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Rok 2000 - jaki był?
rozmowa z prezydentem  Adamem Fudalim

— Jaki to był rok  dla Rybnika?

— Myślę, że w samej jego końcówce udało 
nam się sprawić rybniczanom mały prezent. 
Rada Miasta, na wniosek Zarządu i Komisji Fi
nansów, zaakceptowała, w formie uchwały, 
możliwość zaniechania poboru podatku od 
spadków i darowizn. Jest to podatek stanowią
cy dochód gminy, naliczany i pobierany przez 
urzędy skarbowe. Przepisy zezwalają jednak, 
aby na wniosek lub za zgodą prezydenta Urząd 
Skarbowy zaniechał jego poboru. Każdy wnio
sek mieszkańca gminy o zaniechanie poboru 
tego podatku prezydent będzie opiniował po
zytywnie. Podejmując taką decyzję chcemy uła
twić przekazywanie spadkobiercom wypraco
wanego latami rodzinnego majątku. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej i chęci, a nieraz 
i konieczności, przekazania firmy i majątku. 
Uważamy, że taka decyzja ma charakter pro
inwestycyjny.

Generalnie jednak nałożenie przez admini
strację państwową na samorządy zadań, za któ
rymi nie poszły odpowiednie środki finanso
we sprawiło, że rok był trudny.

— Jakie to by ły  zadania i ja k  m iasto  so
bie z  n im i poradziło?

— Realizacja reformy służby zdrowia i refor
my oświaty obciążyła budżet miasta ponad mia
rę. Niedobór środków na oświatę obliczyliśmy 
na co najmniej 10,5 min zł. W ciągu roku bu
dżetowego m usieliśm y się zatem  ratować 
„krótkim” kredytem, by nauczyciele otrzymali 
wypłaty związane ze zmianami w Karcie Na
uczyciela. Rybnik był jednym z pierwszych 
miast, które wywiązało się z tych płatności.

Nie do końca państwo wzięło na siebie skut
ki reformy zdrowia. Restrukturyzacja ZLA po
ciągnęła za sobą nie tylko koszty finansowe, 
ale i społeczne. Pomimo tych kłopotów, uwa
żam, że miejskie zadania inwestycyjne udało 
się nam zrealizować w sposób właściwy.

— K tóre  z  tych  in w estyc ji uw aża pan  
za najw ażniejsze?

— Przede wszystkim oddanie do użytku zmo
dernizowanej oczyszczalni ścieków, inwestycji 
rozpoczętej przez naszych poprzedników.

Mam również świadomość tego, że pewne za
dania przez nas podjęte, kontynuowane będą 
przez naszych następców - tak wygląda normal
ny ciąg inwestycyjny. Wracając do oczyszczalni 
-  jej otwarcie wymusza na nas dalsze inwesty
cje w postaci dociążającej sieci kanalizacyjnej.

Myślę, że szczególnym powodem do rado
ści jest inwestycja w naszą młodzież czyli bu
dowa zespołu szkół wyższych przy ul. Rudzkiej. 
Tu chciałbym podziękować za bardzo dobrą 
współpracę elektrowni „Rybnik” oraz sponso
rom: firmom Rettig Heating, Tenneco Auto
motive, Utex, Erbud, Utex Commercial, Ener- 
go Inwest, Uniserw, Energoserwis. Proces ada
ptacji pierwszego obiektu rozpoczął się wio
sną 2000, zaś rok akademicki 2000/2001 stu
denci Centrum Kształcenia Inżynierów rozpo
częli już w nowej siedzibie. To bardzo ważne 
dla miasta przedsięwzięcie. Rybnik, postrze
gany do niedawna poprzez pryzmat monokul
tury górniczej, zmienia swoje oblicze. I rok 
2000 był dla tych zmian przełomowy. Chcieliby
śmy, by Rybnik był miastem otwartym, świad
czącym usługi nie tylko dla swoich mieszkań
ców, ale dla jak największej ilości ludzi spoza 
niego. Już istnieje u nas wiele instytucji ponad- 
gminnych, obejmujących swym zasięgiem spo
ry obszar naszego regionu. Tworzą one nie tyl
ko miejsca pracy, ale przyciągają tu ludzi zosta
wiających pieniądze również w sklepach, insty
tucjach kultury, zakładach usługowych -  a to 
wszystko sprzyja rozwojowi miasta.

Ubiegły rok to również czas inwestycji 
drogowych. Kontynuowana była budowa ob
wodnicy południowej -  odcinek Wodzisław- 
ska-Raciborska jes t na dziś dzień zaawanso
wany w ok. 50%. Oczywiście nie jest to droga 
na miarę naszych marzeń, a raczej możliwo
ści. Bez zaangażowania wielkich pieniędzy 
z budżetu centralnego nie ma co marzyć o wiel
kich inwestycjach drogowych. Poprawy ukła
du komunikacyjnego możemy się też spodzie
wać w wyniku realizacji planowanej drogi śred
nicowej Racibórz-Pszczyna, która przebiegać 
będzie krańcami naszych południowych dziel
nic i przyjmie rolę obwodnicy od strony połu
dniowej. Ale to przyszłość...

W ub. roku podjęliśmy decyzję o przekaza
niu poszpitalnych zabudowań przy ul. Powstań
ców na nową siedzibę szkoły muzycznej. Był
bym szczęśliwy, gdyby ta inwestycja znalazła 
się w „podsumowaniu roku” 2002.

Wbrew tem u co twierdzi opozycja, wiele 
prac inwestycyjnych miało miejsce w dzielni
cach. Trudno byłoby znaleźć dzielnicę, w któ
rej nie byłoby śladu inwestycji czy remontów. 
Przybyło utwardzonych dróg budowanych me
todą gospodarczą z wykorzystaniem materia
łów przekazanych przez miasto, dłuższa jest 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna, udrożniono 
ciągi komunikacyjne poprzez budowę zatok au
tobusowych, tworzenie lewo- i prawoskrętów 
oraz wprowadzanie sygnalizacji świetlnej.

— P o trz e b y  d z ie ln ic  z o s ta ły  za w a r te  
w  sporządzonych w  roku 2 0 0 0  strategiach  
ich rozwoju...

— Strategie dla dzielnic to nowość w naszym 
mieście. Są one niejako konsekwencją ustawy
0 rozwoju regionalnym. Swoją strategię rozwo
ju ma województwo śląskie, a także miasta, 
które chcą się rozwijać, bo tylko zadania wpi
sane w strategie mogą być w przyszłości dofi
nansowywane z funduszu rozwoju regionalne
go. Choć sporządzenie strategii dzielnic nie 
jest wymogiem formalnym, wydawało się nam, 
że będzie to dobry sposób na inwentaryzację 
wszelkich potrzeb, jakie są zgłaszane przez 
mieszkańców dzielnicy. Zadania inwestycyjne 
zostały podzielone ze względu na czas realiza
cji -  od krótkoterminowych, mających swoje 
miejsce w budżecie 2001, do zadań perspekty
wicznych, do 2010 roku. A więc skorzystać 
z tego dokumentu będzie można również w na
stępnych wielu kadencjach. Współtwórcami 
strategii byli mieszkańcy dzielnic poprzez swo
ich przedstawicieli z rad dzielnic, a ostatecz
ny zapis, stworzony przez prowadzących pro
jekt urzędników i konsultantów, zyskał popar
cie dzielnicowych samorządów. Na uroczystym 
noworocznym spotkaniu egzemplarze strate
gii zostały wręczone przedstawicielom dziel
nic, by mieszkańcy wiedzieli, na co w bliższej
1 dalszej przyszłości mogą liczyć...
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— M e om inęły Rybnika problem y spo
łeczne zw iązane z  restrukturyzacją  Zakła
du Lecznictw a Am bulatoryjnego...

— Jeśli chodzi o proces przekształceń ZLA 
w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, koniec 
roku 2000 jawił się nam w czarnych barwach. Pro
blem udało się rozwiązać dosłownie rzutem na ta
śmę. Rozmowy z udziałem najbardziej zaintereso
wanych pracowników służby zdrowia trwały wiele 
godzin. Udało się doprowadzić do połączenia dwu 
spółek i wyłonienia prezesa, a tym samym partne
ra do rozmów. Zdawaliśmy sobie sprawę, że restruk
turyzacja ZLA nie będzie sprawą łatwą, ale nie zna
liśmy wszystkich zagrożeń, na które się później na
tknęliśmy. Podjęliśmy próbę stworzenia rynku usług 
medycznych w naszym mieście, ale cały ten proces 
musi być przez nas pilnie obserwowany. Będziemy 
interweniować tam, gdzie nasza interwencja będzie 
potrzebna, bo przecież celem tych wszystkich za
biegów jest lepsza dostępność usług medycznych 
dla mieszkańców naszego miasta. W porę złożyli
śmy program restrukturyzacji, co pozwoliło nam 
pozyskać środki na odprawy dla pracowników i na 
proces remontowo-adaptacyjny budynków przy
chodni -  w sumie ok. 1 min 300 tys. zł. I to są 
pieniądze z zewnątrz, których my nie musimy wy
dać z miejskiej kasy.

— W prawdzie m iastu  udało się  bez w ięk
szych perturbacji rozw iązać problem  wy
p ła t z  K a rty  N auczyciela, jed n a k  pod  sam  
koniec roku w iele było p ro testó w  dotyczą
cych planów  likw idacji n iektórych  placó
w ek oświatowych...

— Były protesty i spodziewamy się ich nadal. 
Jednak procesu racjonalizacji sieci placówek 
przedszkolnych i szkolnych nie da się uniknąć. 
Konsultujemy nasze zamierzenia z radami dziel
nic, z gronem pedagogicznym, podajemy moty
wy. Staramy się, by rachunek ekonomiczny nie 
był głównym kryterium. Nie możemy jednak 
dopuścić do sytuacji skrajnych -  a i takie były 
w naszym mieście -  by szkoła liczyła 50 uczniów...

— Podsum owując za tem  p lu sy  i m inusy  
roku 2 0 0 0  -  czego znajduje pan więcej?

— Zdecydowanie plusów. Nasze dokonania 
zostały zauważone -  decyzją marszałka woje
wództwa śląskiego zostałem powołany w skład 
Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Re
gionalnego Województwa Śląskiego na lata 
2001-2002. To nie przypadek, że przedstawi
ciel Rybnika znalazł się w tym gronie, poza tym 
jest to możliwość takiego przedstawiania spraw 
mi najbliższych, czyli spraw Rybnika, by moż
liwa do uzyskania ilość środków trafiła do na
szego budżetu.

— Życzyć zatem  wypada, by rok następny  
nie był gorszy. D ziękujem y za rozmowę.

Rozmawiała 
W iesława Różańska

- jaki był?
To pytanie zadaliśmy również rad

nym, przedstaw icielom  poszczegól
nych klubów.

Przewodniczący 
Rady Miasta 
Michał 
Śmigielski

Ważnym wyda
rzeniem na rybnic
kiej scenie politycz
nej ub. roku było 

powstanie koalicji radnych z klubu AWS 
oraz Ruchu Rozwoju Rybnika. Dla mnie to 
uspokojenie nastrojów było bardzo ważne 
-  wreszcie można się było poświęcić pracy 
i przystąpić do rozwiązywania problemów 
miasta. Sporo w ub. roku było ważnych wy
darzeń inwestycyjnych. Obok wielokrotnie 
już wymienianych inwestycji takich jak 
oczyszczalnia ścieków, szpital czy remont 
sądu, ważną i bardzo mi bliską inwestycją 
było oddanie do eksploatacji pierwszego bu
dynku Zespołu Szkół Wyższych oraz rozpo
częcie prac koncepcyjnych i projektowych 
związanych z uruchomieniem kilku kierun
ków Uniwersytetu Śląskiego już od paź
dziernika 2001.

W połowie roku radni przyjęli Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro
wania Przestrzennego Miasta Rybnika. Jest 
ono wyznacznikiem rozwoju miasta na naj
bliższe dziesiątki lat i na bazie tego opraco
wania sporządzane będą plany miejscowe. 
To niezwykle ważny, wymagający wiele mie
sięcy pracy dokument. Radni, poprzez pra
cę w komisjach branżowych, wnieśli do nie
go wiele sugestii i poprawek i w końcu przy
jęli go jednogłośnie.

Mimo wielorakich problemów uważam, 
że miasto poszło zdecydowanie do przodu, 
szczególnie w dziedzinie inwestycji. Decy
zje o rozpoczęciu wielu z nich jak np. szpi
tal czy „obwodnicy południowej” zapadły 
znacznie wcześniej, dlatego nie można ich 
rozpatrywać w ramach jednej kadencji. Nie 
było jednak innej możliwości, jak ich kon
tynuacja, więc efekty przyszły teraz.

Nie zabrakło w ub. roku problemów spo
łecznych, choćby negatywnych konsekwen
cji restrukturyzacji ZLA. Mimo perturba
cji, w nowy rok udało się wejść z nową struk
turą -  niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej. W przypadku szkolnictwa -  
Rybnik uporał się z wypłatami związanymi 
ze zmianami w Karcie Nauczyciela szybciej 
i lepiej niż inne miasta.

Społeczność Rybnika, miasta złożonego

c.d. na stronie 5

Rok 2000... Budżet
Ostatnie w roku sesyjne spotkanie 

radnych było również jednym z naj
ważniejszych. Przyjmując plan budże
tu na rok 2001, radni zadecydowali 
o rozdziale środków finansowych na 
stojące przed samorządem zadania.

Uroczysty charakter odbywającej się parę 
dni po świętach, a tuż przed Nowym Rokiem 
sesji nadał występ zespołu „Przygoda”. Za ko
lędowanie na góralską nutę i noworoczne ży
czenia w imieniu radnych podziękował wice
przewodniczący Rady Miasta Jan Mura, któ
ry sesji przewodniczył.

Tradycyjną relację z pracy Zarządu Miasta 
w okresie międzysesyjnym złożył prezydent 
Adam Fudali. Poinformował radnych m.in. 
o podpisanej w Litwin umowie partnerskiej 
między tym miastem, a Rybnikiem, zwracając 
szczególną uwagę na działania Francuzów na 
rzecz zachowania tradycji górniczej swojego 
miasta. Wspomniał też o propozycji burmistrza 
Dorsten nawiązania trójstronnych kontaktów 
z udziałem miasta irlandzkiego oraz o spotka
niu z nowym wojewodą śląskim Wilibaldem 
Winklerem. Poinformował też o powołaniu 
swojej osoby przez marszałka województwa 
śląskiego do udziału w pracach Komitetu Ste
rującego Programu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Śląskiego na lata 2001 -  2002. 
Prezydent wspomniał też o zagrożeniu proce
su restrukturyzacji Zakładu Lecznictwa Ambu
latoryjnego, na szczęście koniec roku przyniósł 
pozytywne rozwiązanie. Jednym z najważniej
szych zadań jest, zdaniem prezydenta, pozy
skiwanie środków pomocowych z UE i kredy
tów preferencyjnych, poinformował on zatem 
radnych o efektach tych zabiegów. (Więcej 
o najważniejszych wydarzeniach i problemach 
miasta ub. roku w wywiadzie z  prezydentem  
A. Fudalim na str. 3.)

Po sprawozdaniu prezydenta członkini Za
rządu Miasta Ewa Ryszka przedstawiła pro
jekt zmian w budżecie miasta na rok 2000. 
Dzięki zaliczce otrzymanej w ramach Progra
mu Phare „Inicjatywa II” na dwa zadania (tar
gowisko miejskie i laboratorium dla Zespołu 
Szkół Wyższych), do budżetu wprowadzono 
sumę 1.097.833 zł. Miasto otrzymało też kwo
tę 7.277 zł z Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych (koszty obsłu
gi realizowanych zadań) oraz 110.613 zł (I tran
sza) od RSW jako odszkodowanie za budynek 
Przedszkola nr 29 w Niewiadomiu (szkody 
górnicze). Ponadplanowe dochody z podatku 
od nieruchomości od osób fizycznych i praw
nych (6,3 min zł) oraz darowiznę elektrowni 
„Rybnik” (1,1 min zł) przekazano na budowę 
kampusu przy ul. Rudzkiej (5 min zł) oraz sali
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2001 przyjęty
gimnastycznej ZSE-U (2,4 min zł). Dochody 
budżetowe zostały zwiększone też o 34.304 zł 
ze środków rezerwy celowej wojewody śląskie
go jako refundacja poniesionych przez gminę 
kosztów zapewnienia lokalu mieszkalnego dla 
repatriantów z Kazachstanu. Drobne sumy po 
stronie dochodów budżetowych uzyskano też 
od gmin Jejkowice i Gaszowice za objęcie ich 
obszaru obwodem gimnazjum dla dorosłych. 
Dzięki dotacji z rezerwy budżetu państwa moż
na zmniejszyć wydatki Zespołu Ognisk Wycho
wawczych o 110.000 zł. Niewykorzystane 
w 2000 roku środki na inwestycje z uwagi na 
ich niższy koszt lub przesunięcia realizacji na 
lata następne w kwocie 272.130 zł zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie remontu 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej (11.130 
zł) i budowę sal gimnastycznych przy szkołach 
podstawowych (261.000 zł). Oszczędności wy
datków w dziale oświaty w kwocie 470.000 zl

firma specjalizująca się w budowie basenów 
i wspólnie z władzami miasta są rozpatrywane 
różne koncepcje. Decyzja zostanie podjęta w 
2001 roku, zatem obecne ograniczenie środ
ków na ten obiekt jest zgodne z rozsądkiem. 
Radny Jerzy Rożek prosił o wyjaśnienie wprowa
dzonej do projektu uchwały autopoprawki mówią
cej o zwiększeniu dochodów o 1 min 100 tys. zł 
otrzymanych od elektrowni „Rybnik”. Sprawę 
wyjaśnił prezydent A. Fudali. Po dyskusji 
uchwałę przyjęto przy 5 wstrzymujących się 
głosach radnych SLD.

Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia 
wykazu wydatków w budżecie miasta na 2000 
rok, które nie wygasają z upływem roku bu
dżetowego. Wśród zadań takich znalazły się 
m.in. dalsza realizacja obwodnicy Południowej (od 
ul. Wodzisławskiej do Raciborskiej), kanalizacja sa
nitarna w dzielnicach Wielopole, Golejów, 
Niedobczyce,budowa infrastruktury targowiska,

M oment głosowania nad uchwałą budżetową. Zdj.: r

zaproponowano przeznaczyć na dofinansowa
nie inw estycji w przychodniach zdrowia 
(120.000 zł) oraz przebudowę płyty boiska 
w Chwałowicach (350.000 zł). Przeniesienie 
wydatków z kilku inwestycji na inne wzbudziło 
kontrowersje radnych. Barbara Pruszkowska 
zauważyła, że zdjęcie 72.000 zł ze środków na 
remont ośrodka im. Jana Pawła II nie jest do
brym posunięciem, podobne zdanie wyraził 
radny W iesław Zawadzki jeśli idzie o basen 
kryty w Boguszowicach (16.390 zł). Odpowie
dzialny za inwestycje wiceprezydent Józef 
Cyran zapewnił, że wszystkie potrzeby ośrodka 
Jana Pawła II są realizowane. Jeśli chodzi o niedo
kończony basen w Boguszowicach -  pojawiła się

dworzec autobusowy przy ul. Budowlanych, 
budowa 7 sal gimnastycznych, remonty kilku 
placówek oświatowych, bazyliki św. Antonie
go i wielu innych. W wykazie tym radny W. Za
wadzki nie zauważył kontynuacji remontu ul. 
Patriotów w Boguszowicach i tego właśnie te
matu dotyczyło jego pytanie. Wiceprezydent 
Romuald N iewelt zapewnił, że zadanie to 
będzie realizow ane już z nowego budżetu. 
W związku z przyłączeniem  do Rybnika od 
1 stycznia br. Ochojca, radny J. Rożek zadał py
tanie dotyczące ewentualnych wydatków z tym 
związanych. Prezydent Fudali poinformował, że

c.d. na stronie 6
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z wielu dzielnic, które zachowały własny 
charakter, żyje ich problematyką. I tu nale
żałoby wspomnieć o przyłączeniu do Ryb
nika, dzielnicy kolejnej, już 27! Tym samym 
i Rada Miasta powiększy się o jej przedsta
wicieli. Jako przewodniczący RM zauważy
łem pozytywną prawidłowość: mimo róż
nych politycznych opcji, jeśli chodzi o roz
wiązywanie problemów lokalnych, radni 
kierują się zdrowym rozsądkiem , a nie 
przynależnością partyjną, co jest bardzo 
optymistyczne.

Przewodniczący 
klubu radnych 
AWS
Henryk Ryszka

Pod w zględem  
inwestycji był to do
bry rok, nie tylko 
dla naszego klubu,

ale dla wszystkich mieszkańców Rybnika. 
Oddane do użytku zostały inwestycje -  
oczyszczalnia ścieków, szpital, pierwszy 
budynek kampusu, kolejna część obwodni
cy południowej. W roku 2000 rozpoczęto 
również przygotowania do prac przy obwod
nicy północnej miasta, łączącej ul. Gliwic
ką z ul. Rudzką. Wykonano też kapitalny 
remont wiaduktu przy ul. Żorskiej oraz wy
remontowano ogółem 20 ulic. Na 13 ulicach 
położono chodniki, zamontowano 260 no
wych punktów świetlnych, a systemem go
spodarczym wykonano 18 km utwardzenia 
dróg. Chciałbym rów nież w spom nieć
0 robotach w zakresie poprawy bezpieczeń
stwa i płynności ruchu. Wykonano kilka 
sygnalizacji świetlnych acyklicznych i zmo
dernizowano skrzyżowania. Powstało 9 za
tok autobusowych, a na przystankach za
budowano 15 szklanych, ośw ietlonych 
wiat. Dzięki kilkudziesięciu informacjom 
świetlnym pomogliśmy kierowcom dotrzeć 
do konkretnych ulic i dzielnic miasta.

