Trzecie miejsce
w tej kategorii przyznano SP 28 z Kamienia.
W kategorii słownej kolejne miejsca zajęły
– I – Szkoła Podstawowa nr 28, wyróżnienie
specjalne otrzymała Michalina Szpyrka tej
szkoły, II – Szkoła Podstawowa nr 32 z Orze-
powic, a III – SP 20. Najlepsze zespoły otrzy-
mały nagrody książkowe, jedną ze swoich fo-
tografii wręczył zwycięzca H. Tkocz. Konkurs
zakończył się na słodko – sokiem i kołoczym.
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W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oglądać
można wystawę przygotowaną przez Centralne Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Opolu – Łambinowicach „Żołnierze polscy
w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II Wojny Światowej”.

Jej temat jest ściśle związany z obchodzonym w kwietniu
Miesiącem Pamięci Narodowej. Organizatorom wystawy
przyświecała myśl, by nie zapomnieć o rzeszach jeńców wo-
jennych – w sumie ponad 650 tys. osobach, przebywających
w nieludzkich często warunkach, głodujących i ciężko pracu-
jących. Ich tragiczny los pokazują fotografie, dokumenty oraz
eksponaty wywołujące największe wzruszenie – własnoręcz-
nie wykonane przez jeńców drobne przedmioty z dostępnych
materiałów. Wystawa ilustruje wysiłki i starania jeńców o utrzy-
manie kondycji fizycznej i psychicznej i ich walkę o godne prze-
trwanie, choćby poprzez angażowanie się w działania eduka-
cyjno-kulturalne oraz działalność na utrzymanie kontaktów
z okupowanym krajem. Wystawę można oglądać do 11 maja.

Wystawa w bibliotece
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Powstała w ub. roku rybnicka Rodzina
Katyńska aktywnie zaznacza w mieście
swoją obecność. Już po raz drugi, wspólnie
z Muzeum, była organizatorem wieczoru wspo-
mnień pod znakiem Golgoty Wschodu, który
odbył się tuż przed 62 rocznicą Zbrodni Ka-
tyńskiej. Obecne były rodziny ofiar Katynia
i innych miejsc sowieckiej kaźni, przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich oraz policji,
a także młodzież szkolna. Władze miasta re-
prezentowali wiceprezydent Jerzy Frelich,
członkini Zarządu Miasta Ewa Ryszka oraz
wiceprzewodnicząca RM Maria Z. Smołka.

Na program wieczoru złożył się montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu uczennic Liceum
Sióstr Urszulanek, przygotowany z pomocą
polonistki Doroty Bożenty i przyjęty przez

obecnych z prawdziwym wzrusze-
niem. Podobnie zresztą jak wystąpie-
nie malarki i poetki Jadwigi Man-
dery, która podzieliła się swoimi
wspomnieniami z pobytu w Miedno-
je, gdzie znajduje się mogiła jej ojca
- policjanta. J. Mandera przedstawi-
ła również swój wiersz, inspirowany
przeżyciami z tej podróży oraz odczy-
tała list Ojca Świętego, który otrzy-
mała po podarowaniu Janowi Paw-
łowi II tomiku swoich wierszy. Wiersz
o tematyce katyńskiej przedstawił też
J. Frelich, któremu tematyka Golgo-
ty Wschodu jest bardzo bliska.

skich stworzyli w Gotartowicach Polską Tajną
Organizację Powstańczą, której komendantem
został Alojzy Frelich. Od lipca 1941 roku wy-
dawali gazetkę „Zew Wolności” i kolportowa-
li ją na terenie całego powiatu rybnickiego.
W maju 1942 roku zostali aresztowani i po nie-
spełna dwóch miesiącach – straceni w Gotar-
towicach.

Imię młodych bohaterów przyjęła gotar-
towicka SP 20, kilka ulic w Rybniku i oko-
licach, a także 13 Drużyna ZHP. Szkoła na
dzień swoich patronów przyjęła 22 lutego, gdyż
to wtedy przypada tzw. Dzień Myśli Brater-
skiej – rocznica powstania skautingu, od któ-
rego wywodzi się również nasze harcerstwo.

Obchodom w SP 20 towarzyszyło hasło, któ-
re doskonale charakteryzuje postawę F. i P. Bu-
chalików: „Nie po tom przypiął harcerski krzyż,
by błyszczał na mej piersi, lecz bym pamiętał, że
drogą wzwyż harcerze idą pierwsi”. Dzień pa-
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tronów rozpoczęła msza św. w intencji pole-
głych gotartowickich harcerzy, zmarłych na-
uczycieli i pracowników szkoły. Po niej, już
w szkole uczniowie zaprezentowali program ar-
tystyczny. Przybliżyli sylwetki patronów i od-
dali im hołd poprzez wiersz i harcerską pio-
senkę. W przygotowanie programu włączyły się
wszystkie działające tu harcerskie formacje: 49
Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód”, Ar-
tystyczna Gromada Zuchowa, 13 Drużyna
Harcerska im. Harcerzy Buchalików „Brat-
nie Dłonie” oraz krąg „Drzizga”. W uro-
czystym spotkaniu wzięli udział przyjaciele
szkoły: ks. Stanisław Gańczorz, komendant-
ka rybnickiego hufca ZHP hm. Teresa Knu-
ra, jej zastępczyni Maria Łogasz, dyrektorzy
szkół nr 3, 8, 18, Gimnazjum nr 7, Przedszkola
22, dzielnicowi działacze samorządowi oraz
członek Zarządu Miasta Leszek Kuśka.
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Wystawę zwiedziła m.in. inicjatorka powstania rybnickiej Rodziny Katyńskiej Helena
Tomińska (w środku).

Matka Boska Katyńska w murach bazyliki

W sercach i pamięci...

c.d. na stronie 38 Matka Boska Katyńska w bazylice św. Antoniego.         Zdj.: Z.K.



36
GAZETA  RYBNICKA Kwiecień 2002GAZETA  RYBNICKA

G AZETA RYBNICKA

Początkowo jednak nie było to moją in-
tencją. Chciałem jedynie w spokojnej, wielka-
nocnej atmosferze przeżyć Wielki Tydzień
w cieniu Watykanu, Koloseum czy kościółka
„Domine, quo vadis” przy Via Appia.

Pierwszy raz mój śląski duch obudził się, kie-
dy przewodniczka po Rzymie zaczęła pokazy-
wać domy, kawiarnie i inne miejsca, gdzie prze-
bywali Sienkiewicz, Norwid, Mickiewicz czy
królewska rodzina Sobieskich. Owszem, te
rzymskie „polonica” były interesujące. Zaczą-
łem się jednak zastanawiać nad potrzebą prze-
badania i opisania rzymskich „silesiaków”. Bo
czyż nie byłoby dobrze, podczas spaceru ulica-
mi Rzymu, dowiedzieć się gdzie kiedyś miesz-
kały jakieś zacne Ślązoki... Ale niestety, nikt
nie przychodził mi do głowy. Z pewnością kard.
August Hlond był w Rzymie (pierwszy biskup
diecezji śląskiej), pewnie był tam Wojciech Kor-
fanty, Karol Miarka.... Prawdopodobnie Józef

Lompa w Rzymie nie był, gdyż jak większość
Ślązoków był biydokiym. Kiedy zasmuciłem się,
że pewnie mało który Ślązok widział Rzym,
przypomniałem sobie z radością, że chyba naj-
więcej Ślązoków odwiedziło Wieczne Miasto
podczas drugiej wojny światowej. Odwiedzali
je podczas służby w niemieckim wojsku oraz
w II Korpusie Polskim dowodzonym przez gen.
Władysława Andersa. Natychmiast też przypo-
mniałem sobie, że wiele takich zdjęć mam
w swoim archiwum.

Drugie raz mój śląski duch obudził się, gdy
usłyszałem że na papieskiej audiencji jest „To-
warzystwo Ślązaków z Niemiec”. Podszedłem
do jednej rodziny, która bez skrępowania roz-
mawiała między sobą gwara śląską. Jak się pod-
czas rozmowy okazało, byli to obywatele Nie-
miec, którzy kilkanaście lat temu wyjechali
spod Raciborza. Ludzie ci byli bardzo rozmow-
ni i chętni do zawierania znajomości. Pokaza-
łem im „Biblię Ślązoka”, lecz zanim zdążyłem
im powiedzieć, że jestem jej autorem i że chcę
im tę książkę sprezentować... Ślązoczka z Niy-
miec powiedziała: „..na pierona nom takie pol-
skie książki”. Zrobiło mi się niezręcznie i smut-
no. Wówczas pomyślałem realistycznie, że le-
piej ze śląskimi sprawami w Rzymie nie „wy-
skawiwać”.

Ślązoki w Rzymie
Abecadło Rzeczy Śląskich

Przed miesiącem, w ostatnie Święta
Wielkanocne miałem niewypowie-
dzianą przyjemność podróżować do
Rzymu. Przebywając zagranicą, tam
we Wiecznym Mieście, kolejny raz
przekonałem się, że nie potrafię już
inaczej patrzeć na świat, jak tylko
oczami Ślązoka.

Być może w tak pesymistycznych okoliczno-
ściach porzuciłbym w Rzymie moje śląskie
ambicje gdyby nie zdarzenie trzecie. Mieszka-
jąc w Rzymie w Domu Polskim przy Via Cas-
sia  podszedłem do jej szefa pytając o możli-
wości prywatnej audiencji u Papieża. Powie-
działem, że nie jestem jakimś wielkim pisa-
rzem, ale chętnie wręczyłbym Ojcu Świętemu
jedną z moich książek. - A to pan jest autorem
tej „Biblii Ślązaka”(!), ależ oczywiście że ją mam,
podobnie jak wielu moich znajomych... Nic
z tego nie rozumiałem. Mówiąc dosadnie -  to
gorole zainteresowani są Śląskiem, a niektóre
Ślązoki – nie? Dwa dni później bardzo sympa-
tyczni i uczynni ludzie z Warszawy i Krakowa
wykombinowali, nie bez pewnych trudności, jak
mnie z rodziną doprowadzić do Papieża. Ofia-
rowałem Ojcu Świętemu moją „Biblię Ślązo-
ka”, pisząc w dedykacji: „Kożdy Ślązok przaje
Papiyżowi Janowi Pawłowi II” – i myślę, że na-
pisałem prawdę!  Kiedy doszło wreszcie do
upragnionego spotkania, Papież najpierw ob-
całował wszystkie moje dzieci, a potem kiedy
wręczałem mu „Biblię Ślązoka” z zaintereso-
waniem spojrzał na okładkę, później na mnie,
a ja byłem mu w stanie jedynie powiedzieć, że
to jest moja książka. I tak udało mi się zazna-
czyć swoją obecność w Rzymie.  Czy to nie jest
więcej niż wysiadywanie  w rzymskiej kawiar-
ni? Czy to już można zaliczyć do rzymskich „si-
lesiaków”?

Tekst, zdjęcia i fotokopie:
Marek Szołtysek

Marek Szołtysek z rodziną podczas wręczania Papieżowi książki „Biblia Ślązo-
ka”. Rzym, 27 marca 2002 roku

Grupa Ślązoków w mundurach II Korpusu Polskiego podczas zwiedzania Rzy-
mu w 1945 roku. W środku – Paweł Fojcik z Ligockiej Kuźni.

Niedziela Wielkanocna 2002 roku – o godz. 10.30 na placu przed Bazyliką św. Piotra i Pawła na Watykanie odprawiona została suma pontyfikalna, po której Ojciec
Święty wygłosił wielojęzyczne orędzie „Urbi et orbi”
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   Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare
zdjęcia przedstawiające losy Rybnika i rybniczan
na przestrzeni ostatnich 150 lat. „Tak stare” mogą
być najstarsze fotografie znajdujące się w naszych
szufladach i rodzinnych albumach. Każda publi-
kowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi
to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawio-
nych na zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachę-
camy więc Czytelników do wycinania tych stron
i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współreda-
gowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do
redakcji starych zdjęć będących świadkami minio-
nych czasów. Najbardziej interesujące zamieści-
my w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku,
zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydaw-
nictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za zdjęcia, jakie
dotąd otrzymaliśmy – dziękujemy.

����������	
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Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

NIEDZIELNY  SPACER  67  LATY
TEMU.
Te dwa sympatyczne zdjęcia przeka-
zała nam Stefania Kosik. Przedsta-
wiają one rodzinę Madzia podczas
niedzielnego spaceru po Rybniku. Na
obu zdjęciach na pierwszym planie
Marta i Alojzy  Madzia z małą có-
reczką. Fotografię wykonano w dwie
różne niedziele 1935 roku, o czym
przekonujemy się analizując ubrania
pani Marty. Zdjęcie nr 5/2 zostało
zrobione na dzisiejszym Placu Wol-
ności zaś, zdjęcie nr 5/3 na rybnic-
kim Rynku.

RYBNICZANIE A KOPIEC
PIŁSUDSKIEGO.
Ta z pozoru mało ciekawa
fotografia  – przekazana
przez Jana Rducha – przed-
stawia bardzo ważne wyda-
rzenie. Na pierwszym planie
widzimy  Franciszka Rdu-
cha z Popielowa, górnika
kopalni „Rymer”, niesiosą-
cego urnę z „ziemią ryb-
nicką”, która została złożo-
na w Krakowie – Sowińcu
na usypywanym Kopcu Pił-
sudskiego. Zdjęcie wykona-
no w Krakowie w 1936 lub
1937 roku. Na drugim pla-
nie kroczy Józef Wrożyna,
a w dali ledwie widoczna
większa grupa górników
z transparentem. Może ktoś
z naszych Czytelników ma
więcej zdjęć przedstawiają-
cych to wydarzenie?

 5/1

 5/2

 5/3
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Po czterech rozegranych sparingach, w
których drużyna odnotowała 3 zwycięstwa
i 1 porażkę, żużlowcy RKM–u Rybnik przy-
stąpili do batalii o ligowe punkty. W trzech
dotychczas rozegranych spotkaniach rybnicza-
nie swoim rywalom sprawili tęgie lanie poko-
nując na własnym torze w meczu inaugurują-
cym sezon  Stal Jasol Rzeszów 60:29, następ-
nie w spotkaniu wyjazdowym pokonali TŻ
Opole 61:29 a  w meczu trzeciej kolejki przed
własną publicznością „rozjechali” GKM Gru-
dziądz 60:29. Zatem z kompletem 6 punk-
tów rybniczanie przewodzą pierwszoligowej
tabeli. Tyle samo punktów ma również naj-
groźniejszy rywal RKM-u  w walce o awans do
ekstraligi zespół z Zielonej Góry, a na 3 miej-
scu plasuje się Start Gniezno ze stratą 2 punk-
tów. I właśnie te dwa zespoły będą najbliższy-
mi rywalami rybnickiej drużyny.

Najpierw rybniczanie rozegrają spotkanie w
Zielonej Górze, a 1 maja na mecz do Rybnika
przyjedzie ekipa Startu Gniezno. Warto dodać,
że w spotkaniach na własnym torze RKM wy-
stępował w krajowym składzie, zaś w spotka-
niu w Opolu barw rybnickiej drużyny bronili
bracia Karlssonowie.