Czy można powiedzieć, że coś się nie uda
ło? Z pewnością dużym problemem jest bez
robocie, które w naszym mieście wzrasta
1 waha się w granicach 14-15%. Sytuacja ta 
ma miejsce głównie ze względu na likwida
cję dużych zakładów pracy, jak na przykład 
kopalnie. Dla porównania w 1994 roku 
w dzielnicy Niedobczyce było 6 tyś. miejsc 
pracy, a teraz jest ich tylko 440. Kłopot sta
nowi również znalezienie poważnego inwe
stora dla zagospodarowania terenów górni
czych. Rok 2000 był pomyślny, a ten który 
właśnie się rozpoczął pozwoli na kontynu
ację już rozpoczętych inwestycji. Klub nasz 
patrzy z optymizmem na czekające nas za
dania, a optymizm ten wynika z oceny do
tychczasowych starań Zarządu Miasta oraz 
ich efektów.

c.d. na stronie 6
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P r z e w o d n i 
czący klubu rad
nych RRR Józef 
Cyran

W arto zw rócić 
uwagę na to, że nie 
ma żadnych ataków 
na nasz klub z ze

wnątrz. Stąd też wydaje się, że droga którą 
obraliśmy, była trafna. Wszystko co w tej 
chwili się robi się w mieście jest kontynu
acją poprzedniej drogi, praktycznie nie ma 
żadnych nowych rzeczy. Przemieszczeniu 
uległy pewne akcenty, jak na przykład to, 
że chcieliśmy budować 12 sal gimnastycz
nych, po 3 w każdym roku, a tam gdzie obec
nie ma znaleźć swoją siedzibę Szkoła Mu
zyczna miała być Akademia Ekonomiczna. 
Mowa więc o pewnych przemieszczeniach 
akcentów, ale wszystko to szło i idzie nadal 
w tym samym kierunku. Byliśmy nastawie
ni na rozwój dzielnic i to się nam udało. 
W dzielnicach pytają nas, dlaczego nie ujaw
niamy się bardziej medialnie na zewnątrz. 
Nadal zachowujemy swoją jedność i siłę 
oraz zamierzamy to potwierdzić w tej ka
dencji. Zdecydowanych porażek w 2000 
roku nie widzę, jakkolwiek zależało nam na 
tym, żeby wszystko szło znacznie szybciej. 
Jednak chodzimy twardo po ziemi i zdaje
my sobie sprawę, że środków finansowych 
nie starczy na wszystko. Wszystkie proble
my, które się pojawiły w roku ubiegłym, są 
niczym w porównaniu z bezrobociem, któ
re sięga już 15%. Zawsze podkreślam , 
że nie może być mowy o rozwoju miasta, 
w którym mamy do czynienia z rosnącym 
bezrobociem. Dlatego też będziemy się sta
rali, aby ten stan zmienić. Jako klub nie 
mamy się czego wstydzić, a osobiście moim 
największym osiągnięciem jest powstanie 
ośrodka przy ul. Żużlowej, gdzie tyle zagu
bionych osób może godnie żyć.

6

Członek klu
bu RRR Marian  
Szydło

Klub RRR to 
przede wszystkim 
skuteczność, dzięki 
której osiągamy za
kładane przez nas 

cele i możemy mówić o sukcesach w pracy 
zespołowej. Współdziałamy z dużym elek
toratem, jesteśmy odpowiedzialni za prze
miany i rozwój naszego miasta, nie gubimy 
z oczu potrzeb ludzi, potrzeb pracy, miesz
kania, edukacji i bezpieczeństwa. Wszyst
ko co dzieje się w mieście jest kontynuacją 
tych przem ian, k tó re  zapoczątkow ane

dokończenie na stronie 7
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wiele problemów, w tym finansowych, wyma
ga jeszcze rozwiązania. Chodzi o to, by proces 
przyłączenia był jak najmniej uciążliwy zarów
no dla mieszkańców Ochojca, jak i dla rybnic
kiej administracji. Uchwała została podjęta 
przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzy
mującym się.

Kolejnych kilka projektów uchwał zrefero
wanych przez E. Ryszkę dotyczyło podatków 
lokalnych. Dyskusję wzbudził przede wszyst
kim projekt wprowadzenia 1% podatku od war
tości „budowli wykorzystywanych bezpośred
nio do wytwarzania energii elektrycznej lub 
ciepła, linii elektroenergetycznych przesyło
wych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów 
sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, 
od budowli służących do odprowadzania  
i oczyszczania ścieków”. Radnych zaniepokoił 
procentowy podatek od wartości, która jest 
w zasadzie nieznana.

W. Zawadzki np. wyraził obawę czy podatek 
np. od przewodów sieci wodociągowej będzie 
miał wpływ na wysokość opłat za wodę. Człon
kowie UM wytłumaczyli, że koszty te ponosić 
będzie tylko właściciel obiektu. W przypadku 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
szczególn ie  te raz  trzeb a  będzie  szukać 
oszczędności, przede wszystkim poprzez 
zmniejszanie strat wody, które aktualnie się
gają 27%. Radny Roman Oleś zaniepokoił się, 
że kumulujące się podatki wpłyną niekorzyst
nie na działalność drobnych przedsiębiorców 
i handlowców. Z kolei radny Stanisław Jaszczuk 
pytał o możliwości ulg podatkowych dla inwe
stycji proekologicznych. Radny Andrzej Rojek 
miał wątpliwości co do sposobu wyliczania 
podatku (2%) od budowli nie wchodzących 
w skład w/w. W efekcie uchwała została podję
ta przy jednym głosie przeciwnym, 9 wstrzy
mujących się (SLD). Drugi z projektów uchwał 
podatkowych dotyczył opłat od posiadanych 
psów, które miałyby wynosić 30 zł. Zabierając 
głos w dyskusji radny Kazimierz Zięba zadał 
pytanie, czy służby miejskie prowadzą staty
stykę ilości psów w domach i mieszkaniach
1 jaka jest ściągalność podatku. Okazało się, 
że sięga ona 90%, ale, jak tłumaczył R. Nie- 
welt, podatek jest egzekwowany na podstawie 
listy szczepień, a mieszkańcy zobowiązani są 
tylko do zgłaszania posiadania psów ras nie
bezpiecznych. Spisanie wszystkich psów jest 
ze względów technicznych niemożliwe i jak 
wyraził się prezydent A. Fudali -  najwięcej za
leży od samodyscypliny społeczeństwa i jej po
stawy obywatelskiej. Uchwałę przyjęto przy 2 
głosach wstrzymujących się. Bez dyskusji, przy
2 głosach wstrzymujących się przyjęto uchwa
lę w sprawie podatku od środków transporto
wych na rok 2001.

Kolejna uchwała powinna, jak powiedział 
prezydent A. Fudali, mieć szczególne znacze
nie dla osób chcących przejąć rodzinną firmę, 
dotyczy bowiem możliwości zaniechania pobo

c.d. ze strony 5 ru podatku od spadków i darowizn. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie. (Szczegółowe zapisy 
uchwal podatkowych w Monitorze Miejskim).

W końcu nadszedł czas na przedstawienie 
projektu uchwały na tej sesji najważniejszej -  
w sprawie budżetu miasta na rok 2001. Jego 
założenia przedstawił prezydent Adam Fudali.
Na wstępie poinformował radnych o uwieńczo
nych sukcesem staraniach miasta o odzyska
nie zaległych płatności od Rybnickiej Spółki 
Węglowej. Przypomniał najważniejsze inwesty
cje -  sale gimnastyczne, szpital, przenosiny 
szkoły muzycznej, udrażniania układu komu
nikacyjnego. Wspomniał też, że nadal ogrom
nym obciążeniem dla budżetu m iasta jes t 
oświata. Zapowiedział, że jeżeli ministerstwo 
edukacji nie wywiąże się ze swych zobowiązań 
finansowych dotyczących wypłat z Karty Na
uczyciela względem samorządu, miasto rozwa
ży możliwość zwrócenia się w tej sprawie do 
Trybunału Konstytucyjnego. Po zreferowaniu 
szczegółów projektu uchwały przez Ewę Rysz
kę, z upoważnienia radnych Ruchu Rozwoju 
Rybnika wystąpił radny Andrzej Rojek, infor
mując, że RRR ocenia budżet 2001 jako proin
westycyjny, zgodny z kierunkiem działań pre
ferowanych przez RRR, stąd radni reprezentu
jący to ugrupowanie będą głosować za jego przy
jęciem. Podobną deklarację złożył przewodni
czący klubu radnych AWS Henryk Ryszka.
W imieniu radnych SLD wystąpił Wiesław Za
wadzki, krytykując budżet za zbyt wielki defi
cyt, zm niejszenie środków na gospodarkę 
mieszkaniową i rozwój infrastruktury w dziel
nicach, co nie służy zakładanemu wcześniej 
zrównoważonemu rozwojowi dzielnic. Radny 
ten uważa, że zadłużenie nie będzie sprzyjać 
poprawie standardu życia mieszkańców. Pole
mizował z tą wypowiedzią A. Rojek, uważając, 
że poziom deficytu nie jest groźny, zaś kredy
ty zaciągnięte na inwestycje, które mają słu
żyć kilku pokoleniom nie mogą zostać zwróco
ne w czasie jednej kadencji. Kazimierz Zięba 
negatywnie wyraził się o braku polityki pozy
skiwania mieszkań socjalnych i zbyt małych 
środkach na remonty mieszkań. Zauważył też, 
że niektóre inwestycje są forsowane bez po
parcia opinii społecznej. W odpowiedzi założe
nia polityki mieszkaniowej przedstawił wice
prezydent Piotr Szczyrbowski informując, że 
miasta nie stać na budowę lokali socjalnych 
i będą na nie adaptowane mieszkania o najniż
szym standardzie. Wśród najbardziej zaniedba
nych lokali komunalnych są przekazane mia
stu budynki kopalniane. Radny J. Rożek wy
raził obawy co do możliwości spłaty deficytu 
w ciągu kilku najbliższych lat. Zaapelował też, 
by z rezerwy budżetowej wyłożyć środki na 
nowe drzwi dla reprezentacyjnego przecież 
gmachu jakim jest Teatr Ziemi Rybnickiej oraz 
remont dna basenu na Rudzie. Jak zapewnio
no, przed sezonem Ruda, jak zawsze, będzie 
wyremontowana. Prezydent Fudali przypo
mniał o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
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budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunko
wą. — Jestem  przekonany — powiedział prezy
dent — że głosując za tym budżetem, zagłosu
jem y za rozwojem miasta... Jego pozytywne 
cechy wskazał też wiceprezydent Jerzy Frelich, 
podkreślając, że jes t to budżet inwestujący 
w młodzież -  siłę napędową regionu. Stąd m.in. 
Zespół Szkół Wyższych, sale gimnastyczne, 
szkoła muzyczna. Przypomniał, że jednym 
z celów na najbliższe lata uchwalonej przez 
radnych strategii rozwoju miasta jest wyższe 
wykształcenie dla 50% rybnickiej młodzieży. 
Wiceprezydent J. Cyran podkreślił, że zacią
gane kredyty nie są przeznaczone na kon
sumpcję, ale na inwestycje, dzięki którym 
rybniczanom będzie się żyło lepiej. Wyraził 
też zdziwienie, że radny W. Zawadzki taki 

,  b u d że t poddał k ry ty ce . W odpow iedzi 
W. Zawadzki oświadczył, że w budżecie 2001 
taka dzielnica jak Boguszowice-Osiedle nie 
zaistniała i w efekcie ocenił budżet jako „po
lityczny”. Dyskusję przecięła Urszula Szynol 
oświadczając, że radni otrzymali projekt bu
dżetu 10 listopada i było sporo czasu na dys
kusję w trakcie prac w komisjach. Zadaniem 
radnych na sesji jes t głosowanie, stąd też for
malny wniosek o zamknięcie dyskusji. Prze
głosowano go przy 2 głosach wstrzymujących 
się. Uchwałę budżetową podjęto przy 3 gło
sach przeciw i 4 wstrzymujących się. Za przy
gotowanie budżetu miejskim służbom finan
sowym podziękowali radny Marian Szydło 
i wiceprzewodniczący RM Jan Mura.

Obrady wznowiono po dwugodzinnej prze
rwie, w czasie której radni zapoznali się 
w Kamieniu z majątkiem spółki „H ossa”. 
Pierwszy po przerwie punkt obrad dotyczył 
nawiązania umowy partnersk iej z Litwin. 
Radni przyjęli porozumienie o współpracy 
z tym miastem jednogłośnie. Radni przegło
sowali też uchwałę o przyporządkowaniu 
części ul. Rybnickiej ulicy Gen. Okulickiego 
i zmianie nazwy pozostałej części ulicy Ryb
nickiej na ulicę Składową. Zmiany te były ko
nieczne ze względu na przyłączenie sołec
twa Ochojec do Rybnika, zaś tam główna uli
ca (droga krajowa) nosi nazwę Rybnicka. 
Zmiana jej nazwy byłaby bardziej kłopotliwa 
niż zmiana nazwy peryferyjnej ulicy Rybnic
kiej w Rybniku.

N astępn ie  członek ZM L eszek  K uśka 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przy
jęcia M iejskiego P rogram u P rofilak tyk i 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w roku  2001. C oroczne podejm ow anie 
uchwały RM w tej sprawie je s t wymogiem 
ustawowym. Po krótkiej dyskusji, w czasie 
której radny Stanisław Jaszczuk pytał m.in. 

i  o proces podejmowania decyzji w sprawie 
podziału funduszów, uchwałę przyjęto przy 
1 głosie wstrzymującym się. Następnie rad
ni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie ak
ceptacji i potwierdzenia treści wspólnego wnio
sku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego

im. Jana Pawła II i Urzędu Miasta do Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych o udzielenie dotacji na rok 
2001 na realizację zadania z zakresu rehabi
litacji społecznej i leczniczej dzieci niepeł
nosp raw nych  w tym  o śro d k u . Z godnie 
z rozporządzeniem ministra pracy wniosek 
o do tację  m usi uzyskać akceptację  RM, 
a treść wniosku powinna zostać potwierdzo
na jej uchwałą. Projekt przyjęto jednogło
śnie, podobnie jak uchwałę w sprawie zmian 
w Statucie Centrum  Rekreacji i Rehabilita
cji „Bushido”, a dokładnie §16 tego statutu. 
Mówi on o tym, że obsługa finansowo-księ
gowa „Bushido” prowadzona będzie we wła
snym zakresie. Jak wyjaśniła E. Ryszka, ko
nieczność wprowadzenia takiej zmiany zwią
zana jest z likwidacją zakładu budżetowego 
MOSiR, który dotychczas prowadził obsłu
gę księgową ośrodka „Bushido”.

Równie jednomyślni byli radni w przypad
ku kolejnego projektu uchwały, dotyczące
go zmian w uchwale Rady M iasta z dnia 
16.10.2000 r. w sprawie polityki miasta wo
bec organizacji pozarządowych. Projekt za
kładał wprowadzenie zmian w dwóch punk
tach Rybnickiej Karty Współpracy z Organi
zacjami Pozarządowymi. Jeden z nich otrzy
mał brzmienie: „kontrakt zawiera się na czas 
określony, nie dłuższy niż okres trzech la t”. 
Poprzedni zapis mówił o rocznym okresie, 
lecz jak wyjaśniła E. Ryszka, kontrakt ma 
charakter długofalowy w związku z tym ogra
niczenie trwania kontraktu do jednego roku 
budżetowego nie było zasadne. W dalszej 
części sesji w iceprezydent P. Szczyrbowski 
przedstawił kandydaturę Szymona Podleśne
go na przedstawiciela miasta w Zgromadze
niu Wspólników Rybnickiej Strefy Aktywno
ści Gospodarczej. Wiceprezydent podkreślił 
wagę prawniczego wykształcenia Sz. Podle
śnego oraz fakt, iż będąc pracownikiem Urzę
du M iasta będzie on miał sta ły  kon tak t 
z Zarządem Miasta w sprawach związanych 
z tą  spółką. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnie radni rozpatrzyli projekt w spra
wie nabycia, zbycia, oddania w wieczyste 
użytkowanie nieruchom ości oraz ustalenia 
służebności gruntowej i oddania nierucho
mości w użytkowanie bezpłatne. Pierwotnie 
uchwała miała inne brzmienie, ale zgłoszo
no do niej autopoprawki. Dotyczyły one m.in. 
numeracji oraz nazwy uchwały, której zmia
na związana była z koniecznością rozpatrze
nia punktu mówiącego o oddaniu w użytko
wanie nieruchomości w Boguszowicach. Jak 
wyjaśnił Piotr Szczyrbowski, jes t to budy
nek tzw. „Organistówki”, w którym hufiec 
ZHP zamierza zorganizować harcówkę, ko
rzystając z własnych środków i adaptując to 
pomieszczenie do swoich potrzeb. W uchwa
le mowa była również o gruntach przyległych 
do obwodnicy na odcinku ul. Rudzka -  ul. 
Gliwicka oraz o gruntach pod obwodnicę na 
odcinku ul. W odzisławska-ul. Raciborska.

GAZETARYBNKK
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zostały w łatach poprzednich. Ciągłość, 
o której mówię widoczna jest w dziełach, 
które już się dokonały. Mam tu na myśli od
danie do użytku szpitala, zakończenie bu
dowy oczyszczalni ścieków, modernizację 
stadionu i budowa kampusu. To co jeszcze 
udało nam się osiągnąć, to połączenie ce
lów i dążeń dzielnic. Mimo, iż każda dziel
nica wywiera indywidualne piętno na mie
ście, ważne jest łączenie tych dążeń z roz
wojem całego miasta jako jednego organi
zmu. Poza tym jako radni tego miasta pil
nujemy budżetu miasta, pilnujemy jego do
brej kondycji finansowej. Warto podkreślić, 
że prawie 30% środków zaangażowanych 
jest proinwestycyjnie. Osobiście postrze
gam miasto przez pryzmat działań dla do
bra mieszkańców. Miasto robi coś w kie
runku walki z przemocą, patologią i alko
holizmem.

Przewodniczący 
klubu radnych 
SLD Bolesław 
Korzeniowski

Bardzo w iele 
działo się w roku 
2000 w Rybniku. 
W moim odczuciu 

doszło do ważnego wydarzenia o charakte
rze politycznym. Po burzliwym okresie po
czątku bieżącej kadencji Rady Miasta, za
wiązała się koalicja AWS-RRR. Nastąpiły 
zmiany w prezydium RM, łącznie ze zmia
ną na stanowisku przewodniczącego Rady 
oraz w Zarządzie Miasta. Należy przypo
mnieć, że przez kilkanaście miesięcy Za
rząd miasta pracował w układzie mniejszo
ściowym. Moje ugrupowanie polityczne, 
w interesie Rybnika udzielało mniejszościo
wemu Zarządowi wsparcia na zasadzie „ko
alicji zdrowego rozsądku”. Po zawiązaniu 
się koalicji AWS-RRR, radni z mojego ugru
powania ustąpili z pełnionych przez siebie 
funkcji, w celu umożliwienia ukonstytu
owania się Rady Miasta w nowych warun
kach politycznych.

Z wydarzeń o charakterze społeczno- 
gospodarczym, na podkreślenie zasługuje 
uruchomienie pierwszego obiektu kampu
su akademickiego przy ul. Rudzkiej oraz 
przeprow adzenie procesu prywatyzacji 
usług medycznych. Oba te przedsięwzięcia 
skierowane są w przyszłość.

Jak powiedziałem na wstępie, w Rybniku 
działo się wiele i szkoda tylko, że nie udało 
się tego wszystkiego osiągnąć bez znaczne
go deficytu w budżecie naszego miasta.

(r),S

c.d. na stronie 8



c.d. ze strony 7

8

Po zgłoszeniu autopoprawek i przedstawie
niu stosownych wyjaśnień, uchwałę przyję
to jednogłośnie.

N astępnie radni rozpoczęli dyskusję nad 
uchwałą w spraw ie zmian w regulam inie 
targowisk. Do uchwały zgłoszone zostały 
autopopraw ki, z których jedna dotyczyła 
wejścia w życie z dniem 31 grudnia 2000 r., 
a nie jak zakładano wcześniej z dniem pierw
szym stycznia. P. Szczyrbowski argumentował, 
że zmiany w regulaminie targowisk zostały 
wprowadzone z myślą o jego uaktualnieniu 
i dostosowaniu do panujących realiów oraz po 
uwzględnieniu propozycji Stowarzyszenia Kup
ców Targowych. Uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się. Regulamin targowi
ska z  wniesionymi uchwałą poprawkami dru
kujemy w „Monitorze M iejskim”. Kolejny pro
jekt dotyczył również targowisk, a dokładnie 
ustalenia stawek opłaty targowej. Do uchwa
ły zgłoszono autopoprawkę, która dotyczyła 
daty wejścia w życie: — Proponujemy by uchwa
ła zaczęła obowiązywać z  dniem 1.03.2001 r. 
Okres zim ow y to dla handlowców trudny  
okres, dlatego nie warto wprowadzać zmian 
w opłatach z  dniem  1 styczn ia  — mówił 
P. Szczyrbowski. — Warto nadmienić, że pro
jek t był konsultowany ze  Stowarzyszeniem  
Kupców i uzyskał ich pochlebną opinię, a po
dobne stawki opłat targowych mają ościenne 
miasta. W trakcie dyskusji radni pytali m.in.
0 to czym są tzw. „inne miejsca handlu” i jak 
wyglądały dotychczasowe stawki opłat. Jak wy
jaśnił w iceprezydent, opłaty na trzech tar
gowiskach poza centrum  wynosiły 2,40 zł, 
a więc zwiększyły się o 10 groszy, a wspomnia
ne „inne miejsca” to -  jak mówił wiceprezydent 
— handel z  ręki, z  wozu, z  przyczepy itp. Inten
cja była taka, by handel skupił się przede wszyst
kim na targowiskach, tam gdzie to powinno mieć 
miejsce. Po wszystkich wyjaśnieniach odbyło się 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jed
nogłośnie. ( Uchwała w MM).

Kolejny punkt sesji dotyczył zmian w „Tary
fie przewozu osób i bagażu w komunikacji miej
skiej organizowanej przez Miasto Rybnik”. 
Podjęcie takiej uchwały wyniknęło z faktu 
przyłączenia Ochojca do Rybnika i wiązało 
się z koniecznością wprowadzenia na tym te
renie cennika opłat takich jakie obowiązują 
w całym mieście. Uchwałę przyjęto jednogło
śnie. Następnie radni dyskutowali nad projek
tem w sprawie opłaty administracyjnej za nie
które czynności urzędowe. I tak opłata za wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej wyno
sić będzie 95 zł, a za zmiany we wpisie -  50 zł. 
Podjęcie tej uchwały wiązało się jednak z ob
szerniejszymi wyjaśnieniami, gdyż jak się oka
zało, w ustawie „Prawo działalności gospo
darczej” mowa była o przeniesieniu z dniem
1 stycznia rejestracji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez osoby fizycznej z gestii 
gmin do sądów. Stąd też ustawa o opłacie skar
bowej pominęła opłaty od czynności urzędowych 
związanych z wpisem i zmianą w ewidencji

r a m o w y m

działalności gospodarczej. Jednakże koncepcja 
przeniesienia ewidencji zmieniła się i do 31 
grudnia 2001 r. obowiązywać będzie dotych
czasowy system rejestracji przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi, a więc pozosta
nie on nadal w gestii gmin. Jednak nie dokona
no stosownych korekt i dlatego też w 2001 roku 
gmina Rybnik mogłaby zostać pozbawiona 
wpływów z tytułu opłat skarbowych od wpisów 
i zmian w ewidencji. Zatem tylko uchwała RM 
wprowadzająca opłatę administracyjną może 
zrekompensować straty z tego tytułu. Dodat
kowo radni zapoznali się z opinią w tej spra
wie radczyni prawnej UM Łucji Pierchały. 
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami przedsta
wionymi przez J. Frelicha -  odbyło się głoso
wanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

N astępnie  radni rozpatryw ali uchwałę 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sej
miku Województwa Śląskiego dotyczącego likwi
dacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie
ki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego 
w Rybniku. W dyskusji nad projektem głos za
brał radny B olesław  K orzeniow ski, który 
podzielił się swoimi odczuciami w tej spra
wie: — Jest to dla mnie sprawa bardzo bole
sna. Była to najlepsza przychodnia w Rybniku 
— mówił radny. — Mam żal do marszałka, 
że w sytuacji, kiedy w przychodni zaczęło się 
dziać źle nie zrobiono nic, by temu zapobiec. 
Szkoda m i tej przychodni, tego obiektu i wy
posażenia. Mimo wątpliwości uchwałę przyję
to, ale podczas głosowania nie było już pełnej 
jednomyślności -  6 osób było przeciwnych, 
a dwóch wstrzymało się od głosu. (Jak się jed
nak dowiadujemy, w miejsce likwidowanej 
przychodni powstanie Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, który świadczyć będzie 
usługi medyczne w dotychczasowym zakresie).

Jak zwykle ostatnie punkty sesji wypełniły 
interpelacje, pytania oraz wnioski i oświadcze
nia radnych. Jako pierwszy głos zabrał radny 
Henryk Ryszka, który w imieniu komisji ko
munikacji zaapelował, by wyasygnować środ
ki na regionalną drogę Pszczyna-Racibórz.

Radni pytali również o sygnalizację acykliczną 
na ulicach Nacyńskiej i Plebiscytowej oraz o 
likwidację przychodni dziecięcej w Niedobczy- 
cach. Radny Stanisław Lenert chciał wiedzieć 
jakie są regulacje prawne obowiązujące przy 
sprzedaży petard i środków pirotechnicznych 
oraz zaproponował, by wzorem miast zachod
nich na obrzeżach Rybnika umieścić tablice, 
które informowałyby o tym, z jakimi miastami 
Europy współpracuje Rybnik. R. Niewelt wy
jaśnił wszystkim na jakim etapie są prace do
tyczące powstania drogi regionalnej Pszczyna- 
Racibórz, a prezydent A. Fudali zapoznał 
wszystkich z zakazami związanymi ze sprze
dażą środków pirotechnicznych i odpowiedział 
na sugestie radnego St. Lenerta: — Pomysł nie 
je s t nowy. Chcielibyśmy by powstała swoista 
brama wjazdowa do miasta, na której zostałyby 
wpisane nazwy wszystkich miast partnerskich 
Rybnika. Myślimy również o przekonaniu do 
tego pomysłu sponsorów. W dalszej części rad
ny K. Zięba pytał o możliwość wypłacenia kwot 
z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla konser
watorów i sprzątaczek pracujących w rybnickiej 
oświacie. Radny wspomniał również o stanie 
zatrudnienia w UM oraz pytał o rolę pełnomoc
nika Zarządu Miasta w spółce „Hossa”. Złożył 
również podziękowania SP 8 za pomoc, jaką pla
cówka ta okazała ludziom chorym z ośrodka w 
Kozłowej Górze. Wątpliwości radnego K. Zięby 
w kwestii pieniędzy w oświacie wyjaśnił J. Fre- 
lich: — Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy 
tylko nauczycieli i oni z  niego w pełni skorzy
stali. Natomiast pracownicy obsługi podlegają 
układowi zbiorowemu, dzięki czemu skorzysta
li ze zwiększonej premii. Następnie radny Piotr 
Kusz apelował o to, by 20-metrowy odcinek 
ul. Rajskiej w Boguszowicach poszerzyć poprzez 
wycięcie drzew, co jego zdaniem zwiększy bez
pieczeństwo w tym rejonie i ułatwi przechodze
nie. Radny B. Korzeniowski poruszył sprawę 
sprzedaży gruntów na terenie Rybnickiej Stre
fy Aktywności Gospodarczej

Na zakończenie sesji radni złożyli sobie ży
czenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

r,(S )

P rzy kaw ie o budżecie
Na pierwsze w tym roku spotkanie „Przy

* kaw ie” organizow ane tradycyjnie przez
* Izbę Przem ysłowo-Handlową zaproszeni 

zostali członkowie Zarządu Miasta.
» Prezydent Adam Fudali oraz wiceprezy-
* denci Józef Cyran i Romuald Niewelt przed

stawili zebranym w kawiarni „Na Poddaszu”
® przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie założe-
* nia budżetu miasta na 2001 rok. Wynika z nie

go, że prawie 98,5 min złotych, a więc ok. 28%
® całości budżetu przekazanych zostanie na in

westycje, co jest niewątpliwie dobrą wiadomo- 
ścią dla rybnickich firm. Znajomość planów in-

« westycyjnych miasta ma pomóc lokalnym fir
mom w przygotowaniu się do ewentualnego 
uczestnictwa w przetargach. Przedstawiciele

rybnickich firm od kilku już lat przy różnych 
okazjach wyrażają niezadowolenie ze sposobów 
rozstrzygania niektórych miejskich przetargów 
na niekorzyść lokalnego biznesu. Takie zarzu
ty padły i teraz. Prezydent po raz kolejny za
apelował o łączenie kapitału, bo tylko duże, 
silne firmy mają szansę na uzyskanie zleceń. 
Będzie to niezbędne w sytuacji, kiedy miasto 
podejmie realizację dużych inwestycji za pie
niądze pozyskane z Unii Europejskiej. Wtedy 
konkurencja będzie jeszcze większa. Władze 
m iasta  są  gotow e spo tykać  się częściej 
z przedsiębiorcami i wyjaśniać wszystkie pro
blemy, z jakimi mogą się zetknąć lokalne fir
my przy okazji realizacji miejskich inwestycji.

(r)



Arcybiskup Damian Zimoń Honorowym Obywatelem Rybnika

...byś Ty był dumny z nas
W p a źd z iern ik u  ub. roku  Rada M iasta  p od jęła  u ch w a łę  o n ad an iu  

ks. arcyb iskupow i D am ianow i Z im oniow i ty tu łu  H onorow ego O byw atela  
Rybnika. O jej podjęcie w nioskow ał Zarząd Miasta, do którego o rozw ażenie  
takiej m ożliwości zwróciła się Ogólnopolska Federacja Piłsudczyków.

Uroczystość nadania tytułu ks. arcybiskupo
wi odbyła się 18 grudnia ub. roku w sali sesyj- 
nej im. Władysława Webera Urzędu Miasta 
Rybnika z udziałem władz samorządowych mia
sta i powiatu, radnych, rybnickich duchownych, 
przedstawicieli wielu instytucji i przedsię
biorstw. Ks. arcybiskupa i pozostałych gości 
powitał przewodniczący Rady Miasta Michał 
Śm igielski, który stosowną uchwałę odczytał. 
Laudację wygłosił ppłk rez. Tadeusz Dłużyrisld, 
prezes Terenowego Oddziału Związku Piłsud
czyków w Rybniku. Przypomniał w niej prze
bieg kapłańskiej posługi i szczególne przywią
zanie ks. arcybiskupa do swojej ziemi i jej tra
dycji, a także jego wielkie zaangażowanie w pro
blemy współczesnego Rybnika. Wyrazem tego 
są częste odwiedziny w naszym mieście oraz 
patronat nad wielu przedsięwzięciami i ducho
we wspomaganie ich działalności. A są wśród 
nich Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. 
Jana Pawła II, liceum ss. urszulanek, Warszta
ty Terapii Zajęciowej, zmieniająca siedzibę 
szkoła muzyczna, a także Zespół Szkół Wy
ższych.

Reprezentujesz nas -  rybniczan wszędzie 
i zawsze. Cieszymy się z  tego i naszą radość' 
wyrażamy nadając Ci teraz tytuł „Honorowe

go Obywatela Miasta Rybnika”. Dumni jeste
śm y z  Ciebie, a jednocześnie zrobimy wszyst
ko, byś Ty był dumny z  nas, naszego miasta 
i pomnażania naszych dóbr duchowych -  za
kończył laudację ppłk Dłużyriski.

Akt nadania honorowego obywatelstwa i sto
sowny medal wręczyli arcybiskupowi Damia
nowi Zimoniowi prezydent Adam Fudali 
i przew odniczący RM M ichał Śm igielski. 
Pierwszy z gratulacjami pośpieszył jedyny do
tąd honorowy obywatel Rybnika M ieczysław  
Brzost, weteran walk o niepodległość i histo
ryk, autor książki „Rybnicki Inspektorat AK”, 
którą „drugiemu honorowemu obywatelowi” 
podarował. Po nim swojemu krajanowi w imie
niu mieszkańców Niedobczyc gratulowała 
Magdalena Szczepan, wyrażając radość, że 
ks. arcybiskup czuje się tak związany ze swoją 
„Małą Ojczyzną”.

Dopiero co mianowany honorowy obywatel 
Rybnika odebrał gratulacje od wielu „zwyczaj
nych” obywateli naszego miasta, przedstawi
cieli władz miasta, samorządu powiatowego, 
przedstawicieli wszystkich opcji w Radzie Mia
sta, rad dzielnic, delegacji szkół, placówek 
i instytucji miejskich, przedstawicieli firm, har
cerzy, służb mundurowych.

Arcybiskup Damian Zimoń odbiera tytu ł Honorowego Obywatela Rybnika. Zdj.: Z.K.

GAZEMYBNCK
Metropolita Katowicki, ks. arcybiskup 

Damian Zimoń urodził się 25 październi
ka 1934 roku w Niedobczycach. Jest ab
solwentem I Liceum Ogólnokształcącego 
w Rybniku, gdzie zdał maturę w 1952 roku, 
a następnie wstąpił do Śląskiego Wyższe
go Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 
1957 roku w Katowicach. Jako wikariusz 
pracował w kilku śląskich parafiach, w tym 
w kościele Narodzenia NM P w Pszowie. 
Pełnił też funkcję dziekana Dekanatu Ka- 
towice-Północ. Został wicerektorem swej 
macierzystej uczelni, kontynuował działal
ność naukową -  tematem jego doktoratu 
była historia pobożności mszalnej w na
szym regionie. W  1985 roku Jan Paweł II 
mianował go biskupem, ordynariuszem 
diecezji katowickiej. Od czasu powstania 
w 1992 roku archidiecezji górnośląskiej 
został jej arcypasterzem. Jest członkiem 
Rady Głównej Episkopatu Polski. Ogrom
ną zasługą arcybiskupa jest przeniesienie 
z Krakowa do Katowic Śląskiego Wyższe
go Seminarium Duchownego, reaktywo
wanie archidiecezjalnego oddziału „Cari
tasu”, utworzenie radia archidiecezji kato
wickiej, a także utworzenie Wydziału Teo
logicznego przy Uniwersytecie Śląskim.

i

— Czuję się nieco zagubiony — powiedział 
abp. D. Zimoń dziękując za wyróżnienie. — Jak 
wtedy, kiedy  w dzieciństw ie przyjechałem  
z  mamą do Rybnika i zgubiłem się w mieście... 
Przyznanie tytułu odbieram jako wyraz uzna
nia dla wszystkich kapłanów, którzy tu praco
wali i pracują... Wspomniał m.in. księży Hen
ryka Jośko i Henryka Groborza, a ze swej mło
dości dyrektora I LO ks. Stefana Siwca, Emila 
Drobnego, Tomasza Reginka i in. Przypomniał 
też lata spędzone w I LO, kiedy to żywy był 
etos nauczyciela-wychowawcy. — Rybnik do 
dziś je s t miastem szkół i młodzieży. Wykształ
cenie to dla niej szansa na przyszłość... powie
dział arcybiskup. Niewątpliwym zaskoczeniem 
dla wszystkich obecnych była jego sugestia, by 
wśród kierunków, jakie planuje uruchomić Uni
wersytet Śląski w ramach Zespołu Szkół Wy
ższych w Rybniku, znalazła się również teologia.

Uroczystość uświetnił śpiew zespołu „6 x 6 ”, 
zaś na zakończenie, po pamiątkowych zdjęciach 
z władzami miasta i radnymi, odśpiewano 
gromkie „Sto lat”.

Po uroczystości odbyło się spotkanie opłat
kowe, na którym, jako że czas był przedświą
teczny, harcerze z Boguszowie wręczyli dostoj
nemu gościowi „wigilijny ogień”. W hallu UM 
można było obejrzeć wystawę, na której zgro
madzono fotografie dokumentujące wydarze
nia z życia i działalności ks. arcybiskupa, wśród 
nich „spotkania z Rybnikiem”. Były też publi
kacje autorstwa ks. abpa D. Zimonia, fragmen
ty artykułów prasowych dotyczące jego osoby 
i inne dokumenty świadczące o więzi arcypa- 
sterza z naszym miastem. (r)
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Spotkanie z wojewodą
Jeszcze przed świętami, przy okazji „opłatka” w rybnickim Centrum Kształcenia Inży

nierów, prezydent Adam Fudali spotkał się z nowym wojewodą śląskim Wilibaldem 
Winklerem. Rozmowa dotyczyła wielu problemów Rybnika, w tym tak uciążliwych jak spra
wa podziału Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wojewoda zadeklarował podjęcie decyzji 
w tej sprawie w jak najkrótszym czasie.

Nasze osiedle -  Nowiny
Dyrekcje gimnazjów nr 2 i 6 w Rybniku przy wsparciu Urzędu Miasta oraz Fundacji 

„Edukacja dla Demokracji” zorganizowały w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 spotka
nie podsumowujące realizację projektu „Nasze osied le  -  N o w i n y Program ten zwycię
żył w grantowym konkursie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Celem projektu 
będącego wspólnym przedsięwzięciem dwóch sąsiadujących ze sobą gimnazjów, jest rozwija
nie współpracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania uczniów 
tych szkół. Projekt, który będzie kontynuowany poprzez powołanie międzyszkolnego forum 
młodzieżowego, zachęca młodzież do aktywnego organizowania wolnego czasu i angażuje 
uczniów do działania na rzecz rówieśników.

W spotkaniu wziął udział prezydent A. Fudali. Więcej o projekcie w następnej „GR”.

Zielony Kamień
W grudniu ub. roku wyszedł pierwszy numer pisemka „Zielony Kamień”, redagowanego 

przez grupę mieszkańców tej dzielnicy. Tematem wiodącym numeru jest spór o drogę, którą 
miasto planowało poprowadzić przez łas z Kamienia do Golejowa. Część mieszkańców oceni
ło plan zdecydowanie negatywnie. Problem ten był też najprawdopodobniej motywem po
wstania pisma. Z treści wynika, że główną troską redagujących go osób jest zachowanie re
kreacyjnego charakteru Kamienia i ochrona przyrody w jego okolicy -  stąd nazwa gazetki.

(...) Nie zależymy od nikogo. Reprezentujemy tylko siebie i nasze poglądy -  deklarują 
redaktorzy „Zielonego Kamienia”. Życzymy im wytrwałości...

Seminarium gmin górniczych
Prezydent Adam Fudali wziął udział w seminarium przedstawicieli zarządów gmin górni

czych, na którym przedstawione zostały założenia reformy górnictwa na 2001 rok oraz wyni
ki badań na tem at losów górników odchodzących z kopalń. Uczestnicy seminarium, w którym 
uczestniczył również podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki i przewodniczący Ko
mitetu Sterującego ds. Reformy Węgła Kamiennego Andrzej Karbownik, mieli możliwość zapo
znania się z dotychczasowym przebiegiem procesu uzdrawiania przemysłu wydobywczego.

Ukradli dach
W listopadzie ub. roku „zbieracze metali kolorowych” ukradli aluminiowy dach (140 m2) 

pokrywający hangar nad Zalewem Rybnickim ze sprzętem pływającym należącym do 6 Har
cerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Kmdr. Zb. Przybyszewskiego. „Przy okazji” ukradli 
część wyposażenia i narzędzia oraz zniszczyli fragment płotu. Harcerze, w trosce o swój 
sprzęt, który jest warunkiem istnienia drużyny wodniackiej, poprosili o pomoc władze mia
sta. Wsparcie nadeszło bardzo szybko -  jeszcze w tym samym miesiącu szkody zostały napra
wione, a harcerze pomoc miasta odebrali jako docenienie ich pracy, ale też jako zobowiąza
nie do dalszej służby na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”.

Panu
Michałowi Śmigielskiemu Koleżance

Alicji Klimek
serdeczne wyrazy współczucia
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Przekształcenia 
spółek 
cywilny

Z dniem 1 stycznia 2001 roku spółki 
cyw ilne n ie mogą być podm iotam i 
gospodarczymi.

Zgodnie z nową ustawą Prawo działalności go
spodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, oso
ba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spół
ka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym 
imieniu, podejmuje i wykonuje działalność gospo
darczą (zgodnie z art 2. ust. 2 tejże ustawy). Zapis 
ten jednoznacznie wskazuje, że przedsiębiorcą nie 
jest jednostka organizacyjna nie mająca osobowo
ści prawnej, czyli dotychczasowa spółka cywilna.

Co to oznacza dla aktualnych wspólników spół
ek cywilnych? Od 01.01.2001 roku przedsiębior
cą nie będzie spółka cywilna, ale jej wspólnicy. 
Każdy wspólnik będzie indywidualnym przedsię
biorcą, jednakże wspólnicy nadal będą związani 
umową spółki cywilnej, lecz już nie spółką. Każ
dy z nich z osobna będzie podmiotem gospodar
czym i będzie zawierać umowy z kontrahentami 
w ramach spółki. Z powyższego wynika, iż 
wszyscy wspólnicy spółek cywilnych muszą 
wpisać swoją działalność, już jako odrębni 
przedsiębiorcy do ewidencji działalności go
spodarczej prowadzonej w poszczególnych 
gminach. Wspólnicy mają na to czas do końca 
marca 2001 roku. Jednakże spółki, które przez 
dwa kolejne lata (tzn. 1999 i 2000) osiągnęły ob
roty o równowartości co najmniej 400 tys. euro, 
muszą obowiązkowo do końca 2001 roku zgło
sić się do Krajowego Rejestru Sądowego z wnio
skiem o przekształcenie w spółkę jawną. Wynika 
to z kodeksu spółek handlowych. Wniosku do te
goż sądu nie muszą składać jeszcze wspólnicy 
spółek cywilnych, których obroty przez dwa ko
lejne lata nie osiągnęły wartości co najmniej 400 
tys.euro (dotyczy ich tylko odrębny wpis poszcze
gólnych przedsiębiorców do ewidencji działalno
ści gospodarczej prowadzonej w gminach).