Ale sezon żużlowy to nie tylko liga, rybnicza-
nie wystąpili już, i to z dobrym skutkiem, w kra-
jowych eliminacjach do Mistrzostw Świata i Eu-
ropy. Do krajowego finału Indywidualnych Mi-
strzostw Świata awansował Mariusz Węgrzyk,
4 rybnickich juniorów: Ł.Romanek, Ł.Szmid,
R.Chromik i R.Szombierski awansowało do
krajowego finału eliminacji Indywidualnych Mi-
strzostw Świata Juniorów, a w krajowym finale
eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Europy
wystąpi Ł.Romanek i Mariusz Węgrzyk. W cza-
sie spotkania inaugurującego sezon ligowy
w Rybniku Łukasz Romanek otrzymał od
prezydenta Rybnika Adama Fudalego kom-
puter  za bardzo dobre wyniki sportowe uzy-
skane w ubiegłym sezonie.

11 maja br. na hali MOSiR Rybnik ul.
Powstańców Śl. zostaną rozegrane mecze
finałowe II edycji Rybnickiej Amatorskiej
Ligi Piłki Siatkowej. W tym jednodniowym
turnieju zaprezentują się wszystkie drużyny,
które wystąpiły w tegorocznych rozgrywkach.

Aktualnie siatkarskie drużyny rozgrywają II
rundę prowadzoną systemem play-off. W gru-
pie zespołów walczących o miejsca 1–4  Expert
Team Rybnik rywalizuje z Beer Team Ryb-
nik, a AKS Artus Żory z Preem Rybnik.
Zwycięzcy tych pojedynków spotkają się w
meczu, którego stawką będzie 1 miejsce, a po-
konani rywalizować będą o miejsce 3.

W sali kolumnowej Domu Kultury w
Chwałowicach rozegrano IV Wielkanocny
Turniej Szachowy. Atmosferę Świąt Wiel-
kanocnych dodatkowo podkreślała wysta-
wa prac plastycznych uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych.

Do turnieju zgłosiło się 27 zawodników. Tra-
dycyjnie podstawową nagrodą dla uczestników
były świąteczne jajka. Główną nagrodę w po-
staci kopy jaj (60 sztuk) zdobył po niezwykle
zaciętej rywalizacji zwycięzca turnieju Piotr
Machoczek z Chwałowic. W kategorii junio-
rów starszych zwyciężył Sebastian Hasiński,
wśród juniorów młodszych najlepszym szachistą
okazał się Dominik Trzecielewski (SP nr 11),
a wśród juniorek młodszych Agnieszka Wod-
niak (SP nr 15). Zwycięzcą kategorii przedszko-
laków został Mateusz Matuszczyk (P nr 17).

•••
Tuż po świętach w Klubie Energetyka w

Rybniku rozegrano tradycyjny XI Druży-

nowy Turniej Szachowy Dzielnic Rybnika.
Do rywalizacji przystąpiło 28 szachistów po-
dzielonych na siedem czteroosobowych zespo-
łów, reprezentujących swoje dzielnice. Po za-
ciętej rywalizacji pierwsze miejsce i puchar na
własność za trzykrotne wygranie turniejów zdo-
byli szachiści dzielnicy Smolna (20,5 pkt.), dru-
dzy byli mieszkańcy Chwałowic (20 pkt.), a
trzecie miejsce przypadło przedstawicielom
Rybnickiej Kuźni (17,5 pkt.).

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Krzysztof Wołyński, Marcin Skwarczyński,
Karol Kozikowski, Sebastian Hasiński.

•••
Pod koniec marca odbyły się Szachowe

Mistrzostwa Rybnika Przedszkolaków, w
których uczestniczyło 54 młodych adeptów
szachów w tym 17 dziewczynek z 11 przed-
szkoli. W rozgrywkach dominowali przedsta-
wiciele przedszkoli, gdzie od kilku lat prowa-
dzone są zajęcia szachowe. Wśród chłopców

zdecydowane zwycięstwo odniósł Krzysztof
Miłkoski z Przedszkola nr 9, który zdobył
maksymalną ilość punktów – 9. O dwa punkty
mniej uzyskali Mateusz Matuszczyk (2 miej-
sce) z Przedszkola nr 17 i Daniel Macho-
czek (3 miejsce) z Przedszkola nr 13.

W turnieju dziewcząt zwyciężyła reprezen-
tantka Miejskiego Klubu Szachowego Ryb-
nik Maria Leks, druga była Klaudia Goras-
dza z Przedszkola nr 43, a trzecia Natalia
Olszewska z Przedszkola nr  37.

Na podstawie wyników indywidualnych
trzech najlepszych zawodników i jednej zawod-
niczki sporządzono klasyfikację drużynową
przedszkoli. W niej dwa Przedszkola nr 9 i
nr 10 zdobyły po 24 pkt., ale przedstawiciel
tego pierwszego K.Miłkowski został zwy-
cięzcą całego turnieju i dlatego też temu przed-
szkolu  przyznano I miejsce. Na miejscu trze-
cim sklasyfikowane zostało przedszkole nr  43
(22 pkt.). Mistrzostwa zostały zorganizowane
przez grupę Gambit działającą przy MKSz
Rybnik.

Na rozegranym w Sulęcinie ćwierćfinale
Mistrzostw Polski w siatkówce młodzików
zespół RMKS–u Rybnik zajął 1 miejsce i
awansował do turnieju półfinałowego, któ-
ry rozegrany zostanie w Warszawie.

W turnieju ćwierćfinałowym rywalami ryb-
nickiej drużyny  byli mistrzowie woj. dolnoślą-
skiego KS Milicz, mistrzowie woj. lubuskiego
STS Olimpia Sulęcin i wicemistrz woj. opol-
skiego MKS Trójka Nysa.

Rybniczanie udział w turnieju zakończyli
bez straty seta, zaś najbardziej dramatyczne
końcówki miały miejsce w spotkaniu z Mili-
czem, kiedy to po zaciętych końcówkach z
sukcesu cieszyli się siatkarze RMKS–u. W tur-
nieju półfinałowym przeciwnikami rybnickiej
drużyny będą ekipy z Warszawy, Lęborka i
Nowego Sącza.
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Żużlowcy
gromią rywali
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Siatkarze RMKS–u
w półfinale

Finały tuż, tuż
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Prezydent Adam Fudali wręcza nagrodę – komputer Łukaszowi Romankowi.                             Zdj.: M.T.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



Tel. 42–28–825, 42–60–070

39
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK

 Impreza, nad
którą patronat
objął prezydent
Rybnika Adam
Fudali, zorganizo-
wana została przez
sekcję terenową
„Promyk” stowa-
rzyszenia Olim-
piady Specjalne i
rybnicką Szkołę
Życia, a odbyła się
w hali sportowej
rybnickiego ekono-
mika.  Programem
tym objęte są dzie-
ci, które z różnych
przyczyn nie mogą
brać udziału w ofi-
cjalnych zawodach
Olimpiad Specjal-
nych. Z 25 bardzo
prostych czynności
ruchowych uczest-
nicy wybierają 4,

które mogą wykonać samodzielnie, z pomocą słowną albo z pomocą słowną i fi-
zyczną. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, upominki, słodycze, a w roli
kibiców  wystąpili uczniowie rybnickich szkół podstawowych.

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w
Golejowie odbyły się III mistrzostwa Go-
lejowa w tenisie stołowym. Turniej rozgry-
wano w trzech kategoriach wiekowych, a dla
najlepszego zawodnika kategorii „old boys”
przygotowano puchar ufundowany przez wice-
prezydenta Rybnika Romualda Niewelta, pre-
zesa OSP i Radę Dzielnicy Golejów. Otrzymał

����������	
�����

Na Kubalonce odbył się II Ogólnopolski
Mityng w Narciarstwie Biegowym Olim-
piad Specjalnych. W zawodach tych wzięło
udział 150 zawodników z całej Polski, wśród
nich reprezentujący województwo śląskie
zawodnicy sekcji terenowej „Promyk” działa-
jącej przy Szkole Życia w Rybniku. Ewa
Dziedzic zdobyła złoty i srebrny medal, Ma-
rzena Kiełkowska dwukrotnie udekorowana
została złotymi medalami, a Roman Puto, po-
dobnie jak E.Dziedzic, zdobył złoty i srebrny
krążek. Opiekunem zawodników był Adam
Rek.