Co z osobami fizycznymi prowadzącymi indywi
dualnie działalność gospodarczą (nie jako wspól
nicy spółek cywilnych)?. Osoby te, jeśli prowadzi
ły działalność gospodarczą przed 01.01.2001 roku 
i były wpisane do ewidencji działalności gospodar
czej, a po 01.01.2001 chcą kontynuować swoją dzia
łalność, to nie muszą w 2001 roku nigdzie się reje
strować, ani dokonywać żadnych zmian.

Przypominamy, że jeszcze tylko w 2001 
roku przedsiębiorcy indywidualni (których 
obroty przez dwa kolejne lata nie osiągnęły 
wartości co najmniej 400 tys.euro) będą ewi
dencjonowani w gminach, a nie w sądach. 
(Szerzej pisaliśmy o tym w numerze listopado
wym).

Istotną zmianą jest konieczność wpisu do ewi
dencji prowadzonej przez gminy działalności pro
wadzonej przez osoby fizyczne objętej koncesjo
nowaniem i zezwoleniami, która dotychczas nie 
była objęta ewidencją. Osoby te będą miały na 
zgłoszenie swej działalności sześć m iesięcy  
od dnia 01.01.2001 roku.

Patrz obok -  komunikat ministra sprawie
dliwości.

(MM)



S u m ien ie św ia ta
Do k oń ca  s ty c z n ia  w h a llu  T eatru  

Ziemi Rybnickiej oglądać można wystawę 
„ S u m ien ie  ś w ia ta ”, p o św ięco n ą  Ojcu 
Świętem u Janowi Pawiowi II.

Opracował ją  i wykonał poseł C zesław  
Sobierajski, przewodniczący Śląsko-Dąbrow
skiego Towarzystwa Gospodarczego. W uroczy
stym otwarciu wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta, radni, dyrektorzy jednostek miej
skich oraz duchowni i przedsiębiorcy.

Na wystawie można obejrzeć m.in. zdjęcia 
i kopie zdjęć autorstwa osobistego fotografika 
Ojca Świętego -  Arturo Mari, a także Adama 
Bujaka, Grzegorza Gałązki oraz wielu innych 
wybitnych fotografików. Są wśród nich zdjęcia 
dokumentujące pielgrzymki papieskie do naj
odleglejszych miejsc świata, spotkania z wy
bitnymi osobistościami oraz zwykłymi ludźmi, 
których na swojej drodze napotykał papież.

Zwiedzający mogą zobaczyć zdjęcia przed
stawiające najmłodsze 
lata K arola Wojtyły, 
jego rodziców, b ra ta  
i przyjaciół ze szkolnej 
ławy. Są fo tografie  
przedstawiające Karola 
Wojtyłę m.in. jako stu
denta, robotnika, akto
ra, księdza oraz kardy
nała. Nie zabrakło rów
nież anegdot, wyjątko
wych myśli, kazań 
i przesłań papieskich. 
Je s t bogata kolekcja 
książek, albumów i pu
blikacji poświęconych 
Ojcu Świętemu.

GAZETARYBNO
Na wystawie znalazła się również wyjątko

wa kolekcja znaczków z całego świata, kart 
pocztowych i telefonicznych oraz monet wyda
nych z okazji papieskich wizyt. — Wystawa ma 
przypomnieć, a zarazem być kontynuacją tych 
wspaniałych chwil, które przeżywaliśmy w cza
sie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świę
tego do naszej ojczyzny. Każda papieska piel
grzymka pozostawiła po sobie bogactwo prze
żyć, wytworzonej atmosfery i zadumy -  mówi 
poseł Cz.Sobierajski. -  Wystawa ma przedłu
żyć i utrwalić obecność Ojca Świętego wśród 
nas, poprzez zdjęcia, ilustracje i fragmenty wy
głoszonych przez niego przesłań.

Wystawa „Sumienie św iata” je s t kolejną 
poświęconą papieżowi, którą opracował parla
mentarzysta. Pierwsza prezentowana była trzy 
lata temu i wówczas obejrzeli ją m.in. miesz
kańcy Rybnika, Knurowa, Jastrzębia, Wodzisła
wia, Raciborza, Żor, Tarnowskich Gór i Zabrza. 
Dzięki prawdziwej pasji w ciągu kilkunastu lat 
poseł zebrał imponującą kolekcję zdjęć, ksią
żek, albumów oraz materiałów poświęconych 
Ojcu Świętemu. Część tych zbiorów można 
obejrzeć podczas wystawy. Ekspozycja „Sumie
nie św iata” prezentowana będzie na Śląsku 
i w miastach całej Polski. Jak mówi poseł, bę
dzie to swoista “nieustająca” pielgrzymka Ojca 
Świętego po ojczystej ziemi.

(S)

W niedzielę 7 stycznia około 3 0 0  w olontariuszy zbierało na ulicach  
R ybnika p ien iąd ze, p rzezn aczon e na zakup urządzeń  m edycznych  
ratujących  ży c ie  now orodków  i n iem o w lą t. Taki był b ow iem  ce l 
tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą 9 lat tem u  
rozpoczął Jurek Owsiak.

W tegorocznej akcji udało się uzbierać ponad 50 tys. złotych. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, rybniczanie wsparli WOŚP ofiarując w darze również walutę 
zagraniczną oraz wyroby ze złota. Były wśród nich 4 pierścionki, 3 złote łańcuszki 
oraz dwie pary złotych kolczyków. Tym razem Orkiestra zagrała w Rybniku w do
słownym tego słowa znaczeniu. Na Rynku miasta pojawiła się bowiem orkiestra 
rozrywkowa kop. „Borynia”. Byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Motocy
klistów Polskich, którzy zaprezentowali się na swoich wspaniałych „maszynach” 
czyli motocyklach i skuterach. Po raz kolejny główną atrakcją WOŚP w Rybniku była 
aukcja, na której licytowano przedmioty przygotowane specjalnie z myślą o Orkie
strze. Były wśród nich m.in. przywiezione od J. Owsiaka kubki, koszulki, książki 
i inne drobiazgi WOŚP oraz obrazy. Ponownie pod młotek poszło jedno ze złotych 
serduszek, a jego licytację rozpoczęto w Rybniku od sumy 300 zł. Kolejną atrakcją 
dnia był koncert, który odbył się w TZR. Na scenie wystąpił zespół „Mad Mil” oraz 
Tomasz Żółtko i Katarzyna Skrzynecka. Tegoroczna akcja WOŚP po raz kolejny 
pokazała, że rybniczanie potrafią hojnie wspierać inicjatywy, mające nieść pomoc 
w ratowaniu zdrowia i życia dzieci.

(S)

Orkiestra zagrała i u nas

Orkiestrę Jurka Owsiaka wspo
m ogła w  R yb n ik u  K a ta rzyn a  
Skrzynecka.

Zdj.: Z.K.

K o m u n ik a t
m in istra  spraw ied liw ości

W związku z  wejściem w życie od 1 stycznia 
2001 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  
informujemy, że:
1. W stosunku do osób fizycznych, które będą chcia

ły zarejestrować działalność gospodarczą w okresie 
od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. na
dal wymagany będzie tylko wpis do ewidencji dzia
łalności gospodarczej prowadzonej przez gminę.

2. Od 1 stycznia 2002 r. podjęcie działalności gospo
darczej przez osoby fizyczne będzie wymagało 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo
nego przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych.

3. Po 1 stycznia 2002 r. gminy przekażą sądom reje
strowym sprawy będące w toku postępowania o wpis,

a przedsiębiorcy już wpisani do ewidencji gminnych 
będą obowiązani do złożenia wniosku o wpis do re
jestru sądowego na urzędowym formularzu za po
średnictwem urzędu gminy, który był dotychczas or
ganem ewidencyjnym. Organ ten prześle wniosek 
do właściwego sądu wraz z  zaświadczeniem o wpi
sie przedsiębiorcy do ewidencji. Nie zakłada się prze
syłania całych akt administracyjnych.

4. Proces przejmowania przez sądy ewidencji powinien 
zakończyć się do 31 grudnia 2 0 0 3 r., a więc zgod
nie z art. 8 usL 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. -  
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Reje
strze Sądowym, będzie procesem płynnym i nie ma 
potrzeby natychmiastowego podejmowania czynno
ści związanych zprzerejestrowywaniem już na począt
ku stycznia 2001 r., kiedy to z uwagi na wejście w 
życie ustawy o KRS może nastąpić spiętrzenie spraw.

5. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000 r. 
działalność gospodarczą nie objętą obowiązkiem 
ewidencjonowania, będą obowiązane w terminie 
do 31 czerwca 2001 r. zgłosić jej prowadzenie do 
gminnej ewidencji działalności gospodarczej.

6. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 
2000 r. działalność gospodarczą jako wspólni
cy spółek cywilnych, będą obowiązane w termi
nie do 31 marca 2001 r. dostosować formę pro
wadzonej działalności do wymogów ustawy o Kra
jowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że powin
ny albo zgłosić prowadzenie indywidualnie działal
ności gospodarczej do gminnej ewidencji działal
ności gospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki 
handlowej i złożyć wniosek o wpis tej spółki do 
wydziału rejestrowego, w którym prowadzonym jest 
Krajowy Rejestru Sądowy.



Strategie rozwoju dzielnic
AZEMYBNICKA

Jednym  z w ażniejszych  ub ieg łorocz
nych przedsięw zięć m iasta było sporzą
dzenie strategii rozwoju poszczególnych  
dzielnic. Rybnik podzielono na sześć stref 
grupujących po kilka dzielnic, które łączy 
podobny charakter i problemy. Strategie 
te połnią rolę przewodnika po problemach 
dzielnicy, bo zapisane w nich potrzeby są 
ich dokładnym odzwierciedleniem . W ko
lejnych num erach „GR” będziem y po
szczególne strategie omawiać. Dziś stra
tegia strefy południowo-zachodniej.

Pierwszym polem działań strategicznych  
czyli domeną jest w tej grupie dzielnic od
tworzenie miejsc pracy. Dokonanie tego jest 
możliwe m.in. poprzez zagospodarowanie te
renów pokopalnianych, co stanowi jedno z za
dań kluczowych. Większość z wymienionych w 
strategii zadań ma długookresowy termin re
alizacji. Zadanie najbliższe, zaplanowane na 
lata 2001-2003 to zagospodarowanie zrekul
tywowanych stożków b. kopalni „Rymer”, tuż 
za nim rekultywacja rejonu Mośnik-Kielowiec 
(2001-2004), generalnie zaś za sprawę wiel
kiej wagi uważa się aktywizację gospodarczą 
wszystkich terenów poprodukcyjnych Rybnic
kiej Spółki Węglowej, koordynowanej przez 
Rybnicką Strefę Aktywności Gospodarczej. Nie 
zapomniano o tradycji górniczej, która powin
na stać się elementem kulturotwórczym -  to 
zadanie związane jest z działalnością zabytko
wej kopalni „Ignacy”. Zaplanowano też prze
znaczenie terenów wzdłuż ul. Wodzisławskiej 
w Niedobczycach na cele gospodarczo-usługo- 
we i sukcesywne uzbrajanie tych terenów w 
infrastrukturę techniczną. Zadanie to powin
no zostać zakończone do 2006 roku. Jako za
danie długookresowe określono powstanie 
wyraźnego centrum  dzielnicy Niedobczyce, 
nowoczesnego targowiska i strefy usługowo- 
przemysłowej, a także zagospodarowanie te
renów pokopalnianych wraz z budynkami na 
działalność usługowo-gospodarczą w Niewia- 
domiu. Również ta dzielnica zaplanowała za
gospodarowanie placu autobusowego obok DK 
na centralny plac.

Drugą domeną strategii dla strefy południo
wo-zachodniej to uporządkowanie i wzboga
cenie infrastruktury. Wiele miejsca zajmu
ją w niej modernizacje i remonty dróg. Wymień
my tylko te zadania, których okres realizacji 
jest najbliższy: naprawa i modernizacja ulicy 
Niemcewicza (łączącą Radziejów z Popielo
wem), modernizacja skrzyżowania ulic Wodzi
sławskiej, Niepodległości i Wiosny Ludów, ul. 
Kożdoniów w Chwałowicach, budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż szybu 5 kop. „Chwałowice” 
do centrum miasta, sygnalizacja przy ul. Ra
cławickiej (Niewiadom). Zadaniem prioryteto
wym (do 2002) jest uzupełnienie krawężników 
i zabezpieczeń skarp przy ul. Trzech Krzyży w 
Radziejowie.

Jeśli idzie o zadanie z dziedziny ekologii i 
infrastruktury sanitarnej, jeszcze w tym roku 
zakończony zostanie projekt wodociągu na te
renie tzw. Kolonii Daszyńskiego, podobnie -  
sieć wodociągowa od ul. Rericha do Niemce
wicza oraz przy ul. Średniej w Radziejowie. 
Wymieniona zostanie sieć wodociągowa w ob-

Dzielnice zinwentaryzowane
Charakterystyka strefy 

Strefa południow o-zachodnia składa 
się z pięciu dzielnic: Chwałowic, Niedo- 
bczyc, Niewiadomia, Popielowa i Radzie
jowa. Jej obszar wynosi 2 tys. 552 ha, co 
stanowi 18,9% powierzchni Rybnika. Zamiesz
kuje ją 32 tys. 320 osób, czyli 22,8% ogółu 
mieszkańców gminy. Łączy je podobny charak
ter, a przede wszystkim tożsame problemy wy
nikające ze skutków restrukturyzacji i prowa
dzenia eksploatacji górniczej. Przez strefę bie
gną trzy ważne szlaki komunikacyjne -  w kie
runku Chałupek i granicy państwa, na Świer
klany i Jastrzębie oraz Racibórz, Opole. Na te
renie strefy istnieje dogodne połączenie kole
jowe Katowice-Racibórz i Katowice-Chałupłd 
oraz towarowy węzeł kolejowy.

W dzielnicach Niedobczyce, Chwałowice 
i Niewiadom około 60% stanowią osiedla 
w zabudowie stałej, w Popielowie i Radziejo- 
we przeważa budownictwo jednorodzinne 
(95%). Na terenie strefy znajduje się np. kop. 
„Chwałowice”, Zakłady Naprawcze SA., 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
i mniejsze zakłady usługowo-handlowe. Wie
le z nich powstało na bazie byłych zakładów 
pracujących na rzecz górnictwa. Obiektami 
po b. kopalni „Rymer” dysponuje w większo
ści Rybnicka Strefa Aktywności Gospodar
czej, której głównym zadaniem jest zwiększe
nie ilości miejsc pracy. Warunki do inwesto
wania istnieją również na terenie byłej kop. 
„Ignacy”, której część już działa jako obiekt 
turystyczny.

rębie ulic Szulika, Radziejowskiej, Gałczyńskie
go i Prusa w Chwałowicach. Już w tym roku 
ruszy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we 
wszystkich dzielnicach strefy (wg harmonogra
mu zgłoszonego do programu ISPA). Na lata 
2002-2006 zaplanowano odprowadzenie wody 
w okolicy Społecznika w Popielowie. W toku 
jest rekultywacja, wspólnie z RSW, cmentarza 
komunalnego w Chwałowicach.

Domena następna to podniesienie standar
du życia lokalnej społeczności. Wśród za
dań z dziedziny sportu i rekreacji zaplanowa

no m.in. remont siatki na boisku MKS-Radzie- 
jów, na cele sportowo-rekreacyjne zostaną 
przeznaczone tereny w pobliżu ul. Źródlanej 
w Popielowie, kompleks sportowy powstanie 
w obiektach po b. kop. „Rymer”, modernizacji 
ulegną obiekty sportowe tj. stadion, basen w 
Chwałowicach. Zgodnie z planem miasta po
w staną sale gimnastyczne przy szkołach w 
Chwałowicach, Niedobczycach i Radziejowie. 
Jeszcze w tym roku wybudowane zostanie 
ogrodzenie na terenie Gimnazjum nr 3 w Chwa
łowicach, a DK w Niewiadomiu otrzyma nową 
elewację. W tym roku rozpocznie się też re

mont dachu IV LO w Chwałowicach. Zadaniem 
krótkookresowym określono potrzebę ustano
wienia w Niedobczycach komisariatu policji. 
Ważne zadanie to utrzymanie odpowiedniej 
substancji mieszkaniowej -  poprawione w 
2002 roku zostaną elewacje budynków ZGM 
przy ul. Anny Stefek w Chwałowicach.

To oczywiście tylko niewielka cząstka zadań 
umieszczonych w strategii rozwoju grupy pię
ciu dzielnic w strefie południowo-zachodniej 
Rybnika. Termin realizacji poszczególnych in

westycji zamyka się w czasie 
od 2001 do 2010 roku. Dziel
nicowi działacze samorządo
wi otrzymali pełny zapis stra
tegii i będzie on dla nich 
prawdziwą „biblią” -  na do
kument ten będą mogli się 
powoływać w rozmowach z 
władzami miasta, dostęp do 
niego będą zapewne mieli też 
mieszkańcy zainteresowani 
przyszłością swojej „małej 
ojczyzny”.

W pracach nad strategią 
grupy dzielnic strefy połu
dniowo-zachodniej uczestni
czyli: Andrzej W ojaczek, 
M arek M aurz, H erm an  
W ałeck i (C hw ałow ice), 
G rzegorz J u zek , Adam  
Niespodziany, Marcel Mit- 
ko (Niedobczyce), Czesław  

Tkocz, Mieczysław Woj ty ński, Maria Smół
ka (Niewiadom), Marian Wolny, Hubert 
Trybuś, Piotr Herok, Piotr Świtała, Wła
dysław Horabik (Popielów), Zygmunt Gaj
da, Marian Szostek, Jadwiga Mietła (Ra
dziejów). Zespół konsultantów: Marek Osiec
ki, Marian Uherek, M ateusz Motyka, Ka
rolina M echine.

W spotkaniu uczestniczył też prezydent 
Adam Fudali oraz przedstawiciele IMC Pol
ska Anna Kłębczyk, Monika Mura.

Egzemplarze strategii zosta ły przedstawicielom  dzielnic wręczo
ne na spotkaniu noworocznym. Zdj.: Z.K.



Rybnik m a 27 dzielnic

Rybnik wita Ochojec
Rybnik powiększył się o nową dzielnicę, ale przede wszystkim  przybyli 

nowi m ieszkańcy -  ludzie, k tórzy wniosą do niego swój potencjał -  swoje 
pomysły, energię i  radość życia. Cieszę się z  tego i wierzę, że  bycie częścią 
Rybnika spełni Państwa nadzieje i  oczekiwania. Z  radością witam Państwa 
w naszym m ieście -  tymi słowami zwrócił się do m ieszkańców Ochojca pre
zydent Adam Fudali w przygotowanym specjalnie z myślą o nich folderze 
informacyjnym.

Tak było...
Decyzja o podjęciu starań o powrót Ochoj

ca do Rybnika zapadła podczas spotkania 
w kilkuosobowym gronie w październiku 1999 
roku. Powstała Grupa Inicjatywna, która roz
poczęła starania o to, by sołectwo stało się 
integralną częścią Rybnika. Jak argumento
wali jej przedstawiciele, przemawiały za tym 
więzy społeczne, gospodarcze, i historyczne.

Jedna z  wizytówek Ochojca -  osiedle domków jednorodzinnych. Zdj.Z.K.

Podkreślano kłopoty mieszkańców Ochojca 
z dotarciem do odległych urzędów w Zabrzu, 
Gliwicach i Pilchowicach oraz historyczną przy
należność tego sołectwa do Rybnika.
Zmiany granic administracyjnych mię
dzy Rybnikiem, a gminą Pilchowice 
zostały omówione podczas marcowej 
sesji RM. Wówczas to p rezydent 
Adam F u d ali zapoznał radnych 
z wnioskiem o włączenie Ochojca do 
Rybnika, z którym zwróciła się Gru
pa Inicjatywna. Referendum wśród 
mieszkańców Ochojca na tem at wyłą
czenia sołectwa z gminy Pilchowice 
i przyłączenia do Rybnika zorganizo
wano 19 marca ub. roku. Przypomnij
my -  spośród 834 osób, które wzięły 
wówczas udział w głosowaniu, „za” 
opowiedziało się 800 osób. Przedsta
wiciele klubów AWS, RRR i SLD ryb
nickiej RM wyrazili swoją akceptację 
i poparli projekt, by Ochojec stał się 
27 dzielnicą Rybnika. O statecznie 
Rada Ministrów na p o s ie d z e n iu

20 grudnia przyjęła rozporządzenie w spra
wie włączenia do gminy Rybnik wsi Ochojec. 

Tak jest...
Nowa dzielnica liczy obecnie ponad 1500 

mieszkańców i zajmuje teren 260 ha. — Jestem  
zadowolony, że udał nam się powrót do ziemi 
rybnickiej. Grupa Inicjatywna zawsze podkre
ślała to, że przed 20 latu odłączono nas od zie
m i rybnickiej i wtłoczono w ziemię gliwicką — 

mówi Jan P ora ła  
z Grupy Inicjatyw
nej. — Uważam, że  
z  czasem będzie wię
cej optym izm u niż 
dzisia j. N ie  u k ry 
wam, iż  o b ecn ie  
j e s t  to dla m ie sz 
ka ń có w  O chojca  
czas trudny. To po  
prostu trzeba prze
ż y ć  i k o r z y s ta ć  
z  tego co będzie.

29 g rudnia  
z m ieszkańcam i 
Ochojca spotkał się 
p rezy d en t m iasta  
Rybnika Adam Fu

dali. Zapoznał się m.in. z problemami, które 
trapią ochojczan -  jak się okazuje, najpilniej
szą obecnie sprawą jest wodociąg, gdyż 1/3

Spotkanie m ieszkańców Ochojca z  władzam i Rybnika tuż 
przyłączeniem  sołectwa do naszego miasta.

mieszkańców narzeka na brak wody. Odrębny 
problem stanowi poczta, bankomat, nowe chod
niki, wywóz śmieci, a także spór o wóz stra
żacki. Trudno było przypuszczać, że to właśnie 
ten wóz, „wypieszczony” przez strażaków 
w Ochojcu, stanie się kością niezgody. Chciała 
go odzyskać pilchowicka straż, jednak po nie
łatwych rozmowach, wóz został w Ochojcu. 
— Nie ukrywam, że poszerzenie granic admi
nistracyjnych miasta to trudny proces -  po
wiedział A. Fudali. Jednak aby usprawnić przy
łączenie nowej dzielnicy do Rybnika prezydent 
powołał specjalny zespół, na czele którego sta
nęła sekretarz  miasta D aniela  Lam pert. 
W Ochojcu rozpoczęła dyżury grupa złożona 
z przedstawicieli wydziałów ewidencji ludno
ści, spraw społecznych, komunikacji UM oraz 
Straży Miejskiej. W pierwszych dniach stycz
nia w tamtejszej świetlicy mieszkańcy Ochoj
ca mogli wbić do dowodów osobistych piecząt
kę z rybnickim meldunkiem i nową nazwą uli
cy. Już w grudniu gmina Pilchowice podjęła 
uchwałę o zmianie 17 dotychczasowych nazw 
ulic Ochojca. Zachowano natomiast numery po
szczególnych posesji. Zamieszanie spowodował 
brak w Ochojcu placówki pocztowej. Najbliż
sza poczta z kodem 44-189 znajduje w Wil
czej i ten kod jest używany w Ochojcu. I tak 
pozostanie nadal. Dlatego też pisząc list do 
mieszkańców Ochojca należy użyć dotychczas 
obowiązującego kodu. W dokumentach urzę
dowych mieszkańcy Ochojca wpisywać będą 
jedynie nazwę miasta bez użycia kodu. Jesz
cze inaczej będzie w przypadku praw jazdy i 
dowodów rejestracyjnych. Wówczas wpisywa
ny będzie adres: 44-189 Rybnik. Wiadomo 
już, że o trzy osoby zwiększy się Rada Mia
sta. Na najbliższej sesji do grona radnych do
łączą: M ichał B ernack i, Jan  Kowal 
i Gerard Skupień.

Wszystkie wskazówki związane m.in. z po
datkami, prawem jazdy^ rejestracją pojazdów, 
czy działalnością gospodarczą i sytuacją bez
robotnych zawarto w specjalnym informato

rze. Podobną broszurę wy
dał rybnicki Urząd Skarbo
wy. — Kiedy pojawiają się 
zm iany, ka żdy  człow iek  
czu je  s ię  n iepew n ie . 
A u nas zm ieni się bardzo 
wiele, począwszy od Urzę
du Skarbowego poprzez  
Sanepid czy ZUS. Trzeba 
również wziąć pod uwagę 
obawy ludzi starszych, któ
rzy  m .in . n iepokoją się  
o swoje em erytury— mówi 
J. P o ra ła . — P otrzeba  
dwóch miesięcy by wszyst
ko się unormowało. Z  cza
sem wszyscy mieszkańcy, 
poczują korzyści z  zaistnia
łej sytuacji.

przed  formalnym  
Zdj: Z.K. dokończenie na stronie 14
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Projekt zmian w sieci oświatowej
Zapewne już na lutowej sesji Rady Miasta zostaną podjęte uchwały 

dotyczące zm ian w s ie c i p laców ek ośw iatow o-w ych ow aw czych  
Rybnika, które są konsekw encją wprowadzanej od półtora roku 
reformy oświaty.

Jednym z głównych celów jest zapewnienie 
gimnazjom samodzielnych budynków, gdyż 
od 1 września br. trafi do nich trzeci rocznik 
młodzieży. W ten sposób gimnazja osiągną swój 
pełny, trzyklasowy wymiar.

Z in form acji Zarządu M iasta  wynika, 
że w Niedobczycach SP 22 jako większa na
dal będzie pełnie zadania szkoły podstawowej, 
podczas gdy w mniejszej SP 33 znajdzie po
mieszczenia już wyłącznie na swoje potrzeby 
Gimnazjum nr 11. W Niewiadomiu w SP 26 
mieścić się będzie zespół szkolno-przedszkol- 
ny, a obecną SP 23 w całości przejmie Gimna
zjum nr 12. Dla Popielow a i Radziejowa 
wspólną szkołą podstawową będzie SP 24, zaś 
w budynku radziejowskiej SP 25 rozgości się 
Gimnazjum nr 13. Wspólną szkołą podstawo
wą dla dzieci z Ligoty, Paruszowca i Piasków  
będzie SP 3, zaś Gimnazjum nr 10 zajmie po
mieszczenia ligockiej SP 4. Będzie do niego 
uczęszczać także młodzież z Kamienia, do
wożona gimbusem. Między dzielnicami Ka
mień i Ligota zostanie uruchomione bezpo
średnie połączenie autobusowe. Rybnik gotów 
jest przyjąć młodzież z nowej dzielnicy Ochoj- 
ca do Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuź
ni, które obejmie w całości budynek dawnej 
SP 15. Z kolei szkoła podstawowa o tym nu
merze zostanie przeniesiona do budynku Za
sadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy św. 
Maksymiliana, zaś uczniowie tej zawodówki 
będą pobierać nauki w Zespole Szkół Mecha
niczno-Elektrycznych przy ul. Kościuszki.

Z powodu niewielkiej ilości dzieci w wieku 
szkolnym -  38 uczniów w roku szkolnym 
2001/2002 w klasach od I do VI -  przestanie 
istnieć Szkoła Podstawowa nr 30 w Stodołach, 
zaś uczniowie będą dowożeni do sąsiedniej SP 27 
w Chwalęcicach. Na wnioski rad dzielnic czy 
Wydziału Edukacji UM Służby Transportu 
Zbiorowego są gotowe dokonać stosownych

korekt miejskich linii autobusowych, by ułatwić 
połączenia między dzielnicami ze względu na 
dokonywane zmiany.

Pozostałe zmiany dotyczą sieci przedszkoli 
oraz Ognisk Pracy Pozaszkolnej. Najdroższe w 
utrzymaniu, jednooddziałowe Przedszkole nr 46 
w Grabowni, do którego uczęszcza 24 dzieci, 
zostanie przeniesione do Przedszkola nr 33 w 
G olejow ie. N atom iast mieszczące się 
w XIX-wiecznym budynku Przedszkole nr 27 w 
Radziejowie zostanie połączone z Przedszko
lem nr 26 w Popielowie. Budynek radziejowskie
go przedszkola należy zresztą do Rybnickiej Spół
ki Węglowej, która zamierza go sprzedać. Ogni
ska Pracy Pozaszkolnej nr 1 
(w Boguszowicach) i nr 2 (w Niedobczycach) zo
staną włączone do Młodzieżowego Domu Kultu
ry, poza tym jako filie MDK-u będą nadal prowa
dziły zajęcia pozalekcyjne na terenie szkół w 
swoich dzielnicach.

Z bilansu projektowanych zmian wynika, 
że tylko pomieszczenia SP 30 w Stodołach oraz 
Przedszkola nr 46 w Grabowni pozostaną wol
ne. Zarząd Miasta zamierza jednak stworzyć moż
liwość powołania w tych placówkach szkół czy 
przedszkoli niepublicznych, posiadających upraw
nienia publicznych placówek oświatowych.

Niektóre z projektowanych zmian, np. projekt 
likwidacji przedszkola w Grabowni, wzbudziły 
protesty rodziców i krytyczne opinie środowisk 
nauczycielskich. Najprawdopodobniej dojdzie 
jeszcze do rozmów niezadowolonych z tej plano
wanej zmiany rodziców i nauczycieli z władzami 
miasta. Zarząd Miasta argumentuje, iż w wyniku 
zmian wszystkie gimnazja w mieście otrzymają 
własne budynki, spełniony więc zostanie ważny 
postulat reformy oświaty o rozdzieleniu szkół pod
stawowych od gimnazjów. Zmniejszy się także 
ilość dyrekcji szkół, przedszkoli i innych placó
wek o jedenaście, co m.in. pozwoli na zmniejsze
nie kosztów utrzymania szkół. (gw)

Rybnik w ita Ochojec
dokończenie ze strony 13

A jak będzie?
— Ochojec pow inien  się  rozw ijać tak jak  

dotychczas. Mam tu na m yśli głów nie bu
dow nictwo indyw idualne — mówi prezy
den t A. Fudali. — Jadąc od Rybnika prawa 
strona Ochojca je s t dobrze uzbrojona w 
in fra stru k tu rę , gorzej je s t jeże li idzie o 
lewą jej część.

— Życzyłbym sobie oraz wszystkim rybni- 
czanom i ochojczanom rozwoju inwestycyj
nego — mówi J. Porała. — Kiedy są inwestycje 
to je s t i praca, a kiedy je s t praca to wszyscy 
są zadowoleni. Ochojec je s t atrakcyjnym „ką-

skiem ” dla Rybnika, choćby z tego względu, 
że nie ma tu szkód górniczych. Jeżeli idzie 
więc o tereny pod zabudowę domków jedno
rodzinnych, to w Ochojcu są bardzo atrakcyj
ne działki. Stąd też pod względem rozwoju 
in fra struk tu ry  budowlanej i rekreacyjnej 
Ochojec może być wizytówką Rybnika. Życzył
bym sobie również żeby nie zapomniano o 
Ochojcu i by obietnice prezydenta Rybnika, 
które satysfakcjonują mieszkańców m.in. w 
sprawie sali gimnastycznej przy nowej szko
le, znalazły szansę na realizację.

Jest nowa dzielnica, są nowe możliwości, 
ale zapewne będą i problemy. Rybniczanie 
serd eczn ie  w itają ochojczan w sw oim  
gronie!

(S)

* W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
. w ielu z nas pamiętało o tych, których
* nie stać na własną wieczerzę wigilijną
* i o osobach które nie m iały z kim
* dzielić bożonarodzeniowej radości. 

Dla tych wszystkich -  bezdomnych,
* biednych i sam otnych znalazło się  

dodatkow e n ak rycie  na k ilk u
* wigilijnych stołach.

* Do wspólnej wieczerzy w Miejskim Ośrod
ku Pomocy Społecznej zasiadło 70 samotnych

* mieszkańców miasta, dla których przygotowano
* tradycyjną wieczerzę oraz paczki żywnościowe. 

W tym wigilijnym spotkaniu wziął udział prezy-
* dent Adam Fudali. W rybnickiej jadłodajni dla
* ubogich, działającej przy ul. Chrobrego, wiecze- 
„ rzę wigilijną zjadło prawie 40 osób. Każdy bez-
* domny otrzymał paczki z żywnością, która miała 

zapewnić im godne przeżycie pozostałych dni
« świąt. MOPS zadbał również o swoich innych pod-
* opiecznych. Przebywające w przytulisku przy 

Żużlowej matki otrzymały świąteczną pomoc fi-
* nansową, zaś osoby korzystające ze wsparcia
* ośrodka dostały na święta pieniądze lub bony 

żywnościowe. Stali zasiłkobiorcy dodatkowo otrzy-
« mali paczki z żywnością.
* Kolejną już wigilię dla samotnych i ubogich
* mieszkańców Chwałowic przygotowali pracow- 
» nicy tamtejszego Domu Kultury oraz sponso-
* rzy z tej dzielnicy. We wspólnej wieczerzy, na któ- 
« rej nie zabrakło tradycyjnego karpia, kapusty
* z grzybami, makówek oraz popularnej moczki, 

wzięło udział 80 osób. Uczestnicy wieczerzy po-
* łamali się opłatkiem, wspólnie śpiewali kolędy
* oraz wysłuchali występów zespołów artystycz

nych działających w Domu Kultury. Wszyscy go-
« ście DK otrzymali również bożonarodzeniowe
* prezenty -  paczki żywnościowe.
* Tradycyjnie we wspólnym spotkaniu świą- 
« tecznym uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy
* Orzepowice. Ponad 70 starszych osób wy-
*m słuchało koncertu kolęd, podzieliło się opłat-
• kiem i przy ciastku i kawie rozmawiało na temat 

świąt, zbliżającego się nowego roku i tysiąclecia oraz
a dzieliło się swoimi wspomnieniami. Wśród gości spo-
• tkania był wiceprezydent Józef Cyran oraz przed

stawiciele Rady Dzielnicy i duchowieństwa.
• O swoich mieszkańcach nie zapomnieli rów-
• nież przedstawiciele Rady Dzielnicy Maroko- 

Nowiny. W Zespole Szkól Ponadpodstawo-
• wych nr 3 spotkali się samotni mieszkańcy tej
• dzielnicy, wspólnie z uczniami odśpiewali kolędy
• oraz obejrzeli specjalnie przygotowany na tę oka-
• zję spektakl.

Natomiast w Zespole Szkół Ponadpodsta-
• wowych nr 1 w Boguszowicach odbyło się in-
• tegracyjne spotkanie wigilijne, w którym wziął 

udział prezydent Adam Fudali. Organizatorami
» wspólnej wieczerzy były Warsztaty Terapii
• Zajęciowej oraz wolontariusze z ZSP. Uczest

nicy obejrzeli okolicznościowe jasełka i popi-
• sy wychowanków WTZ, podzielili się opłatkiem
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spotkania opłatkowe i noworoczne
i wspólnie z rybnickim chórem „SeraF zaśpie
wali najpiękniejsze polskie kolędy.

Prezydent uczestniczył również w spotkaniu 
opłatkowym w I LO, które zorganizowała dyrek
cja, grono pedagogiczne i młodzież. Gościł też 
w „Okrąglaku” na spotkaniu z kombatantami. 
W jego trakcie prezydent odebrał odznakę „Za 
zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospo
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych "oraz

wręczył „Patent Weterana”nadany przez Preze
sa Rady Ministrów zasłużonym weteranom: Ka
rolowi Luksowi, Ludwikowi Dradze i Hen
rykowi Radziszewskiemu. Na spotkaniu nada
no też stopnie oficerskie podporucznika Józe
fowi Paprotnemu, Henrykowi Radziszew
skiemu i Zofii Swobodzie. „Opłatek komba
tancki” zorganizowało rybnickie koło Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów  
Politycznych.

Spotkanie nowo
roczne z udziałem 
członków Zarządu Mia
sta odbyło się również 
w Chwałowicach.

Mieszkańcy Popie
lowa powitanie nowe
go stulecia zorganizo
wali w budynku OSP. 
Obok władz miasta 
oraz działaczy dzielni
cowego sam orządu 
wzięli w nim udział 
przedstawiciele szkół, 
przedszkola, straży po
żarnej, organizacji spo
łecznych oraz sponso
rów imprez organizo
wanych w dzielnicy.

Prezydent wziął rów
nież udział w spotkaniu 
opłatkowym w siedzi
bie Fundacji „Si
gnum Magnum”.

Spotkanie dla człon
ków Kola Emerytów 
i Rencistów zorganizo
wano też w Klubie 
„ H a r c ó w k a ” 
w L igocie. Wzięło 
w nim udział 120 człon
ków koła oraz zapro
szeni goście. Emeryci

Integracyjne spotkanie w Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 1 
w Boguszowicach. Zdj.: Z.K.

Wigilijne spotkanie w  dzielnicy Maroko-Nowiny. Zdj.: Z.K.

GAZETARYBMCKAl
i renciści zostali obdarowani świątecznymi pacz
kami, był również słodki poczęstunek. W kolędo
waniu seniorów wspomogła młodzież z SP 4. Uro
czystość doszła do skutku dzięki przychylności 
miasta i Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, 
jak i zacnym darczyńcom. Tradycyjne Spotka
nie Seniorów w SP 3 w zorganizowała Rada 
Dzielnicy Paruszow iec-Piaski. Czas poczę
stunku umiliły występy młodzieży szkolnej, a dzię
ki sponsorom uczestnicy otrzymali świąteczne 
paczki. Swoje opłatkowe spotkanie mieli również 
emeryci i renciści z tej samej dzielnicy, należący 
do „Solidarności”.

Noworoczno-opłatkowe spotkanie zorganizo
wano też w „Harcówce” dla najstarszych i sa
motnych mieszkańców Ligoty, Ligockiej Kuź
ni i Raszowca. W poczęstunku wzięło udział 
ok. 150 osób. Kolędowy występ przygotowali dla 
obecnych członkowie działającego w „Harcówce” 
Kółka Teatralnego.

Również dzielnica Smolna na swoje spotkanie 
noworoczne zaprosiła prezydenta A. Fudalego. Or
ganizatorzy zapowiedzieli wręczenie nagrody dla 
najlepszego sponsora miejscowych imprez.

Organizację uroczystego spotkania opłatkowe
go na terenie rybnickiej Strefy Aktywności Go
spodarczej zapowiedziało na 27 stycznia br. Ślą
sko-Dąbrow skie Towarzystwo Gospodar
cze. Obecni będą przedstawiciele parlamentu RP, 
władz województwa śląskiego oraz władze samo
rządowe Rybnika.

Jak co roku, tak i tym razem w mieście zorga
nizowano cykl spotkań świąteczno-noworocz- 
nych Zarządu Miasta Rybnika z przedstawiciela
mi poszczególnych grup zawodowych. Jako pierw
si w Urzędzie gościli emeryci rybnickich parafii, 
jubilaci i naczelnicy UM. Wśród gości Zarządu 
byli również proboszczowie, pracownicy Rady 
Miasta, dyrektorzy jednostek miejskich, szefowie 
rybnickich firm i instytucji, funkcjonariusze poli
cji, straży pożarnej oraz dziennikarze lokalnych 
mediów.

Spotkania były okazją do złożenia sobie życzeń 
noworocznych, a słowa wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku kierowano do wszystkich gości 
oraz władz miasta Rybnika.

(S)
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Styczeń
II Bal Charytatywny w Kamieniu, z którego dochód w wysokości 25 
tys. zł przeznaczony został na organizację letniego wypoczynku dla 
dzieci, m.in. z Ukrainy.
Wmurowanie kamienia węgielnego w pierwszym, zmodernizowanym 
budynku przyszłego Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. 
Rozpoczęto przeprowadzkę Sądu Rejonowego do wyremonto
wanej siedziby w rybnickim Zamku. *(8)
Podpisanie umowy o współpracy między miastem Rybnik a Cechem 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
II spotkanie Smolnioków.
W I LO -  VI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim.
Zmarł ks. Henryk Groborz, budowniczy kościoła pod wezw. św. Jana 
Sarkandra w Paruszowcu-Piaskach i pierwszy proboszcz nowej parafii. 
W TZR - koncert noworoczny zorganizowany przez elektrownię „Ryb
nik” w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej.
W Muzeum - wystawa indywidualna Marii Budny-Malczewskiej „Por
tret i pejzaż nienamalowany”.
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - wystawa malarstwa 
Jana Karwota „Moje kwiaty”.
Kolejną książkę - „Dzielnice Rybnika” wydał Marek Szołtysek.
Chór „Seraf” w Wilnie i Egliszkach.
Kierownictwo DK w Boguszowicach objął Cezary Kaczmarczyk.

Luty
Sesja Rady Miasta -  obsługę finansową miasta powierzono ponownie 
I Oddziałowi w Rybniku Powszechnego Banku Kredytowego. 
Reaktywacja Towarzystwa Miłośników Rybnika, prezesem został Nor
bert Kwaśniok.
Dyrektor AF Elżbieta Paniczek odznaczona Kawalerem Orderu Palm 
Akademickich przyznanym przez francuskie ministerstwo edukacji.
I LO gościło uczniów z Rodez we Francji.
104 lata skończyła Anna Skrzypiec -  najstarsza mieszkanka Rybnika. 
Pierwsi dyplomanci specjalności budowlano-architektonicznej Cen
trum Kształcenia Inżynierów.
W Galerii TZR -  wystawa fotogramów Daniela Raczyńskiego, IV Fe
stiwal Piosenki Artystycznej, koncert Violetty Viłlas na rzecz rybnic
kiego schroniska dla zwierząt, koncert „Przygoda i przyjaciele”.
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej -  wystawa modeli 
kartonowych z okazji 80-lecia lotnictwa w Polsce.

Marzec
• Sesja absolutoryjna RM, w związku z zawiązaniem koalicji AWS-RRR 

-  zmiany w Zarządzie Miasta.
• 10 urodziny „Gazety Rybnickiej” (w jubileuszowym numerze po raz

pierwszy „Kalendarz imprez miejskich”). j ś /Ę g k k
• W Ochojcu -  referendum w sprawie przyłączenia tego sołectwa do Rybnika.
• Dewastacja żołnierskich mogił i pomnika Powstańców Śląskich na 

cmentarzu przy ul. Rudzkiej.
• Pierwsze przymiarki do restrukturyzacji Zakładu Lecznictwa Ambu

latoryjnego; konflikt dotyczący przychodni przy ul. Hallera.
• Nagrody prezydenta dla najlepszych sportowców.
• W Muzeum - wystawa malarstwa G.P . Heyducka.