Kilka dni później w Zakopanym odbył się
III Ogólnopolski Mityng w Narciarstwie
Zjazdowym Olimpiad Specjalnych. Wśród
80 startujących zawodników znalazł się również
przedstawiciel „Promyka” Robert Ogorzałek,
który w slalomie zdobył złoty medal, a w zjeź-
dzie srebrny.  Opiekunem zawodnika była
Anetta Gawrysiak.

Drużyna „Promyka” wystąpiła również
w Żorach  w V regionalnym turnieju koszyków-
ki chłopców Olimpiad Specjalnych, gdzie
zajęła 3 miejsce.

Na zdjęciu: od lewej: Ewa Groborz i Zuzanna Michalska z „Promy-
ka” w trakcie opuszczania flagi „Olimpiady Specjalne”.

Zdj.: M.T.

Zawodników wspomagali wolontariusze.                        Zdj.: Z.K.
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go Józef Ibrom, który w końcowej klasyfika-
cji tej kategorii wiekowej wyprzedził Andrzeja
Nosiadka. W kategorii juniorów zwyciężył Ro-
bert Gembalczyk przed Łukaszem Brzeziną,
zaś w kategorii seniorów najlepszych zawodni-
kiem okazał się Arkadiusz Kuczera, który
w pokonanym polu zostawił m.in. Tomasza
Putko i Łukasza Wieczorka.

Mistrzostwa Golejowa

Organizatorzy i uczestnicy zawodów w Golejowie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grupa ok. 50 niepełnosprawnych dzieci z 9 śląskich sekcji tere-
nowych Olimpiad Specjalnych wzięła udział w organizowanym po
raz drugi a pierwszy w Rybniku Dniu Treningowym Programu Ak-
tywności Motorycznej.
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Drużyna Szkolnego Koła Krajoznawczo–
Turystycznego przy Gimnazjum nr 1 odnio-
sła duży sukces w II edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Bezpieczne góry”, organizo-
wanego przez Fundację „Bezpieczne Góry”
przy współudziale Grupy Beskidzkiej
GOPR.

Twórcą programu „Bezpieczne Góry”, w ra-
mach którego organizowany jest konkurs, jest
rybniczanin Marian Machoczek, ratownik
GB GOPR i profilaktyk Zarządu Głównego
GOPR w Zakopanem.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w  zimie pro-
wadzona była przez organizatorów konkursu
akcja profilaktyczna wśród narciarzy i turystów
odwiedzających Beskidy. Dodatkowo, akcją
objęto szkoły, domy dziecka, „zielone szkoły”
i obozy sportowe południowo–zachodniej Pol-
ski. Do ścisłego finału, który odbył się w stacji
centralnej GOPR w Szczyrku, zakwalifikowa-
ło się 30 uczestników, w tym 3-osobowa druży-
na SKKT przy Gimnazjum Nr 1 reprezentują-
ca Rybnik: Paweł Kalamarz, Sylwester Ma-
lach i Bartłomiej Polok. W trzyetapowym
finale zdobyli oni pierwsze miejsca zarów-
no indywidualnie jak i drużynowo. Wyka-
zali się szeroką wiedzą nie tylko z topografii pol-
skich gór, historii ratownictwa czy pierwszej po-
mocy, ale przede wszystkim ze znajomości zasad
bezpiecznego poruszania się w górach w każdych
warunkach pogodowych. Nagrodami dla laure-
atów był sprzęt narciarski i turystyczny.

Opiekunami drużyny (i szkolnego koła krajo-
znawczo–turystycznego) są nauczyciele tut. Gim-
nazjum Maria Polok i Michał Wieczorek.
Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki po-
mocy sponsora - rybnickiej firmy „Vimex”.

W tegorocznej edycji regat gdzie, żeglarstwo
łączy się z narciarstwemwystartowało ponad 50
zawodników. Przy sprzyjającej pogodzie  i śred-
nim wietrze rozegrano 8 wyścigów na wodzie
i 2 slalomy na nartach. Dzięki stabilnemu spon-
sorowi, jakim jest firma UTEX, zawody te maja
swoją markę i ściągają na start całą krajową
czołówkę. Do nich zaliczają się również zawod-
nicy Energetyka Rybnik, spośród nich najle-
piej w tych regatach zaprezentowali się Filip
Piecha (2 miejsce w klasie Optymist) i Ma-
riusz Piecha (2 miejsce w klasie Laser).

 Kolejne regaty na Zalewie Rybnickim odby-
ły się miesiąc później , a w nich ponad 100 za-
wodników z Polski, Czech, Słowacji, Łotwy
i Litwy rywalizowało o „Puchar Elektrowni
„Rybnik” SA. Przy sprzyjającej pogodzie i sła-
bych wiatrach zdołano rozegrać tylko 4 wyścigi.
Spośród zawodników Energetyka najlepiej wy-
padła załoga Agata Piecha – Małgorzata
Gans, która zwyciężyła w klasie Cadet dziew-
cząt.

2 maja br. na terenie Czech rozpocznie
się pięcioetapowy wyścig kolarski kobiet
„Gracia Orlova 2002” organizowany w ra-
mach Pucharu Świata Międzynarodowej
Unii Kolarskiej w kolarstwie szosowym
kobiet. Meta I etapu wyścigu, w którym wy-
startuje ok. 100 zawodniczek z 5 ekip zawodo-
wych, 7 narodowych i 5 klubowych mieścić się
będzie w Rybniku.

Przyjazd wyścigu na metę usytuowaną przy
skrzyżowaniu ulic Budowlanych i b  przewi-
dywany jest na godz. 12.00. Wcześniej uczest-
niczki wyścigu będą musiały pokonać pętlę dłu-
gości prawie 20 km, a jej trasa przebiegać bę-
dzie ulicami: Raciborską, Budowlanych,
Energetyków, Podmiejska, Gliwicką, Wie-
lopolską, Mikołowską, Sybiraków, Żorską,
Brzezińską, Prostą, Jankowicką i nową
obwodnicą w kierunku ul. Raciborskiej.

��������	
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Już po raz piąty klub TKKF Piaski wraz
z Radą Dzielnicy Pruszowiec Piaski był
organizatorem turnieju par małżeńskich
i rodzinnych, który miał miejsce w SP nr
3. Przeprowadzono 4 konkurencje: siatkówka,
piłka nożna kobiet, przeciąganie liny i rzuty do
kosza. Drużynowo zwyciężyła ekipa z Rady
Dzielnicy Paruszowiec - Piaski, II miejsce

zajęła drużyna z dzielnicy Gotartowice,
III miejsce wywalczyła drużyna z dzielnicy Ka-
mień. Nagrody w imieniu organizatorów dla
wszystkich uczestników wręczył wiceprezydent
miasta Piotr Szczyrbowski. Królem strzelców
w piłce nożnej kobiet została Monika Rybarz
zdobywając 7 bramek.