• W TZR -  tea tr „Kwadrat”, „Rigoletto” Verdiego w wyk. Opery 
Śląskiej; Marzanna 2000 w Chwałęcicach.

• W DK Chwałowice -  Festiwal Dziecięcych Zespołów Instrumentalnych.
• W MDK -  powiatowy Konkurs Recytatorski.
• Turniej par małżeńskich zorganizowany przez RD Paruszowiec-Pia- 

ski i koło TKKF.

Kwiecień
• Marsz rybnickiej młodzieży przeciwko przemocy.
• W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej -  uroczyste obchody 60. 

Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, obecność ks. Zdzisława Peszkowskiego.
• V Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM.
• Spotkania z władzami miasta w dzielnicach Niedobczyce i Chwałowice.
• Vn Dni Promocji Zdrowia zorganizowane przez Regionalne Towarzy

stwo Oświaty Zdrowotnej.
• Uroczystości z okazji 30 lecia Muzeum w Rybniku.
• W DK w Chwałowicach: I Wojewódzki Dziecięcy Przegląd Zespołów 

Regionalnych „Złoty Kłosik”.
• W kościele św. Jadwigi -  koncert Filharmonii Rybnickiej pod dyrek

cją Jerzego Maksymiuka.
• Wizyta na rybnickim stadionie architekta i sportowca Wojciecha 

Zabłockiego.

Maj
• Uroczystości 3 Majowe.
• Sesja RM -  ustalono m.in. kierunki działań ZM w sprawie przekazania 

środków na inwestycje dofinansowywane w ramach programów UE.
• Szpital w Orzepowicach przyjął pierwszych pacjentów.
• W Stodołach odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt tu w cza

sach młodości papieża Jana Pawła II. (6)
• Po raz pierwszy w bazylice św. Antoniego zabrzmiały nowe dzwony.
• Oddanie do użytku domu pogrzebowego na cmentarzu w Boguszowicach.
• Po 30 letniej przerwie rybniccy studenci zorganizowali juwenalia.
• Krajowa Wystawa Filatelistyczna Rybnik 2000.
• W Mazamet -  Francusko-Polski Tydzień z udziałem rybniczan.
• W DK w Chwałowicach: I Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosen

ki Polskiej i XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego.

Czerwiec
• Sesja Rady Miasta -  początek dyskusji o problemach sfinansowania 

podwyżek dla nauczycieli; przyjęcie studium uwarunkowań i kierun
ków zagospodarowywania przestrzennego Rybnika.

/arcie szpitala w Orzepowicach. (3)

iadzenia Najświętszej Maryi Panny czyli wizyt- 
|ały w Rybniku.
i projektu „Wspólnota” brytyjskiego Funduszu Know-How. 

„Złoty jubileusz” Zespołu Szkół Technicznych.
Oficjalna uroczystość nadania II LO imienia Andrzeja Frycza-Mo- 

drzewskiego.
Imprezy z okazji „Dnia Dziecka”.
IX Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”.
Filharmonia Rybnicka wykonała IX Symfonię Beethovena.
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• Jubileusz 55-lecia DK w Niedobczycach.
• I Chrześcijański Tydzień Filmowy.
• 80-lecie rybnickiego Okręgu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
• Finał Regionalny Konkursu Ekologicznego „Eko Rybnik 2000”.
• W bazylice św. Antoniego -  wystawa „Architektura i sztuka sakralna 

Bazyliki Mniejszej”.

Lipiec
• Nadzywyczajna sesja Rady Miasta -  uchwalenie regulaminu wypłat 

związanych z nowelizacją Karty Nauczyciela.
• Rybniccy samorządowcy przekazali papieżowi Janowi Pawiowi II za

proszenie do odwiedzenia Rybnika.
• Podpisanie umowy pomiędzy miastem a Uniwersytetem Śl. na urucho

mienie od października 2001 roku w Rybniku kilku kierunków studiów.
• Otwarcie siedziby rybnickiej Kasy Chorych w wyremontowanym bu

dynku obok Starostwa.
• Wizyta ambasadora Indii.
• Delegacja z Saint-Vallier w Rybniku.
• I Rybnicki Jarmark Rzemieślniczy.
• Rybnickie wakacje dzieci z Ukrainy i Białorusi.
• Zakończenie I etapu remontu ul. Kościuszki.
• Dzieci z Rybnika i Wilna wyjechały na wakacje do Eurasburga.
• Wystawa „Lilium Silesia 2000”.
• W Kamieniu oddano do użytku 16 rybnickie rondo. (4)
• Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej wy

grał Jerzy Makula.
• X Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców i XLII Mistrzostwa Polski 

Juniorów w skokach przez przeszkody.

Sierpień
• Podpisanie przez prezydenta Rybnika komunikatu Komisji Restruk

turyzacji ZLA.
• Kampania prezydencka -  wizyta Jana Łopuszańskiego.
• spotkanie w Rybniku prezydentów śląskich miast na prawach powia

tu w sprawie podwyżki nauczycielskich uposażeń.
• Jerzy Chachuła dyrektorem elektrowni „Rybnik”.
• 55 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
• Zmarł radny Ireneusz Zimon.
• Wyjazd grupy rybnickich radnych do Wilna i Rejonu Wileńskiego.
• Obchody Święta Wojska Polskiego.
• Setne urodziny Heleny Sokołowskiej.
• Zawody w modelarstwie kosmicznym.

Wrzesień
• Sesja Rady Miasta -  uchwalenie likwidacji (od 1 stycznia 2001) Za

kładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
• Uroczystości rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
• Kampania prezydencka w toku -  wizyty prezydenta A. Kwaśniewskie

go, Mariana Krzaklewskiego i Andrzeja Olechowskiego.
• Jubileusz 10-lecia Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana 

Pawła II.
• Wizyty delegacji z Lievin i Bedburg-Hau.
• Powołanie na pełnomocnika prezydenta miasta ds. porządku i bez

pieczeństwa publicznego Huberta Hanaka.
• W Londynie zmarł Bolesław Gozdek, jeden z ostatnich obrońców 

Rybnika w 1939 roku.
• Ruszyła budowa części obwodnicy od ul. Wodzisławskiej do ul. Raci

borskiej.

• Rozstrzygnięcie konkursu „O ładniejszy Rybnik”.
• Uroczystości z okazji 20-lecia „Solidarności” nauczycielskiej.
• W Muzeum -  wernisaż i wystawa „Rybnickie kolory” z okazji 50- 

lecia profesjonalnej plastyki na Ziemi Rybnickiej.
• Jubileusz 10-lecia IV LO w Chwałowicach.
• XV Dni Muzyki Kameralnej i Organowej.
• W TZR -  wystawa internetowych witryn i prezentacji multimedial

nych firmy OS3 Multimedia.

Październik
• Sesja Rady M iasta -  honorow e obyw atelstw o Rybnika dla 

abpa D. Zimonia; uchwalenie Samorządowego Programu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Rybnickiej Karty Współpracy z Organiza
cjami Pozarządowymi.

• Inauguracja roku akadem ickiego w pierwszym oddanym do 
użytku budynku przyszłego Zespołu Szkół Wyższych. (1)

• Wybory prezydenckie -  Kwaśniewski, Olechowski, Krzaklewski -  taką 
kolejność wybrali rybniczanie.

• XXXI Rybnickie Dni Literatury -  Złota Honorowa Lampka Górnicza 
dla Mirosława J. Błaszczyka.

• Początek remontu wiaduktu na Żorskiej.
• Rozpoczął się remont elewacji bazyliki św. Antoniego
• Oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni 

ścieków  w obecności ministra środowiska. (9)
• D zień Edukacji Narodowej -  p ierw sze m edale im. Mikołaja 

z Rybnika. (10)
• W Rudach -  uroczystości z okazji 10-lecia Izby Przemysłowo-Han

dlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
• W TZR -  koncert Konstantego Andrzeja Kulki.
• Finał Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek”.
Listopad
• Sesja Rady Miasta -  przyjęcie herbu, flagi i pieczęci miasta.
• Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
• Odsłonięcie zmodernizowanego pomnika Powstańców Śl. w Paruszowcu.
• Odsłonięcie w II LO tablicy poświęconej marszałkowi Piłsudskiemu.
• W SP 13 -  otwarcie izby pamięci poświęconej bohaterskim chwało

wickim harcerzom.
• Oddanie do użytku wyremontowanej sali widowiskowej w Domu Kul

tury w Chwałowicach.
• W TZR: XV Konkurs Gawędziarzy, występ Michała Bajora.
• Czarne Diamenty po raz drugi.
• W Muzeum -  otwardfe ¡„gó rn^ lgp  wyrobiska” -  ekspozycji stałej 

związanej z historią górnictwa.
• X Silesian jazz Meeting.
• 20-lecie^ęspolu Malarzy Nieprofesjonalnych „Oblicza”.
• TV -  Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych.

Grudzień
• Budżetowa sesja Rady Miasta -  jedna z najważniejszych w roku...
• Uroczystość odebrania przez Metropolitę Katowickiego abpa

Damiana Zimonia tytułu Honorowego Obywatela Rybnika.(2)
iBIIIpi

• Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Liévin we Francji. (5)
• Dzień Integracji Europejskiej -  uruchomienie Punktu Informacji 

Europejskiej.
• W TZR -  koncert Adama Makowicza z Filharmonią Rybnicką 

na rzecz przeniesienia do nowej siedziby szkoły muzycznej. (7)

•  Tłustym drukiem -  wydarzenia, których fotograficzną ilustrację czytelnicy znaj
dą na 2  stronie okładki.



Wilno nas zauroczyło
„Wilno nas zau roczyło , a le  W ilniacy je s z c z e  bardziej. D zięk i Wam m o żem y  być  

spokojni o prze trw an ie  na W ileńszczyźn ie ku ltu ry , obyczaju i ję zyk a  polskiego...”

Tymi słowami, wpisanymi do księgi pamiątko
wej polskiej szkoły w Egliszkach pożegnaliśmy 
Wilno, Rejon Wileński i Polaków tam mieszkają
cych. Przyjechaliśmy kilka dni wcześniej ze świą
tecznymi prezentami dla szkoły, z którą Rybnik 
utrzymuje kontakty od ponad roku. W paździer
niku ub. roku między Rybnickim, a Samorządem 
Rejonu W ileńsk iego  zo s ta ła  p o d p isan a  
umowa o współpracy, której sygnatariuszem

Na drugi dzień -  uroczysty opłatek w szko
le w Egliszkach, w którym mamy szczęście 
uczestniczyć. Jest wielu wspaniałych gości, 
wśród nich poseł do litewskiego parlamentu 
Waldemar Tomaszewski. Czuje się tu „u sie
bie” -  środowisko nauczycielskie jest ostoją 
polskości tych ziem, choć litewskie władze nie 
ułatwiają Polakom życia... Leżący tuż za gra
nicami Wilna Rejon Wileński zamieszkały jest 

w większości przez Polaków, również Po
lacy tworzą tu samorząd. Jednak środki 
jakimi polskie władze samorządowe dys
ponują są o wiele skromniejsze niż w in
nych rejonach litewskich - widać to choć
by po stanie dróg, o szkołach polskich 
nie wspominając. Jednak bogactwem 
szkoły w Egliszkach jest skupiona wokół 
Zbigniewa Czecha młoda, wykształcona, 
ponad 30-osobowa kadra pedagogicz
na. Przewodniczący Rady Szkoły Jerzy 
Kulicki, Andrzej Pilecki, Maryna, Tania 
i wszyscy pozostali z dyrektorem na czele

Dyrektor szkoły w Egliszkach Zbigniew 
Czech wita gości na tradycyjnym opłatku.

Bożonarodzeniowe przedstawienie w wy
konaniu uczniów szkoły w Egliszkach.

ze strony litewskiej 
był Zbigniew  
Czech, dyrektor 
szkoły w Egli- 
szakch, a równo
cześnie przedsta
wiciel władz Sa
morządu Rejonu 
Wileńskiego. Był 
on również pierw
szą osobą, która powitała nas na rogatkach Wilna.

Bezśnieżna, podobnie jak u nas, połowa 
grudnia sprawiła, że po przekroczeniu grani
cy w Ogrodnikach mogliśmy podziwiać nieomal 
jesienny, urokliwy krajobraz Wileńszczyzny -  
bardzo swojski, choć więcej tu ugorów, bo zie
mia niezbyt żyzna... I wiejskie domy jakby bied
niejsze... Pierwsze, ale nie ostatnie, literackie 
skojarzenie budzi szeroko rozlany Niemen.

Po zainstalowaniu się w gościnnej parafii św. 
Kazimierza, u ks. Wacława w Nowej Wilejce, 
jeszcze tego samego wieczora odwiedzamy 
Matkę Boską Ostrobramską i podziwiamy świą
tecznie ustrojoną wileńską starówkę. Jeszcze 
tu wrócimy...

at rr*  m /n in /A

-  w tym z Polski i... na szczęście znajdują ich. 
Poziomu nauczania możemy się domyślać 
w czasie wystawionych przez uczniów jasełek. 
Słucham y h isto rii narodzenia pańskiego 
i przedstawionej w poetyckiej formie walki do
bra ze złem. Śpiewna polszczyzna chwyta za 
serce... Po przedstawieniu przekazujemy ży
czenia świąteczne od prezydenta Rybnika oraz 
Rady Miasta, przełamujemy się z obecnymi 
opłatkiem. Niewielka sala pęka w szwach, przy
szły chyba wszystkie dzieci, a jest ich około 
150. Są duchowni, wśród nich „nasz” ks. Wa
cław z Nowej Wilejki, bo Egliszki do tej wła
śnie, jeszcze miejskiej, wileńskiej parafii przy
należą; jes t ks. Jacek Paszenda, salezjanin 
z Rybnika pracujący w Wilnie, który pierwszy 
zwrócił uwagę rybniczan na Rejon Wileński 
i Egliszki; są franciszkanie z Polski prowadzą
cy w szkole przedświąteczne rekolekcje. Nie 
sposób przecenić zresztą rolę kościoła w utrzy
maniu tu polskości - tradycji i języka. Przy świą
tecznym stole kosztujemy tradycyjnych dań i do
świadczamy wielkiej serdeczności gospodarzy.

Uroki Wilna przybliżał nam człowiek niezwy
kły -  Andrzej Pilecki, muzyk, a jednocześnie 
wspaniały przewodnik, będący żywą skarbnicą 
historii tego miasta i polskich w nim śladów. 
A jest ich niemało... Katedra wileńska z kapli
cą królewską, relikwiami św. Kazimierza i gro
bowcami dwu żon króla Zygmunta Augusta -  
Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłów
ny, kościół świętych Piotra i Pawła ufundowa
ny przez Michała Kazimierza Paca, polski ko
ściół św. Ducha z oryginałem obrazu Chrystu
sa, namalowanego na podstawie wizji bł. Fau
styny, dom i muzeum Mickiewicza, cmentarz 
„na wzgórzach” Rossa z sercem marszałka Pił
sudskiego, odnawiany najstarszy w Wilnie ko
ściół franciszkanów - to tylko niewielka część 
zabytków, które w Wilnie trzeba zobaczyć.

Za miasto zabrała nas Krystyna Narkiewicz, 
również nauczycielka, choć w innej niż Eglisz
ki, polskiej szkole. Zobaczyliśmy dawne stoli
ce Litwy - Kernawę i Troki z zamkiem „na wo
dzie” oraz Ponary -  miejsce egzekucji w czasie 
wojny 100 tys. ludzi -  w tym 20 tys. Polaków. 
Krystyna do cienkiej, nauczycielskiej pensji

dokończenie na stronie 23

to wspaniali ludzie mają
cy świadomość swego po
słannictwa. Pracują w bar
dzo trudnych warunkach, 
w szkole posadowionej w 
kilku skromnych, drewnia
nych budynkach -  „zespo
le szkól” - jak żartobliwie 
wyrażają się gospodarze.
Od państwa litewskiego 
otrzymują niewiele -  opła
cenie mediów, pensje 
i wprost śmieszne pienią
dze na wyposażenie. Dla- W tej klasie uczą się najmłodsze dzieci. 
tego liczą na darczyńców
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00 
Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności 

teł. 42 29 400, 42 29 401, e-mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl
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LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

l. luty

“Rybnik - Nasze miasto” 
“Cechy rzemieślnicze 

w miastach Górnego Śląska do 
1939 r.”

“Wyrobisko górnicze”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł i 2 zł 

Sobota -  wstęp wolny

2. 1-28.02

Wystawa prac plastycznych 
uczniów Państwowego Ogniska 

Plastycznego 
w Rydułtowach

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: wolny

3. 02.02
godz. 16.00

Otwarcie wystawy 
malarstwa i grafiki 

Rafała Hermana

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria sztuki 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: wolny

4. 04.02 
godz 16.00

„O Czerwonym Kapturku 
i Księżniczce na ziarnku 

grochu”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru „Ateneum” z Katowic

5.
05-10.02

godz.
9.00-13.00

Akcja
“Zima w mieście”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie:
zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, 

filmy video, wycieczka na sanki w Beskidy, 
tenis stołowy, zajęcia plastyczne, 

wycieczka piesza po Chwałowicach, 
zajęcia muzyczne, bal. 

Odpłatność za udział: 30 zł

6. 05-16.02 Ferie zimowe dla dzieci Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie:
filmy video i gry telewizyjne, 

turniej tenisa stołowego, zabawy na śniegu, 
konkursy na budowle śniegowe, 
bal przebierańców, konkursy, 

gry i rozrywki umysłowe dla dzieci, 
gry i zabawy sportowe 

Wstęp: wolny

7. 05-16.02 Ferie zimowe w Bibliotece

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

oddział dla dzieci 
i młodzieży 

ul. Szafranka 7

Cykl konkursów plastycznych, 
literackich i umysłowych. 

Wstęp: wolny

8.
05-16.02

godz.
9.00-13.00

“Małe Formy - Zima 2001”
Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

W programie:
zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, 

wyjazdy na basen kryty do Rybnika, 
wyjście do Teatru na przedstawienie teatralne, zajęcia 

plastyczne z konkursem 
pt. “najpiękniejszy dzień moich ferii”, 

zajęcia świetlicowe: turniej tenisa stołowego dla 
chłopców i turniej gier planszowych dla dziewcząt, 
dyskoteka walentynkowa z zabawami towarzyskimi 

m.in. “Mini Playback Show”, 
wycieczka autokarowa w góry 

Wstęp: wolny

9. 05-16.02
Ferie zimowe 

w Młodzieżowym Domu 
Kultury

Młodzieżowy 
Dom Kultury 
tel. 42 24 088 

Rada Osiedla Nowiny

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie:
wyjścia na basen, do kina, bal przebierańców, dyskoteki, 

konkursy malarskie i konkursy na śniegu 
Wstęp: wolny

10. 05-16.02 Akcja
“Zima w mieście 2001”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Domu Kultury Boguszowice 
ul. PI. Pokoju 1

W programie:
“Witraż zimowy” - konkurs dla dzieci, 

seanse filmowe dla dzieci i młodzieży (wstęp: 1 zł), 
wycieczka do Wisły -  Głębce, 

wycieczka do Istebnej.
Akcja dla dzieci z rodzin najuboższych

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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11. 05-16.02 Ferie zimowe
w Domu Kultury Niedobczyce

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W programie:
poranek filmowy, zajęcia plastyczne, 

turniej tenisa stołowego, zajęcia muzyczne, 
wyjazd na basen do Rybnika, dyskoteka, 

wycieczka do Wisły lub Szczyrku, 
bal przebierańców, 

wycieczka do stadniny koni 
Wstęp: wolny

12. 05-28.02 “Alina Podleśny -  malarstwo”
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa 
Wstęp: 3 zł i 2 zł 

Sobota -  wstęp wolny

13. 11.02
Koncert Filharmonii 

Rybnickiej

Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków 

tel. 0 601 99 06 58

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Szczegóły na afiszach

14. 14.02
godz. 18.00

Walentynkowy koncert 
bluesowy

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły na afiszach

15. 14.02
godz. 19.00

Koncert Walentynkowy 
w wykonaniu zespołu 

“Jose Torres 
i Salsa Tropical”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: 20 zł i 25 zł

16. 16.02
godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.739 8186

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Koncert zespołu muzycznego z Czech 
Wstęp: 10 zł

17. 16.02
godz. 17.00

Otwarcie wystawy twórczości 
Barbary 

i Mariana Rak 
oraz wieczór poezji

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawę można zwiedzać codziennie 
w godz. 10.00 -  14.00 

i 16.00-18.00.
Wstęp: wolny

18. 16.02
godz. 18.00

Wernisaż wystawy plasty cznej 
zespołu malarskiego twórców 
nieprofesjonalnych “Oblicza”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Wstęp: wolny

19. 16-24.02 IV Rybnicki Konkurs 
Modeli Kartonowych

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

16 -  17.02 -  przyjmowanie modeli 
w MDK

18 -  24.02 -  wystawa modeli 
24.02 godz. 13.00 -  wręczenie nagród zwycięzcom

20. 17.02 godz. 
20.00-5.00

Zabawa karnawałowa 
w rytmie disco

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
ul. PI. Pokoju 1

Wszelkie informacje -  DK Boguszowice 
Wstęp: 100 zł od pary

21. 18.02
godz. 16.00

“O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: 8 zł

22. 19.02
godz. 18.00

Wystawa fotograficzna 
“Moje harcerstwo”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw
Domu Kultury Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Otwarcie wystawy 
z cyklu “Salon wystaw” 

Wstęp: wolny

23. 21.02 
godz. 9.00 Mała Akademia Jazzu

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Niespodzianka karnawałowa 
Wstęp: 3 zł

24. 22.02
godz. 17.00 Salon literacki

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Czytelnia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców 
Wstęp: wolny
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25. 22-25.02

V Festiwal Piosenki 
Artystycznej 
Rybnik 2001 

Festiwal Festiwali

Elektrownia 
“Rybnik” S.A. 