��������	
������

Trampkarze młodsi RKP Rybnik
z rocznika 1991 (na zdjęciu niżej) zostali
zwycięzcami halowej ligi trampkarzy pod-
okręgu rybnickiego. W nagrodę drużyna
zmierzyła się ze zwycięzcą tychże rozgry-
wek w okęgu krakowskim - Hutnikiem –
Kraków, pokonując ich 3:2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Rozgrywane w połowie marca rega-

ty „Utex Ski-Yachting”, w których wy-
startowali żeglarze z Polski, Czech
i Słowacji rozpoczynają tradycyjnie
sezon żeglarski w naszym kraju.
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ul. 3 Maja 12. tel. 42 307 36

– 150 zł
Barbara Ciecior z Rybnika

•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS
S.C. IWONA, DARIUSZ KOZ£OWSCY

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

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

- 100 zł w wyrobie jubilerskim
Edyta Chrzanowska z Rybnika

•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

�

44–200 Rybnik, ul. Sławików 14
tel. 42–356–64, 42–297–31

www.eko-das.com.pl,
e-mail: biuro@eko-das.com.pl

– 150 zł
Bożena Bluszcz z Rybnika

•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

Technika Grzewcza
i Sanitarna

Zakład
Usługowo–Handlowy

Andrzej Dębski

44–218 Rybnik, ul. Grzybowa 11,
tel./fax (032) 422 11 33

e-mail: lazar@lazar.com.pl
www.lazar.com.pl

Sklep firmowy w Rybniku,
ul. Prosta 11, tel. (032) 423 66 55

– bon towarowy wartości 200 zł
Jolanta Hury z Rybnika

•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

Przedsiębiorstwo Odzieżowe

ul. M.C. Skłodowskiej 1b, tel. 42 36 144
– 150 zł

Lucyna Holek z Rybnika
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •
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Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki

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

 - bon towarowy wartości 100 zł
Stefania Kruk z Rybnika-Boguszowic

Rybnik, ul. Sobieskiego 23,
tel./fax 42 22 962, 42 23 716

     - bon towarowy wartości 50 zł
Małgorzata Kremzer z Rybnikał

•   •   •
Tango Kręgielnia Pub

Rybnik, Pl. Wolności 1a, tel. 42 33
006, 42 26 203, 0 607 277 360

– 5 wejściówek (po 1 godz.)
Anna Paszenda z Rybnika
Ewa Świerczyńska  z Rybnika
Barbara Szymura z Rybnika
Irena Wieczorek z Rybnika-Chwałęcic
Gertruda Gawlik z Rybnika

Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki Rybnik, ul.Sobieskiego 18,

tel. 42 38 703

Gene Brewer, K–PAX.
Wyd. Znak, Kraków 2002

Rzecz z pogranicza
science – fixtion o tajemni-
czym osobniku o nazwisku
lub nazwie prot, który utrzy-
muje, że jest przybyszem
z planety K–PAX. Czy jest
w nim w istocie? Książka

w dowcipny sposób pokazuje wpływ  prota na
ludzi, w tym na lekarza, który się nim zajmuje.
Proza G. Brewera okazała się świetnym mate-
riałem na scenariusz, a film już jest gotowy:
w roli prota Kevin Spacey, zaś  lekarza Jeff Bridges.

•••
Rafał A. Ziemkiewicz,

Viagra mać. Wyd. Fabry-
ka słów, Lublin 2002

Książka jest zbiorem naj-
lepszych tekstów „pisanych
pod włos”, za które ten zna-
komity publicysta otrzymał
Nagrodę Kisiela w ub. roku.
Ziemkiewicz krytykuje w
nich wszystkie wady życia politycznego i społecz-
nego naszych czasów. Chcesz wiedzieć, co tak na-
prawdę dzieje sięw Polsce? Przeczytaj!

Autor jest też drugim Polakiem, po Andrzeju
Sapkowskim, który otrzymał nagrodę Europej-
skiego Stowarzyszenia SF.

•••
Katalog rowerowy.

Wyd. Koncept s.c.
Katalog oferuje aż 600

różnych modeli rowerów,
a także części zamienne
i akcesoria z kompletem da-
nych, cenami i zdjęciami.
Oprócz tego Poradnik kupu-
jącego, dodatek specjalny

„co zabrać na wycieczkę” oraz CD Rom gratis.
•••

CD Garou Seul
Płyta kanadyjskiego piosenkarza, wypromo-

wanego przez Celine Dion. Już to, że śpiewa-
na po francusku, wyróżnia ją
z setek innych CD.

Oprócz tego super głos,
który zabrzmiał też świetnie
w duecie ze swoja promo-
torką.

�������
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� Hasło, które jest rozwiązaniem naszego kon-

kursu brzmi: Karliku co tam niesiesz w ko-
szyku. Musimy przyznać, że konkurs łatwy nie
był, ale nadeszło sporo prawidłowych rozwią-
zań.

A oto nasi sponsorzy oraz osoby, które
wylosowały poszczególne nagrody! Prosi-
my o zgłoszenie się do redakcji.

Rozwiązanie
Konkursu Świątecznego

�� ��

�
�
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GRA NA STOLE Z £UZAMIGRA NA STOLE Z £UZAMI

EPOPEJA
HOMERA
EPOPEJA
HOMERA KOSTUR MINUS NA KONCIEMINUS NA KONCIE

JaŒ

SUKULENTSUKULENT

S£YNNA
GRETA
S£YNNA
GRETA

TERMIN
W
KALENDARZU

TERMIN
W
KALENDARZU

POROZUMIENIE
MIÊDZY-
PAÑSTWOWE

POROZUMIENIE
MIÊDZY-
PAÑSTWOWE

Rozwiązania na kartkach pocztowych
prosimy przysyłać do 16 maja br. pod ad-
resem redakcji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek
12 a, skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań
rozlosujemy dwa bony towarowe po 50 zł każ-
dy ufundowane przez Empik.
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Głównym celem powstania Stowarzysze-
nia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” była pró-
ba uratowania od dewastacji i zapomnie-
nia cennego zabytku techniki, jakim jest
ten 200–letni zakład górniczy, a w szerszym
kontekście – ochrona osadzonego w trady-
cji górniczej dziedzictwa kulturowego na-
szego regionu.

Fakty dowodzą, że, mimo problemów finan-
sowych, warto było ten wysiłek podjąć. W cią-
gu dwu ostatnich lat kopalnię, z czynną do dnia
dzisiejszego, ponad 100–letnią maszyną pa-
rową, zwiedziło ok. 800 osób, z czego połowa
zjechała na dół. Stowarzyszenie realizuje w ten
sposób zapisane w statucie zadania edukacyj-
ne. Równie ważne jest pozyskiwanie środków
na rewitalizację zabytku, a służą temu m.in.
działania promocyjne.

W organizowanej przez Polską Akademię
Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mi-
neralnymi i Energią oraz Katedrę Górnic-
twa Podziemnego AGH sesji naukowej
„Obiekty górnicze, ich miejsce w krajobrazie i

życiu regionów górniczych” z referatem pt.
„Ochrona zabytków techniki i propagowanie
kultury i tradycji górniczej na przykładzie działal-
ności Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” wystąpiła członkini Stowarzyszenia, a jed-
nocześnie pracownik Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach
Ewa Mackiewicz. Zainteresowanie tej młodej
osoby, jeszcze studentki, tematyką historii gór-
nictwa nie dziwi – ojciec pracuje w górnictwie,
mama jest historykiem w rybnickim Muzeum.

W swoim wystąpieniu E. Mackiewicz nawią-
zała do ochrony tradycji górniczej na Śląsku.
Potrzebę takich działań widziano już w latach
30. XX wieku, tym bardziej więc trzeba je pod-
jąć teraz, kiedy restrukturyzacja przemysłu
wydobywczego sprowadza się głównie do likwi-
dacji kopalń, a wraz z nimi znika bogata kultu-
ra górnicza. Referentka podjęła też związany
z ochroną zabytków górniczych problem bra-
ku świadomości ich wartości. Dlatego powsta-
nie Stowarzyszenia i aktywności ludzi chcących
chronić dziedzictwo naszego regionu przed

zapomnieniem jest tak ważne.
E. Mackiewicz przypomniała historię kop.

„Ignacy”, wcześniej „Hoym – gruby”, a także
zadania, jakie Stowarzyszenie przed sobą po-
stawiło. Jednym z głównych założeń jest utwo-
rzenie muzeum tradycji górniczej Ziemi Ryb-
nickiej, a pierwsze środki na realizację tej idei
wyasygnowało miasto. Koncepcja zakłada, że
stara kopalnia miałaby stać się swoistym cen-
trum kultury, a teren wokół niej powinien speł-
niać funkcje rekreacyjne. Jednak, jak to naj-
częściej bywa, wszystko zależy od pieniędzy.
Aktywność Stowarzyszenia przejawia się m.in.
w udostępnieniu obiektu do zwiedzania, dzia-
łalności wydawniczej oraz organizacji „Gwar-
ków”. A to wcale niemało ... (...) Jaką odpo-
wiedź uzyska za sto lat dziecko pytające kim był
górnik? Co będzie lepsze – encyklopedyczna de-
finicja czy lekcja muzealna, na której nie tylko
dowie się kim byli górniczy, ale także jak żyli i
pracowali, jakich używali narzędzi? Jednakże,
aby taka lekcja za sto lat mogła się odbyć, już
dziś musimy chronić dziedzictwo kulturowe Ślą-
ska – zakończyła swoje wystąpienie Ewa Mac-
kiewicz. Warto się nad tym zastanowić...

(r)

Kto kwalifikuje się do uzyskania dota-
cji?

Pomoc inwestycyjna może być przyznana
gospodarstwom rolnym, które:
• są kierowane przez rolników o odpowied-

nich kwalifikacjach i doświadczeniu zawo-
dowym, mających z racji wieku perspekty-
wę dalszego gospodarowania przez mini-
mum 10–15 lat;

• będą realizować inwestycje w skali odpo-
wiedniej do potrzeb gospodarstwa, prowa-
dzące do osiągnięcia wymogów w zakresie
jakości produkcji, higieny, warunków
utrzymania zwierząt oraz ochrony środo-
wiska;

• będą prowadzić produkcję na poziomie od-
powiadającym limitom określonym w ni-
niejszym programie;

• są żywotne tj. zdolne do poniesienia pla-
nowanych nakładów inwestycyjnych bez za-
kłócenia płynności finansowej;

• posiadają zbyt na planowaną produkcję.
Pomoc inwestycyjna może być przyzna-

na rolnikom, spełniającym poniższe wa-
runki:
1. Dotację może otrzymać rolnik w wieku po-

niżej 50 lat, prowadzący na własny rachu-
nek działalność rolniczą jako posiadacz
(właściciel lub dzierżawca) gospodarstwa
rolnego, podlegający ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników. 

2. Rolnik musi legitymować się odpowiedni-
mi kwalifikacjami zawodowymi:

• wykształceniem rolniczym wyższym lub
średnim; lub

• wykształceniem rolniczym na poziomie za-
sadniczej szkoły zawodowej i co najmniej
3–letnim stażem w samodzielnym prowa-

dzeniu gospodarstwa; lub
• wykształceniem nierolniczym na poziomie

średnim lub wyższym i co najmniej 5–let-
nim      doświadczeniem w samodzielnym
prowadzeniu gospodarstwa; lub

• wykształceniem zawodowym lub zasadni-
czym o kierunku innym niż rolniczy i co naj-
mniej 10-letnim stażem w samodzielnym
prowadzeniu gospodarstwa.
Wysokość dofinansowania
Wysokość udziału funduszy Sapard w fi-

nansowaniu projektów nie może przekroczyć
50% kwalifikujących się kosztów przedsię-
wzięcia. Maksymalna wartość dofinansowa-
nia wynosi:

20.000 euro dla wsparcia restrukturyzacji
produkcji mleka;

12.000 euro dla modernizacji gospodarstw
specjalizujących się w produkcji bydła mię-
snego;

12.000 euro dla odbudowy produkcji
owczarskiej;

15.000 euro dla modernizacji produkcji
trzody chlewnej i drobiu;

12.000 euro dla zwiększenia różnorodno-
ści produkcji gospodarstw rolnych.

Dotacje przyznawane będą na podstawie
wniosków, które należy złożyć w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od-
powiednie formularze wniosków dostępne są
w oddziałach regionalnych ARiMR.

Nie jest jeszcze znany termin realizacji pro-
gramu. Dopiero po ogłoszeniu przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęcia progra-
mu, będzie można składać stosowne wnioski.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w regionalnym oddziale Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. J.
Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel.
(34)3243877, fax. (34)3249428 oraz na
stronach internetowych: www.sapard.pl

MM

c.d. ze strony 13
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Atmosfera tego wieczoru była wyjątkowa, a

goście opuścili Muzeum poruszeni jego tematyką.
Kolejną inicjatywą Rodziny Katyńskiej w

Rybniku było umieszczenie w przedsionku ba-
zyliki św. Antoniego płaskorzeźby przedstawia-
jącej Matkę Boską Katyńską. Zaprojektował
ją rybnicki plastyk Bogdan Szymura, ufundo-
wało miasto, zaś Rodzinę Katyńską i anima-
torkę przedsięwzięcia Helenę Tomińską
wsparło organizacyjnie Muzeum. W dalszej
części płaskorzeźby umieszczono ziemię z Ka-
tynia, Miednoje i Charkowa, zaś napis głosi:
Pomordowanym na Wschodzie - Społeczeństwo
Ziemi Rybnickiej.

Przed uroczystą mszą w intencji ofiar “Gol-
goty Wschodu” płaskorzeźbę poświęcił kape-
lan katowickiej Rodziny Katyńskiej o. Antoni
Pośpiech w asyście rybnickich duchownych:
ks.  proboszcza Franciszka Musioła oraz
ks. prałata Alojzego Klona. Obecni byli
przedstawiciele władz miasta z prezydentem
Adamem Fudalim, delegacja Rodziny Katyń-
skiej z Katowic z prezesem Bogną Szklarczyk,
a także delegacja służb mundurowych - policji,
wojska, straży pożarnej, organizacji komba-
tanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej ze
sztandarami. Nabożeństwo uświetnił udział
chóru “Seraf”.

- Po 62 latach mieszkańcy Ziemi Rybnickiej
doczekali się, że Matka Boska Katyńska weszła
w mury bazyliki... - powiedział w homilii o. A.
Pośpiech. Miejmy nadzieję, że wszystko co ta
płaskorzeźba symbolizuje weszło i pozostanie
w naszych sercach i pamięci...

(r)

W sercach i pamięci...
c.d. ze strony 31
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Uchwała nr 788/XXXVIII/2002

Rady Miasta Rybnika z  dnia 27 marca 2002 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie
z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez miasto.

Działając na podstawie: art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U.Nr 67 z 1996 r. poz.329 z późn.zm.); art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn.zm.)na wniosek Zarządu Miasta
oraz Komisji Oświaty

RADA MIASTA RYBNIKA
postanowiła:

§ 1. Ustalić na rok szkolny 2002/2003 następujące wysokości stałej
opłaty miesięcznej za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczają-
ce do przedszkoli prowadzonych przez miasto:

– wszystkie posiłki 55,00 zł
– jeden lub dwa posiłki 50,00 zł
– w oddziałach „zerowych”
korzystających tylko
z jednego posiłku (śniadanie) 30,00 zł

§ 2. Opłata stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie pod-
lega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 3. Opłaty stanowią przychód zakładu budżetowego.
§ 4.Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta oraz dyrekto-
rom przedszkoli prowadzonych przez miasto.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r., po uprzed-
nim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 6.Treść uchwały podać do publicznej wiadomości przez wydrukowa-
nie jej w „Gazecie Rybnickiej”.