Klub Energetyka 
Towarzystwo 

Kulturalno- Sportowe 
“Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1

KLUB ENERGETYKA
22.02 godz. 18.00 

Eliminacje do konkursu krajowego
godz. 20.00

Koncert Kuby Sienkiewicza 
z zespołem

23.02 godz. 18.00 
Recital Doroty Osińskiej

godz. 18.30
Pierwszy Koncert Konkursowy 

godz. 21.30
Koncert Emiliana Kamińskiego

24.02 godz. 17.00 
Drugi Koncert Konkursowy

godz. 19.30
Koncert Andrzeja Sikorowskiego 

i grupy “Pod Budą”
RYBNICKIE CENTRUM KULTURY

25.02 godz. 16.00
Koncert Galowy i wręczenie nagród 

godz. 17.30 
Koncert KAYAH 

Szczegóły na afiszach

26.
23.02
godz.

11.00 i 13.00

Spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Petkiem

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Filia nr 6 PiMBP 
ul. Reymonta 69, 

PiMBP
ul. Szafranka 7

godz. 11.00 -  spotkanie w Filii 
godz. 13.00 -  spotkanie w oddziale głównym 

Wstęp: wolny

27. 23.02
godz. 17.00

“Mała Akademia Filmu 
Polskiego”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Film dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej 

Wstęp: 4 zł

28. 23.02
godz. 18.00

“Dla każdego coś miłego” 
-  biesiada muzyczna

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W programie wystąpią znane i łubiane zespoły 
muzyki popularnej naszego regionu takie jak: 

“Spektrum”, “Wagant”, “Kontras”, “Blu-mix”, 
“Feniks”, “Adue”, “Rewers” oraz gościnnie 

występujące kapele z Czech i Słowacji. 
Wstęp: 12 zł

29. 23.02
godz. 18.00 “Księżniczka Czardasza”

Rybnickie Centrum 
Kultury

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Operetka w wykonaniu 
Opery Śląskiej z Bytomia 

Wstęp: 25 zł i 30 zł

30. 24.02
godz. 10.00

Koncert Laureatów Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej

ZHP KH Rybnik 
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Wręczenie “Orderu Uśmiechu” 
Komendantce Hufca ZHP Rybnik

31. 28.02 Muzyka na Ratuszu
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum 
Rynek 18

Koncert kameralny 
Szczegóły na afiszach
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1 Luty Wewnętrzny 
Turniej Skata

DK Niewiadom 
Klub “Olimp” 
tel. 729 4413

Klub “Olimp” 
ul. Mościckiego 15

Dokładny termin spotkania ustalany na bieżąco 
z członkami koła 

Wstęp: wolny

2 02, 09, 16 
23.02 “Zimowy Turniej Bilarda”

DK Niewiadom 
Klub “Olimp” 
tel. 729 4413

Klub “Olimp” 
ul. Mościckiego 15

02.02 - II rozgrywki -  kolejne w każdy piątek 
miesiąca

Składka 2 zł od każdego uczestnika

3 03-04.02

Indywidualne 
i Drużynowe Mistrzostwa 

Śląska Juniorek 
we florecie dziewcząt

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

(sekcja szermierki) 
tel. 42 28201 

(p. Taranczewski)

MOSiR Rybnik 
pawilon szermierczy 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Szczegóły na afiszach
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4
03, 10, 17, 

24.02 
godz. 9.00

Dziecięca Liga NBA

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

“Rybnik” 
tel.42 32 511 

(p. Fojcik)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców Śl. 40

Turnieje dla dzieci i młodzieży odbywają się 
w każdą sobotę miesiąca od godz. 9.00 

Wstęp: wolny

5

04, 18 
25.02 

w godz. 
9.00-15.00

Rybnicka Amatorska 
Liga Koszykówki

Redakcja “Nowiny” 
PZU S.A.,

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

“Rybnik” 
tel. 42 22 140 
(p. Tymusz)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców SI. 40

Spotkania w każdą niedzielę miesiąca w godz. 
9.00-15.00 

Wstęp: wolny

6 05-16.02 Ferie zimowe na sportowo 
dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

tel. 42 22 140

Pływalnia Kryta 
ul. Powstańców SI. 40 

hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Informacje w obiektach MOSiR 
i na plakatach

7
05-16.02

godz.
9.00-13.00

“Małe Formy 
Zima 2001”

DK Niewiadom 
Klub “Olimp” 
tel. 729 44 13

Klub “Olimp” 
ul. Mościckiego 15

W programie m.in. zajęcia sportowe na świeżym 
powietrzu, wyjazdy na basen kryty 

w Rybniku, turniej tenisa stołowego dla chłopców 
i turniej gier planszowych dla dziewcząt, 
wycieczka autokarowa w góry (odpłatna) 

Wstęp: wolny

8 17.02 Turniej Juniorów 
rocznik 1982

Międzyzakładowy Klub 
Sportowy “Rymer” 

tel. 42 28 528

Hala sportowa MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Wystąpi ok. 8 zespołów 
Szczegóły na obiektach i plakatach

9 17-18.02 Grand Prix Seniorów 
w Judo

Klub Sportowy 
“Polonia” Rybnik 

tel. 45 54 801 
(p. Kowalczyk)

Hala sportowa MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

W sobotę 17.02 o godz. 10.00 odbędą się eliminacje, 
w niedzielę w godz. 11.00 -  14.00 walka na medale. 

Startować będą wszyscy najlepsi polscy judocy. 
Wstęp: wolny

10 19-20.02 
godz. 10.00

XXI Halowe Mistrzostwa 
Polski w Piłce Nożnej Kobiet

Miejskie Towarzystwo 
Piłki Nożnej 
w Rybniku 

tel. 0 501 31 62 42 
(p. Gajda)

Hala sportowa 
MOSiR 

Boguszowice 
ul. Jastrzębska 12

Rozpoczęcie imprezy - godz. 10.00, 
zakończenie - godz. 16.00. 

Wstęp: wolny

11 19 i 26.02 
godz. 16.00

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski 
Młodzików

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

“Rybnik” 
tel.42 32 511 

(p. Fojcik)

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
(pływalnia kryta) 

ul. Powstańców SI. 40

Wstęp: wolny

12 22.02
godz. 10.00

Drużynowy Turniej Szachowy 
Domów Kultury ROW

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel.42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95 Szczegóły na afiszach

13 23.02
godz. 16.00

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski 
Kadetów

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

“Rybnik” 
tel. 42 32 511 

(p. Fojcik)

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
(pływalnia kryta) 

ul. Powstańców Śl. 40

Wstęp: wolny

14 28.02
godz. 16.30

Liga Juniorów o wejście 
do ćwierćfinałów 

Mistrzostw Polski Juniorów

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

“Rybnik” 
tel. 42 32 511 

(p. Fojcik)

Hala sportowa 
MOSiR 

Boguszowice 
ul. Jastrzębska 12

Rozgrywka pomiędzy 
MKKS Rybnik a Bytomiem 

Wstęp: wolny

15 luty/marzec Mistrzostwa Rybnika 
w Narciarstwie Klasycznym

Klub Sportowy 
“Ryfama” 

tel. 42 27 252 
(p. Janik)

Tereny
obok Gimnazjum nr 6 

Rybniku
Szczegóły na afiszach



Francuski jarmark polskie specjały
Sporym  su k c e se m  zak oń czy ł s ię  ud zia ł ryb n iczan  w św ią teczn y ch  

jarmarkach, jakie prawie przez cały grudzień trwały w Lievin, m ieście, z którym  
Rybnik podpisał porozumienie o partnerskiej współpracy.

Kilkunastoosobowa delegacja, w skład której 
wchodzili radni, przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniowie IV 
LO z Chwałowic, zamieszkała w sportowym 
ośrodku dla dzieci i młodzieży przygotowujących 
się do kariery sportowej.

Przywiezione z Rybnika pieczywo, wyroby 
cukiernicze, ozdoby świąteczne i inne artyku
ły zostały wyeksponowane w dwu „domkach 
handlowych” ustawionych wzdłuż parkowych ale
jek. Z wielkim sukcesem zaprezentowały się ryb
nickie piekarnie Piotra Niewelta, Stanisława 
Richtera, państwa Pierchałów, a także cukiernie 
Szytenhelm, Jana Króla, Edwarda Harazima, 
Emilii Kristof i Krystyny Zgadzaj. Miesz
kańcy Lievin mieli okazję również kupić ema
liowane naczynia „nowej” „Silesii”, wyroby cze
koladowe firmy „Mirana”, wyroby spożywcze

wodzisławskich „Koncentratów” oraz napo
je „Strzelca”. Podobały się wyroby i ozdoby 
świąteczne firmy „Rojek-Decor”, zaintereso
wanie wzbudziły prace plastyczne podopiecz
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
materiały promujące nasze miasto. Udekoro
wane świątecznie „rybnickie” drewniane dom- 
ki przyciągnęły wielu mieszkańców Lievin, któ
rzy próbowali naszych smakołyków, oglądali 
film o Rybniku, przeglądali albumy i wreszcie 
kupowali nasze wyroby. Wśród odwiedzających 
rybnickie stoiska byli potomkowie Polaków, 
których w Lievin i okolicy jest bardzo wielu. 
Interesowało ich wszystko, co dzieje się w Ryb
niku i w kraju. Publiczność przybyła też licz
nie na przygotowane przez młodzież z IV LO 
bożonarodzeniowe jasełka w języku francu
skim, które zostały dwukrotnie wystawione na 

specjalnie przygo
towanej scenie 
w wielkim namio
cie. Nasza ekipa zo
stała też przedsta
wiona mieszkań
com Lievin przez 
władze tego mia
sta, zaś punktem 
kulminacyjnym był 
podział wielkiego 
tortu przywiezio
nego z Rybnika 

poczęstunek 
mieszkańców.

Rybnickie sto
iska były oczywi
ście jednym i 
z wielu. W innych

GAZETARYBNKK
handlowali gospodarze, a także goście z innych j  
miast partnerskich. Można było na nich znaleźć 
regionalne dania, świąteczne drobiazgi, zabaw
ki, wyroby ludowe, napić się francuskiego wina, 
a także obejrzeć występy grup artystycznych.
W czasie jarmarków do Lievin zjeżdżają handlow
cy i artyści z całego regionu, z powodzeniem go 
promując. Członkowie naszej delegacji, ocenia
jąc niezwykle pozytywnie przedsięwzięcie, w któ
rym uczestniczyli uważają, że pomysł taki spraw
dziłby się również u nas. (r)

: Jak być
filantropem?

* „Działania społeczne w strategii promocyjnej fir
m y” -  to tytuł seminarium, jakie w grudniu odbyło

# się w Urzędzie Miasta. Organizator czyli Stowarzy- 
« szenie Wspierania Aktywności Społecznej wspo- 
® magając lokalne organizacje społeczne stara się

utrwalić współpracę z różnymi środowiskami w na
szym mieście. Uczestnikami seminarium byli przed- 

s, siębiorcy i przedstawiciele samorządu, którym
• przedstawiono najlepsze doświadczenia i rozwiąza

nia działań filantropijnych realizowanych w naszym 
kraju. Zaprezentowano również formy długofalowej

• współpracy z organizacjami pozarządowymi, sposób
♦ tworzenia kampanii społecznych oraz korzyści pły-
* nące z działań społecznych.

Współodpowiedzialność prywatnego sektora po- 
„ dejmującego współpracę z sektorem pozarządowym
* może prowadzić do pozytywnego rozwiązywania lo-
• kalnych problemów poprzez wykorzystanie zasobów 

przedsiębiorców i jednocześnie budowanie pozytyw-
* nego wizerunku firmy. Współorganizatorem semi- 
« narium była Akademia Rozwoju Filantropii, Funda-
* cja Komunikacji Społecznej oraz Fundacja Banko

wa im. Leopolda Norymberga. Tego typu seminaria
# organizowane są na terenie całego kraju. Stowarzy-
• szenie zamierza organizować cyklicznie podobne
* prezentacje poszerzające krąg odbiorców nie tylko 

w naszym mieście. Patronat nad imprezą objął pre-
 ̂ zydent Rybnika Adam Fudali, za co organizatorzy

* serdecznie dziękują.„Domki handlowe”, w których rybniczanie eksponowali swoje artykuły.
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dorabia latem oprowadzaniem wycieczek. Kie
dy zasugerowaliśmy ewentualną gratyfikację, 
usłyszeliśmy: — Chybaby mnie Bóg pokarał, 
gdybym wzięła pieniądze od przyjaciół... Tacy 
właśnie są nasi rodacy na Litwie: serdeczni, 
gościnni, przyjacielscy.

Jeszcze wieczór spędzony u ks. Jacka Paszen- 
dy w parafii św. Jana Bosko w Wilnie. Pracują 
w niej księża różnych narodowości -  jest Polak, 
jest Włoch. Parafialne salki są miejscem, gdzie 
spędzają sporo czasu dzieci i młodzież z pobli
skiego wielkiego osiedla. Przychodzą na próby 
scholi, na spotkania formacyjne, ale również by 
pograć na komputerze i pogadać z przyjaciółmi. 
Po prostu chcą tu być. Bywa, że jest tu bardzo 
wesoło, a efektem dobrej zabawy z dziećmi jest 
m.in. ...złamany mały palec ks. Jacka. Na razie 
wierni spotykają się na nabożeństwach w niewiel
kiej kaplicy, kościół, choć bryła już stoi, wciąż 
jest w budowie. Buduje go zgromadzenie z po
mocą kościoła powszechnego, ale z funduszami

jest coraz gorzej. A brakuje już tak niewiele...
W niedzielę, w dniu wyjazdu, po mszy 

w kościele św. Ducha ostatni obiad jemy w to
warzystwie Jana Dziłbo, kierownika Wydzia
łu Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Po 
przyjeździe do kraju, dowiadujemy się z wia
domości TV, że został on powołany na stano
wisko wiceministra w litewskim rządzie. Jako 
jedyny Polak... Trochę wcześniej Krystyna

Organizacją transportu na Litwę zajęła się sek
cja wschodnia Stowarzyszenia Współpracy Mię
dzynarodowej Rybnik-Europa. Do Egłiszek tra
fił markowy sprzęt nagłaśniający dla szkolnej świe
tlicy, środki czystości, komputer z drukarką, ma
teriały piśmienne, trochę słodyczy, używana 
odzież i wielki wór pluszowych zabawek -  przy- 
tulanek. Sprzęt nagłaśniający sfinansowały wspól
nie miasto, Izba Przemysłowo-Handlowa Ryb
nickiego Okręgu Przemysłowego oraz firma Alex 
Elektronie, pozostałe dary zakupiono ze środków 
przekazanych przez pracowników firm ubezpie
czeniowych Nationale Nederlanden, Commercial 
Union, Towarzystwa Przyjaciół Rybnika, dzie-

Narkiewicz zdradza, że Zbigniew Czech, Jan 
Dzilbo i ona sama, a więc cała delegacja, która 
była w październiku w Rybniku, otrzymała pol
skie Medale Edukacji Narodowej. Cieszymy się 
z docenienia zarówno przez Polaków jak i Li
twinów ich pracy i zaangażowania. Cieszymy 
się, bo przekonaliśmy się jak bardzo na te za
szczyty zasłużyli...

(r)
ci ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kamieniu. Dary 
rzeczowe zebrała młodzież z I LO oraz pracowni
cy Teatru Ziemi Rybnickiej, a także członkowie 
sekcji wschodniej SWM Rybnik-Europa, używa
ny komputer darowało miasto. Fiata Ducato, któ
rym dary zawieźliśmy, użyczyła nieodpłatnie wraz 
z paliwem firma Wrzos-Pol. Jej pracownikiem jest 
również kierowca, który trasę długości ponad 
2 tys. km z nami pokonał.

Wszystkim, którzy przyczynili się  
do powodzenia tego przedsięwzięcia ser
decznie dziękujemy.

Wiesława Różańska 
i Czesław Goliński



ABECADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Ks. Kremski, bogaty biedak
miał liczne kontakty pełniąc urząd kapelana 
rybnickiego szpitala. Kremski nie zamknął się 
jednak w szpitalnych murach, lecz udzielał się 
dla rybnickiej społeczności, zyskując ogrom-

Ksiądz Teodor Kremski żył w latach 1829-1906. Był niezwykłym duchownym, 
doktorem prawa, kapelanem szpitala św. Juliusza i filantropem, który poświęcił 
Rybnikowi ostatnie 34 lata życia. Warto jego dokonania zachować w pamięci 
współczesnych mieszkańców Śląska, a zwłaszcza wśród rybniczan.

Teodor Kremski urodził się w marcu 1829 
roku w Tarnowskich Górach, w bardzo boga
tej rodzinie tamtejszych kupców, zajmujących 
się hurtową sprzedażą tekstyliów. Po ukończe
niu szkoły podstawowej i średniej w Tarnow
skich Górach, młody Teodor wyjechał na stu
dia prawnicze do Wrocławia, a później do Bonn 
i Berlina. Po ukończeniu studiów i zdobyciu 
tytułu doktora prawa, Teodor Kremski rozpo
czął błyskotliwą karierę prawniczą w tarnogór- 
skim sądzie powiatowym. Temu młodemu tar- 
nogórzaninowi -  inteligentnemu, bogatemu, 
wspaniałemu mówcy, obytemu ze światem dzię
ki licznym podróżom -  wróżono niezwykle 
wspaniałą przyszłość. Tymczasem Teodor „za
wiódł” wszystkich, postanawiając zostać księ
dzem. Wrócił wówczas na Uniwersytet Wro
cławski, gdzie po ukończeniu wydziału teolo
gicznego przyjął święcenia kapłańskie w czerw
cu 1857 roku. Pierwszą jego parafią był Buja
ków (1857-58), a później Opole (1858-59). 
Natomiast kiedy w 1860 roku utworzona zo
stała pierwsza parafia w Katowicach (dotąd 
Katowice należały do parafii w Bogucicach), 
ks. Teodor Kremski został pierwszym katowic
kim proboszczem i w 1862 roku rozpoczął bu
dowę tamtejszego kościoła, który nosi dzisiaj 
wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP czyli 
tzw. „kościół Mariacki”.

Duszpasterskie plany ks. Kremskiego po
krzyżowała jednak niespodziewana choro
ba. Rankiem 2 kwietnia 1866 roku obudził 
się z lekką chrypką. Poszedł jednak odprawiać 
msze św., w czasie której głosił kazanie. Właśnie
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Na pierwszym  planie nagrobek na mogile ks. 
Kremskiego, która znajdowała się  na starym  
cmentarzu przy  ul. Gliwickiej. Na dalekim pla
nie drzwi wejściowe dzisiejszej kaplicy akade
mickiej. Dzisiaj w miejscu dawnej mogiły je s t  
trawnik.

podczas wygłaszania kazania nagle stracił głos. 
Bogata rodzina nie szczędziła pieniędzy na le
czenie. Gdy nie pomogli okoliczni leka
rze, ks. Kremski wyjechał na dwuletnią 
kurację do Austrii, Włoch, Egiptu, Pale
styny, Algieru i Hiszpanii. Nic nie pomo
gło. Chory mógł mówić tylko szeptem.
W tej sytuacji zrezygnował z posady ka
towickiego proboszcza i w 1868 roku 
został kapelanem klasztoru sióstr służeb
niczek w Porębie koło Góry św. Anny.

Minęło sześć lat od czasu utraty głosu 
i nikt już nie wierzył, by ks. Kremski kie
dykolwiek odzyskał mowę. Zdarzyło się 
jednak coś niezwykłego. Podczas jednej 
z rodzinnych uroczystości, ks. Kremski 
starał się szeptem wygłosić toast i wów
czas odchrząknął i nagle odzyskał głos, tak 
samo silny jak dawniej. Uznano, że to cud. 
Wszyscy sądzili też, że teraz ks. Kremski 
zgoli długą brodę. Ale on nosił ją już do 
końca życia, sądząc, że broda ogrzewa 
i osłania jego wrażliwe gardło.