Urząd Miasta Rybnika
Biuro Rzeczy znalezionych

poszukuje  osób uprawnionych do odbioru niżej wymieniony rzeczy:
– radioodtwarzaczy samochodowych znalezionych w dniu 3 październi-

ka 2000 roku w Rybniku przy ul. Osiedle Południe, w okolicy klatki
schodowej bloku nr 54b,

– roweru górskiego marki Forester znalezionego w dniu 23 lipca 2001
roku w Rybniku przy ul. Plac Pokoju,

– roweru górskiego marki Romet Atlas znalezionego w dniu  września
2001 roku w Rybniku przy ul. Osiedle Południe,

– rowerów górskich marki Girand oraz Grand znalezionych w dniu 2
października 2001 roku w Rybniku przy ul. Raciborskiej,

– rowerów górskich marki Romet oraz 10,5 Bike znalezionych w dniu
27 marca 2002 roku w Rybniku–Gotartowicach.
Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub osoby mogą-

ce udzielić informacji o ich właścicielu prosi się o kontakt osobisty
(Urząd Miasta Rybnika, ul,. Chrobrego 2, 44–200 Rybnik,  pokój
nr 157) lub telefoniczny (42-23011 wew. 7157).

Ogłoszenia o przetargachOgłoszenia o przetargach
Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2,

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124,
ogłasza przetarg nieograniczony na

remont nawierzchni chodnika ul. Sławików i ul. Piasta.
Termin realizacji – 31 sierpnia 2002.
Wadium – zad 1. – 2 000 zł, zad 2. – 2 000 zł. Specyfikację istotnych warun-

ków zamówienia (cena – 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiające-
go, pok. 005 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z
oferentami – Andrzej Kopka, tel. 423011 w. 7007, pok. 007, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 007. Termin
składania ofert upływa dnia 2002.05.10 o godz. 1100. Otwarcie ofert nastą-
pi dnia 2002.05.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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: spełniają warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

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

na roboty remontowe w placówkach miasta Rybnika:
zad 1. Roboty malarskie w I LO w Rybniku przy ul. Ko-

ściuszki; zad. 2. Roboty malarskie w Szkole Podstawowej
nr 35 w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Śląskiej 14.
Termin realizacji – I LO – od 05.07.2002 r. do 16.08.2002 r.
– SP 35 do 05.06.2002. Specyfikację istotnych warunków zamówienia

(cena – 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254
lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami
– Piotr Wieczorek, tel. 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800–1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254.
Termin składania ofert upływa dnia 2002.05.14 o godz. 1000. Otwarcie ofert

nastąpi dnia 2002.05.14 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 257.
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: w ciągu ostat-
nich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 zadania tożsame z przedmiotem
zamówienia o wartości wynoszącej min 50% przedmiotowego zamówie-
nia; posiadają minimum 2 referencje potwierdzające wykonanie z nale-
żytą starannością zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) –100%

•••

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

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty dekarskie
oraz wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 5

oraz w II LO w Rybniku.
Termin realizacji – SP 5 – do 15.07.2002, II LO do 10.06.2002.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 24,40 zł) moż-

na odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem pocz-
towym. Uprawniona do kontaktów z oferentami – Katarzyna Konsek,
tel. 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin
składania ofert upływa dnia 2002.05.09 o godz. 1000. Otwarcie ofert na-
stąpi dnia 2002.05.09 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 257.

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:

- w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zadania tożsame z
przedmiotem zamówienia o wartości wynoszącej min 70% przedstawio-
nego zamówienia

- posiada minimum 2 referencje potwierdzające wykonanie z należy-
ta starannością zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 90%
2. warunki gwarancji i serwisu - 10%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•••

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Któż z nas nie deklaruje swojej miłości
do zwierząt, szczególnie do naszych czwo-
ronożnych przyjaciół – psów?

Widok pięknego, zadbanego psa kroczące-
go dumnie u nogi właściciela lub biegającego
pod jego okiem w miejscu do tego przeznaczo-
nym, wywołuje u większości  z nas pozytywne
reakcje. Nie ma zaś nic bardziej przygnębiają-
cego niż smutne oczy psa patrzące za siatki
ogrodzeniowej schroniska. Inaczej jednak re-
agujemy na wałęsające się w centrum miasta
psie watahy, ujadające i nieprzewidywalne. Te
psy nie zawsze są bezpańskie, często ich wła-
ściciele, mieszkańcy miejskich kamienic, wy-
puszczają je bez opieki, by sobie pobiegały. Tak
dzieje się również w Rybniku. Ostatnio psy bez
opieki poczyniły wiele szkód na skwerach
w centrum miasta, wygrzebując dopiero co za-
sadzone przez służby Zarządu Zieleni Miejskiej
rośliny. Pełne psich odchodów są miejskie traw-
niki, o chodnikach nie wspominając.

Pragniemy przypomnieć właścicielom
tych zwierząt, że mogą one rychło znaleźć
się w wielopolskim schronisku, gdyż nadal
obowiązuje uchwała Rady Miasta z lipca
1999 roku o wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela
psa, będzie go można odebrać ze schroniska
za opłatą wynikającą z jego regulaminu.

W cywilizowanych państwach, w wielkich
skupiskach ludzkich, jakimi są miasta obowią-
zują zasady postępowania ze zwierzętami –
trzeba je trzymać na smyczy, szczególnie agre-
sywne zabezpieczać kagańcem, sprzątać ich
odchody itp. U nas również istnieją przepisy
wynikające z obowiązującej uchwały RM
w sprawie ustalania szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta.
Paragraf 4 tego regulaminu brzmi:
1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobo-

wiązane są do takiego utrzymywania tych
zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagroże-
nia i uciążliwości w szczególności w zakresie
zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu,
przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń,
jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi,
miejsc wspólnego użytkowania Chwałowice
(parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, pia-
skownice, place zabaw, obiekty użyteczności
publicznej).

2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane
tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby
zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą
być prowadzone na smyczy oraz mieć założo-
ny kaganiec.

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko
w rejonach nie zagospodarowanych, poza te-
renami wymienionymi w ust.1; niedopuszczal-
ne jest wypuszczanie psów na tereny wydzielo-
ne, przeznaczone na place zabaw dla dzieci,
piaskownice, wydzielone tereny parkowe.

Autoryzowane laboratorium
Fuji EXPRES Leszek Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42–39-200

Zapraszamy do nowootwartego
zakładu fotograficznego ze studiem.

Rybnik, os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi. Przed zakładem dogodny parking

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz innym?
Skontaktuj się z nami. Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511, poniedziałek 1000 - 1200

Spotkania „Amazonek” w każdy II środę miesiąca o 16.00
przy ul. Kościuszki 17.

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko

Dyżury Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku,

ul. Hallera 8 (pokój nr 11):
Poniedziałek 13.00 - 14.30; Wtorek 15.30 - 17.00; Środa 15.30 - 17.00
Czwartek  15.30 - 17.00 Telefon: 42-26245

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku odbywają się

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

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny w dni powszednie od 17.00 do 7.00.

W soboty, niedziele i święta całodobowo.

4. Osoby utrzymujące lub zamierzające utrzymy-
wać w wielorodzinnych budynkach mieszkal-
nych zwierzęta domowe, a w szczególności psy,
zobowiązane są do uwzględniania postano-
wień regulaminów porządkowych obowiązu-
jących w tych budynkach, dotyczących zasad
utrzymywania zwierząt w budynku.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobo-
wiązane są do niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń spowodowanych przez te zwie-
rzęta na terenach zabudowanych a także
w miejscach wspólnego użytkowania.
Do egzekwowania tych przepisów są upraw-

nione miejskie służby, w tym Straż Miejska.
Bądźmy zatem cywilizowani...               (r)

W czerwcu 2000 roku odbył się zjazd absolwentów z okazji 50–
lecia Technikum Górniczego w Rybniku. W zjeździe uczestniczyło
ok. 1000 absolwentów szkoły. Wielu z nich, mimo upływu lat, czuje się
mocno związanych ze szkołą. Są wśród nich aktorzy, prawnicy, naukow-
cy, księża, wojskowi oraz kadra inżynieryjno–techniczna wielu kopalń
i innych zakładów przemysłowych w Polsce i na świecie. W trakcie zjaz-
du padła propozycja utworzenia stowarzyszenia absolwentów, które
wspomagałoby szkołę i kultywowałoby jej długie tradycje. Górnictwo
wciąż jeszcze jest największym pracodawcą w regionie i zadaniem szko-
ły jest przygotowywanie wysoko kwalifikowanych kadr. Powstał już sta-
tut Stowarzyszenia i grupa inicjatywna chce w najbliższym czasie SWiPTG
zarejestrować oraz zwołać walne zgromadzenie na czerwiec br.

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górni-
czego (SWiPTG) powstaje w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
przy ul. Kościuszki 5. Osoby chętne do współpracy i udziału w SWiPTG
proszone są o zgłaszanie się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie
szkoły. Telefon (0-prefiks-32 4221813), e-mail zst@um.rybnik.pl

Grupa inicjatywna serdecznie zaprasza i prosi o przekazanie
tej informacji w gronie swoich kolegów.

Szkoła Podstawowa nr 29 w Golejowie
będzie w maju obchodzić jubileusz 40–le-
cia istnienia. Do wzięcia udziału w uroczy-
stościach organizatorzy zapraszają wszystkich
absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół.

Główne obchody będą miały miejsce w so-
botę 18 maja br. Rozpocznie je msza św. o godz.
1100 w kościele pod wezw. Chrystusa Króla. Oko-
ło godz. 1230 nastąpi przemarsz do szkoły, gdzie
na dziedzińcu odbędzie się część oficjalna i arty-
styczna. Na 1330 planuje się początek jubileuszo-
wego festynu, a od 1900 – zabawę taneczną.

��������	
���	�����

Jubileusz szkoły
w Golejowie

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w każdy czwartek w miejsko–powiatowym biurze SLD

w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

D y ż u r y  P O
Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka-

nia otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00
do biura w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca
PKS). Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania
Zarządu PO w każdy trzeci poniedziałek miesiąca również o godz.
20.00 w siedzibie PO. Dyżury Platformy Obywatelskiej w Rybniku,
w czasie których udzielimy Ci wszelkich wiadomości i porad, odbywają
się w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie PO.

��������	�
��
��	���
�����	���������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie

w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu).
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Tel. 42-28453
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Lekarzu - pacjencie. Vilcacora
naprawdę leczy raka i nie tylko.

Darmowe emisje filmów O. Szeligi
Tel. 42 19 253 wieczorem

•••
Naprawa pralek, lodówek. 42 19 227

•••
Tynki wewnętrzne gipsowe
maszynowe – agregatem.

Tel. 755 79 29 po godz. 19.00
•••

M-2 Niedobczyce sprzedam,
42 57 009

•••
MAZURY - czartery jachtów
739 62 95, www.ref.rybnik.pl

sprzedamy jacht FOKA 4
•••

L A B O R AT O R I U M
ANALIZ LEKARSKICH

mgr Piotr Zieliński
ul. M.C. Skłodowskiej 7,

tel. 42 38 313
od pon. do piątku od 7.00 do 17.00

sobota od 7.00 do 12.00
Filia: Leszczyny, Pl. Matejki 1

poniedziałek, środa, piątek
od 7.00 do 18.00

Ogłoszenia drobne
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
tel. 42-35-323,

Rybnik, Plac Wolności 2

K U R S Y

��������	
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• KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH
• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 r., II LO)
• KSIĘGOWO–PODATKOWY
• OBSŁUGI KOMPUTERA
• KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW KOLONII
• J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI
• KAS FISKALNYCH

Alkoholizm
odtruwanie, esperal, psychoterapia
„COUNSELORS” 0-32/42-30-400

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec
REHABILITACJA, MASAŻ, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Rybnik–Wielopole, ul. Weteranów 9, tel. 42–46–098, 0–604–254–312, 42–650–86
SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna dzieci i dorosłych masaż klasyczny
i leczniczy, gimnastyka korekcyjna
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Uprawniony Zarządca Nieruchomości

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

(materiał, wzory zachodnie)

����������
Rybnik, ul. Mickiewicza 4

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia), tel./fax 4224397

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

szatni • identyfikatorów osobistych •tabliczek
inwentarzowych • oznakowań maszyn i urządzeń
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PUSTAKI - TRANSPORT
ZA- I WYŁADUNEK

oferuje wytwórnia Rybnik-Golejów,
tel. (0-32) 42-655-37, 0-602-622-439

44-200 Rybnik, Rynek 4
wejście od ulicy Sobieskiego

tel./fax 42 39 882oferuje
wczasy
wycieczki
bilety autokarowe
bilety promowe
bilety lotnicze

OFERTA LATO 2002
Wiele atrakcyjnych krajów
europejskich i nie tylko

OFERTY LAST MINUTE

Biuro Podróży
Capri

czynne: pn.-pt. 9.30 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

PROMOCJA

BIURO PODRÓ¯Y
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NAKŁADU   GRATIS!

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: INFOMAX, 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.
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strony czarno-białe
ogłoszenia drobne
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł
w ramce, z tłem - 1,99 zł
Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

ogłoszenia ramkowe
cała strona - 990 zł
1/2 strony - 549 zł
1/4 strony - 299 zł
poniżej 1/4 strony   - 2,99 zł/cm2

Artykuł sposnorowany
1 strona - 890 zł

strony kolorowe:
strona wewnętrzna
cała strona - 1590 zł
1/2 strony -   899 zł
1/4 strony -   499 zł
strona ostatnia
cała strona  - 1990 zł
1/2 strony -  1099 zł
1/4 strony -    599 zł
RABAT Y:
cykl   3 emisji -   5%
cykl   6 emisji - 10%
cykl 12 emisji - 15%

ceny netto + 22% VAT
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oferuje następujące usługi: * usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek,
   kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami zmarych
   w kolumbarium na terenie cmentarza

* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie
  zwłok w chłodni - I  doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
   z możliwością odprawienia mszy św., Ceny konkurencyjne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Prawnik udzielający bezpłatnie porad
dyżuruje w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, tel. 42-28-825)

w piątki w godz. 15.00 -16.00

BEZPŁATNE  PORADY PRAWNIKA

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

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

Policealne Studium Zawodowe
 wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
 tryb dzienny, wieczorowy i zaoczny

 kierunki kształcenia
 technik informatyk – dwuletni cykl nauczania
 technik BHP – jednoroczny (po technikum i LZ) i półtoraroczny cykl nauczania (po LO)
 technik rachunkowości – jednoroczny cykl nauczania
 technik prac biurowych – jednoroczny cykl nauczania
 technik ekonomista – spec. bankowość i ubezpieczenia – jednoroczny cykl nauczania
 technik administracji – spec. sekretarz–asystent – jednoroczny cykl nauczania
 technik organizacji reklamy – jednoroczny cykl nauczania
 technik usług kosmetycznych (z odnową biologiczną) – dwuletni cykl nauczania
Technikum Mechaniczne, Technikum Fryzjerskie (2,5 letnie)

i Liceum Ogólnokształcące
 trzyletni cykl nauczania – po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej
 czteroletni cykl nauczania – LO po szkole podstawowej (dla dorosłych)
 tryb wieczorowy i zaoczny

 kierunki kształcenia w Technikum Mechanicznym:
 budowa maszyn
 obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

 kierunki kształcenia w Technikum Fryzjerskim:
 technik usług fryzjerskich

Technikum Zawodowe
dla absolwentów gimnazjum kształcące w zawodach:

 technik elektronik  technik budowlany  technik żywienia  technik ekonomista
Liceum profilowane o profilu:

 ekonimiczno–administracyjnym  elektronicznym  usługowo–gospodarczy
        

 przyjęcia do wszystkich typów szkół bez egzaminów  uprawnienia szkoły publicznej

Jak do nas dotrzeć?
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44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 39, tel. 42-39-788 fax 42-29-904

�������

Kierunki naborowe dla szkół S.P. „Oświata”
na rok szkolny 2002/2003