Odzyskawszy głos ks. Kremski opuścił 
zakonnice w Porębie i w wieku 43 lat,
22 listopada 1872 roku przyjął posadę 
kapelana w otwieranym wówczas w Ryb
niku szpitalu św. Juliusza. Rybnik był dla 
ks. Kremskiego miejscem, gdzie miesz

ny autorytet. M.in. zaangażował się w przygo
towania do budowy w Rybniku kościoła św. An
toniego. W komitecie budowy, który zawiązał 
się w maju 1897 roku, ks. Kremski był w eli
tarnej grupie tak zacnych rybniczan jak ów
czesny burmistrz Otto Guenther czy dawniej
szy burmistrz Robert Fuchs. Kiedy zaś budo

Dluga broda ks. Teodora Krem skiegio miała osłaniać 
jego chore gardło.

kał i pracował aż 34 lata. W żadnej z miejsco
wości tak długo nie przebywał, nawet w swych 
rodzinnych Tarnowskich Górach. W Rybniku 
też zyskał ks. Kremski wielkie uznanie i sła
wę „bogatego biedaka”. Bogatego -  bo wszy
scy wiedzieli, że jego krewni w Tarnowskich 
G órach dysponują ogromnym majątkiem , 
a sam ks. Kremski otrzymał po ojcu znaczny 
spadek. Uważano go za biednego -  bo cały swój 
majątek ks. Kremski rozdał potrzebującym, 
biednym, chorym i ich rodzinom, z którymi

wa się rozpoczęła, ks. Kremski ofiarował na 
nią dużą sumę pieniędzy.

Ksiądz Teodor Kremski zmarł w wieku 77 
lat na zawał serca. Było to 22 grudnia 1906 
roku. Kiedy chowano go na cmentarzu przy 
ul. Gliwickiej, budowa kościoła św. Antoniego 
była już zakończona.

Opracowanie -  na podstawie książki 
ks. Emila Drobnego 

„25 lat kościoła św. Antoniego” -  
oraz fotokopie: Marek Szołtysek

D zieci z klas m łodszych szkół 
podstawowych również mogą wy
kazać się swoją wiedzą o Śląsku.

Ze Śląskiem  na ty
8 grudnia 2000 roku reprezentacje 

szkół numer 3, 8, 11, 12, 13, 15 i 32 
wzięły udział w Międzyszkolnym Tur
nieju Wiedzy o Śląsku, który zorgani
zowały nauczycielki SP 11 Jadwiga 
Lenort i Bożena Nowicka. Ucznio
wie przygotowali m.in. plakat na te
mat „Śląsk -  moja mała ojczyzna” oraz 
drużynowe wykonanie śląskiej piosen
ki. Zawodnicy musieli wykazać się zna
jomością gwary, wiedzą o regionie 
i o zawodzie górnika.

dokończenie na stronie 36
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V n^ zaln^ iłŁk Antoniego
Jesien ią  1906 roku ukończono ostatn ie 

prace we wnętrzach kościoła św. Antoniego. 
Oficjalne pozwolenie policyjne na oddanie 
do użytku nowego kościoła nadeszło 21 stycz
nia 1907 roku. Była już wówczas ułożona po
sadzka i kończono montować ołtarz główny, 
wykonany przez wrocławską pracownię rzeź
biarską. W następnych miesiącach z kasy pa
rafialnej kupowano kolejne elem enty wypo
sażenia kościelnego. Bardzo pomagały w tym 
również rybnickie bractwa religijne i oso
by pryw atne, fundując potrzebne dla ko
ścioła sprzęty. I tak figury do ołtarza głów
nego i świeczniki ufundowali rybniccy człon
kowie Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Z ofiar 
parafian zakupiono też we Wrocławiu pięknie 
rzeźbioną ambonę, zaś w Nysie zamówiono 
dębowe ławki. Trzy małe dzwony (sygnatur
ki) zakupiono ze zbiórki pieniędzy wśród 
rybnickich  służących. O łtarz różańcow y 
ufundowali członkowie Żywego Różańca, 
zaś ks. prób. Franciszek Brudniok ufundo
wał dwa kandelabry i paschał na czarnych 
granitowych cokołach. Wieczną lampkę ufun
dowała rodzina Tyrluch, żyrandol na świece 
-  Stowarzyszenie Niemieckich Mężów Kato
lickich, krzyż na główny ołtarz -  kobiety z Jej
kowic i ze Smolnej, dywan przed główny oł
tarz kupił Żyd Abraham Prager, wielkie 
cyborium na hostie -  ufundowała pani Rit- 
tau, bieliznę liturgiczną -  Związek św. Tere
sy, natom iast pieniądze na stacje drogi krzy
żowej zb ierał w śród rybnickich parafian  
Franciszek Chruszcz. Wśród ofiaro
dawców były też prawdziwie „wdowie 
grosze”, które złożyła m.in. nieznana 
służąca ze szpitala św. Juliusza, która 
na wyposażenie kościoła dała oszczęd
ności całego życia.

Ważnym elem entem  przy wyposaża
niu w nętrz  kościoła św. A ntoniego 
były relikwie świętych, przechowywa
ne w kunsztownie wykonanych reli
kwiarzach. Dzięki staraniom ks. prób. 
Franciszka Brudnioka 27 w rześnia 
1907 roku nowy rybnicki kościół otrzy
mał jako relikwię cząstkę Krzyża Świę
tego, relikwie św. Jacka, św. Jadwigi, 
św. A ntoniego oraz fragm enty  szat 
św. Franciszka i św. Klary. Relikwie te, 
których autentyczność potwierdził kar
dynał Piotr Respighi, umieszczono pod 
mensą głównego ołtarza.

Wystrój wnętrz kościoła św. Antonie
go zmienia się do dziś. Wyliczmy nie
które zmiany, jakie zaszły na przeło
mie ostatnich 80 lat:

• Około 1928  roku: Paweł Kajzer 
rzeźbi ołtarz Chrystusa Króla. Dzieło 
to stoi do dnia dzisiejszego w północ
nym skrzydle, koło wyjścia na stronę

ulicy Mikołowskiej. Pracownia rzeź
biarska Kajzera mieściła się przy dzi
siejszej ulicy Szafranka.

• 1932  rok: Paweł Kajzer i raci
borski artysta Michał Rzydek malu
ją wnętrza kościoła. Jednym z ele
mentów ich malunków były złote li- 
lijki na zielonym tle. Fragm ent tych 
malowideł uwidocznił się koło skar
bonki pod północną wieżą kościoła.
W tym miejscu bowiem odpadł frag
ment późniejszych warstw farby, od
słaniając dzieło Kajzera i Rzydka

• Przełom  lat 1 9 5 9 /1960 : 14 li
stopada 1959 roku spłonęła północ
na wieża kościoła św. Antoniego.
Mimo iż ogień nie dosta ł się do 
wnętrz, to jednak wysoka tem pera
tura i gęsty dym spowodowały znisz
czenie wielkich żyrandoli oraz za
brudzenie ścian kościoła. Dlatego 
podczas rem ontu kościoła zdecydo
wano się nie odtwarzać malunków 
ściennych, a tylko je zamalować.

• Przełom  lat 19 9 9 /2 0 0 1 : ks. 
prób. Franciszek Musioł prowadzi 
dzieło montowania nowych kolorowych wi
traży, przedstawiających m.in. postacie świę
tych, w tym głównie św. Antoniego (witraże 
w prezbiterium)

Omawiając wyposażenie w nętrz kościoła 
św. Antoniego, wybraliśmy tylko niektóre 
jego elementy. Świadomie natom iast pomi

Oltarz Chrystusa Króla do dnia dzisiejszego zachował 
swój p ierw otny wygląd. Wykonano go ok. 1928 roku. 
Zdjęcie z  1931 roku.

nęliśmy wyjątkowo interesujący, najważniej
szy elem ent wyposażenia kościoła -  drew
nianą figurę św. Antoniego. Tajemnicami 
związanymi z tą  figurą zajmiemy się w na
stępnym numerze GR.

Opracowanie i fotokopie;
Marek Szołtysek

Nawa główna kościoła św. Antoniego, zdjęcie z  ok. 1925 
roku (oryginalna pocztówka).

Fragment ściany koło drzwi pod wieżą północ
ną. Pod odpadnięciu fragmentów późniejszych  
w arstw  farby, odsłon ięte zosta ło  malowidło  
ścienne z  1932 roku. Zdjęcie ze  stycznia 2001 
roku.
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Rybnickie impresje
W połowie grudnia ubiegłego roku, nakładem Pracowni 

Architektury i Grafiki „top PROJECT”, a pod patronatem  
Urzędu Miasta Rybnika ukazał się album „Rybnik i okolice”.

To nie pierwsza tego typu publikacja, ale 
na pewno różniąca się od kilku wcześniejszych. 
Album jest swoistego rodzaju spacerem po 
Rybniku. Spacerem , k tóry rozpoczynam y 
w centrum miasta, skąd stopniowo oddalamy 
się na peryferie, by tam podpatrzeć zatrzyma
ne w kadrze życie i pasje mieszkańców rybnic
kich osiedli i dzielnic, a także uroki przyrody.

Zgromadzone fotografie ukazują nie tylko 
znane rybniczanom miejsca -  barwne kamie
nice okalające Rynek, budowle sakralne czy 
szyby kopalń -  ale przede wszystkim zwracają 
uwagę na szczegóły, których nie dostrzegamy 
na co dzień. Kontrasty architektoniczne, oso
bliwości przyrody, miejsca zadumy i refleksji. 
Detale, które umykają naszym zabieganym 
spojrzeniom. Miejsca, obok których, być może, 
przechodzimy każdego dnia, ale których pięk
na nie zawsze dostrzegamy. Autorami zdjęć 
do najnowszego wydawnictwa są fotoreporte
rzy lokalnych gazet oraz miejscowi fotografi
cy, którzy nadesłali w sumie około trzech ty
sięcy zdjęć. Ostatecznie wybrano 150 fotogra
fii prezentujących uroki Rybnika i jego najbliż
szych okolic.

Już tytuły fotografii wprowadzają nas w at
mosferę miejsc ukazanych w albumie: „Leśne 
kontrasty”, „Wilgotne m chy”, „Dachy Rybni
ka ”, „ Gotyk w słońcu ” czy „Pajęczyny elektrow
n i” to tylko niektóre z nich. I tylko „Słoneczni
ki na familokach” czy „Miasto na węglu” przy
pominają nam o tym, że wciąż jesteśmy w ser
cu najbardziej uprzemysłowionego regionu 
Polski.

Tak więc atutem albumu jest nie tyle sucha * 
informacja o Rybniku, ale ukazanie zmieniają
cego się, w zależności od miejsca, klimatu mia- * 
sta. Podtrzymaniu nastroju służą też krótkie 
poetyckie teksty poprzedzające kolejne części * 
albumu. Podkreślić należy profesjonalność fo- * 
tografii i wysoki poziom edytorski albumu. 
Pierwszy egzemplarz albumu otrzymał Hono- » 
rowy Obywatel Rybnika abp Damian Zimoń, * 
a następne -  uczestnicy spotkań noworocznych 
z władzami miasta. #

D #

Jedno z  nastrojowych zdjęć autorstwa Zenona » 
Głowali — „Brama północna”.

„Ekran”
wznawia działalność

Po 35 latach nieprzerwanej działalności DKF 
„Ekran” zawiesił prezentacje filmów na pra
wie rok. Przyczyną były kłopoty finansowe. 
Wysiłki zapaleńców sprawiły, że DKF znów 
zaprasza kinomanów spragnionych dobrego 
kina artystycznego na poniedziałkowe seanse 
w gościnne progi rybnickiego kina „Apollo”. 
A wszystko to dzięki pomocy finansowej Urzę
du Miasta oraz Firmy Usługowo-Handlowej 
„Domel” w Rybniku.

Pierwsza projekcja po przerwie odbędzie się 
jak zawsze w poniedziałek, 29 stycznia 2001 
roku. Seanse odbywać się będą co 2 tygodnie 
i każdy z nich składać się będzie z dwóch tytu
łów. Pierwsze dwa filmy, które zobaczymy to 
opowieść o słynnym gitarzyście Emmecie 
Ray’u w najnowszym utworze Woody Allena 
pt. „Słodki drań” oraz wizualna i muzyczna do
skonałość w filmie Giuseppe Tornatore 
pt. „1900: Człowiek legenda”. W następny

klubowy poniedziałek erotyczny utwór niemiecko- 
gruziński „Lato albo 27 straconych pocałunków” 
i głośny thriller USA p t  „Ameńcan Psycho”.

Ponadto DKF „Ekran” informuje, że w mar
cu i kwietniu 2001 roku odbędzie się przegląd 
jednego z najsłynniejszych reżyserów Europy 
-  Duńczyka Larsa von Triera. Będzie to praw
dziwa uczta dla kinomanów. O szczegółach 
poinformujemy.

I Sprostowanie
W artykule „Wokół Ignacego” zamieszczo-

* nym w grudniowym numerze „GR” pojawił się
* błąd. Referat pt. „Program wykorzystania ko

palni „Ignacy” do celów poznawczych i rekre-
* acyjnych” wygłosiła Ewa Mackiewicz, a nie
* jak błędnie podaliśmy Elżbieta Bimler-Mac-
„ kiewicz. Zbieżność nazwisk nie jes t jednak
* przypadkowa, a autorce referatu gratulujemy 

kontynuacji rodzinnych tradycji.
* Zainteresowanych za błąd, wynikły ze „sta-
* rych przyzwyczajeń”, przepraszamy.
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Rybnickie 
Centrum 
K ultury

• II rybnicka Gala P iosenki Biesiadnej -
swojskie „godki” i rytmy, łubiani wykonaw
cy, a wśród nich kabaret „Rak”-  2 6  stycz
nia, godz. 19.00

• Przedsmakiem ferii niech będzie spektakl 
teatru lalki i aktora „Ateneum”z Katowic 
„Czerwony Kapturek i o księżniczce na 
grochu”. Dzieci są zachęcane przez wyko
nawców do włączania się w akcję sztuki. 
Prawdziwie interaktywna zabawa -  4  lute
go, godz. 16.00

• Koncert Walentynkowy w wykonaniu Ze
społu José Torres y Salsa Tropical. W ich
wykonaniu nie tylko rytmy latynoskie, ale i pol
skie przeboje oraz światowe standardy brzmią 
jak gorąca salsa! -  14 luty, godz. 19.00

• Na zakończenie ferii zimowych -  bajka 
„O krasnoludkach i sierotce M arysi” 
w wykonaniu teatru „Rabcio”. Gorąco zapra
szamy nie tylko dzieci, ale i rodziców! -  
18 lutego, godz. 16.00

• Operetka „Księżniczka Czardasza” w wyko
naniu Opery Śląskiej w Bytomiu. Piękna mu
zyka w sam raz na karnawałowy wieczór -  
23  lutego, godz. 18.00

Festiwal Piosenki Artystycznej 
Rybnik 2001

Festiwal festiwali!
Po raz piąty w Klubie Energetyka spotykają 

się laureaci najbardziej prestiżowych, ogólno
polskich festiwali piosenki artystycznej, by 
zaprezentować się przed rybnicką publiczno
ścią. „Festiwal festiwali” potrwa od 22 do 25 
lutego br., a gościnnie wystąpią Kuba Sien- , 
kiewicz, Emilian Kamiński i Andrzej Si
korowski z grupą „Pod Budą”, a także ubie
głoroczny laureatka Dorota Osińska. W kon
kursie weźmie udział 20 młodych solistów, 
imiennie zaproszonych przez organizatorów: 
elektrownię „Rybnik”, Towarzystwo Kultural- 
no-Sportowe „Kuźnia” i Klub „Energetyka”.

Koncert galowy i wręczenie nagród odbę
dzie się 25  lutego w  Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, a jego atrakcją będzie recital Kayah.

(r)
„Gazeta Rybnicka” serdecznie dzięku

je za nadesłane życzenia świąteczne i no
woroczne.

Cieszymy się, że grono osób nam życz
liwych wciąż się powiększa.

Redakcja
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piłka siatkowa
Lider pokonany

z powyższym proszę o używanie nowej na
zwy: A m atorska Liga P iłk i S iatkow ej 
„Strzelec.”

, szachy
GAZETARYBNKK A

Przełom tysiąclecia
Za zespołam i grającymi w Amatorskiej 

Lidze Piłki Siatkowej „Strzelec” już 10 ro
zegranych kolejek.

Ostatnia została rozegrana jeszcze w starym 
roku i przyniosła jedną niespodziankę. Lider 
rozgryw ek Koksownia D ębieńsko doznał 
pierwszej porażki. Na własnym boisku uległ 
siatkarzom Eltomontu Wodzisław SI. 1:3. Po
mimo tej porażki, lider pozostał na swoim miej
scu. Drużynę z Wodzisławia do zwycięstwa w 
tym spotkaniu poprowadził były pierwszoligo
wy zawodnik Górnika Radlin Andrzej Brze
zinka.

Oficjalnym sponsorem Finału Ligi został 
Małopolski Browar „Strzelec” SA. w związku

Tabela po X kolejce
miejsce mecze punkty sety
1 KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO 10 19 28-7 21
2 STARS Radlin 10 19 28-7 21
3 AKS ARTUS Żory 10 18 26-9 17
4 ELTOMONT Wodzisław Śl. 10 18 26 10 16
5 BEER TEAM Rybnik 10 17 25 12 13
6 DWÓJKA Świerklany 10 16 20 19 1
7 PREEM Rybnik 10 15 19 18 1
8 TKKF PIASKI 10 14 19 21 -2
9 WALENIE Rybnik 10 14 1720 -3
10 KRS SOKÓŁ Rybnik 10 14 18-25 -7
11 ORLIKI Rybnik 9 11 1024 -14
12 OLIMP Żory 9 11 8-25 -17
13 AZS Rydułtowy 10 11 8-28 -20
14 OSIEDLOKI Rybnik 10 10 3 30 -27

• •Zimowe ferie w ...
...też mogą być atrakcyjne. Miejskie placówki kulturalne i spor

towo-rekreacyjne przygotowały dla dzieci, które od 5 lutego będą 
miały zimową przerwę w nauce, w iele atrakcji.

W Domu Kultury w Niewiadomiu zaję
cia będą trwać od poniedziałku do piątku od 
9.00 do 13.00, zaś w dniu wyjazdu na wyciecz
kę w góry -  spotkanie już o 8.00. W progra
mie „Małych form 2001" przewidziano: zaję
cia sportowe na świeżym powietrzu, 2 wyjaz
dy na basen kryty w Rybniku, wyjście do te
atru na przedstawienie teatralne, zajęcia pla
styczne z konkursem plastycznym pt. „Najpięk
niejszy dzień moich ferii”, zajęcia świetlicowe: 
turniej tenisa stołowego dla chłopców oraz tur
niej gier planszowych dla dziewcząt, dyskote
kę „Walentynkową” z zabawami towarzyskimi 
m.in. „Mini Playback Show”, wycieczkę auto
karową w góry. Przewidziano, że w dwutygo
dniowych zajęciach w DK w Niewiadomiu we
źmie udział ok. 50 dzieci w wieku od 7 do 13 
lat. Ferie zorganizował też Klub „Olimp” przy 
DK w Niewiadomiu. Od 14.00 do 17.00 trwać 
tu będą zajęcia dla dzieci, a od 17.00 do 21.00 
-  dla młodzieży. W programie gry i zabawy 
świetlicowe, projekcja filmów video, nauka tań
ców rock-and-roll i cha-cha, dyskoteki, wy
cieczka na Kubalonkę (odpłatna), kulig (odpłat
ny), zabawy na świeżym powietrzu, turniej bi- 
larda z nagrodami, zaś w „Walentynki” konkur
sy, krzyżówka walentynkowa, zabawy, dysko
teka i wieczorek poezji.

W Domu Kultury w Niedobczycach zaję
cia 5 lutego rozpocznie poranek filmowy. Za
planowano też: zajęcia plastyczne, turniej te
nisa stołowego, zajęcia muzyczne, wyjazdy na 
basen kryty do Rybnika, dyskotekę, wyciecz
kę do Wisły lub Szczyrku. W „Walentynki” od
będzie się bal przebierańców, zaś ferie zakoń
czy wycieczka do stadniny koni w Ochabach.

Przyjemnie i pożytecznie będzie można spę
dzić ferie zimowe w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka.

Zaplanowano konkurs plastyczny, wspólne roz
wiązywanie rebusów i krzyżówki o zimowej 
tem atyce, turniej wiedzy o życiu zwierząt 
w zimie, konkurs „Mój ulubiony sport zimo
wy”. Co drugi dzień na video będzie można 
obejrzeć ulubioną bajkę.

Dom Kultury w  Chwałowicach proponu
je zajęcia plastyczne -  „zabawy kolorem” oraz 
wykonywanie dekoracji i dekorowanie sali na 
bal, zajęcia muzyczne -  razem śpiewamy, ra
zem się bawimy, seanse filmowe na video, wy
cieczki na sanki w Beskidy i piesze po okolicy, 
rozgrywki tenisa stołowego. Ferie zakończy 
10 lutego balik prowadzony przez disk dżokeja.

Bushido zaprasza dzieci od poniedziałku do 
piątku na zajęcia sportowo-rekreacyjne, któ
re będą się odbywały w dwu grupach wieko
wych -  dla dzieci od 7 do 9 lat w godz. od 9.00 
do 10.30 i od 10 do 14 lat w godz. od 11.00 do 
12.30 przygotowano program gier i zabaw dla 
najmłodszych, będzie także możliwość pogra
nia w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, pił-

* Zlot SKKT-PTTK

’ Znaleźli&
; Mikołaja
® Na początku grudnia odbył 

się tradycyjny już zlot mło- 
dych turystów  z Rybnika,

* członków szkolnych kół kra-
* jozn aw czo -tu rystyczn ych  

SKK T-PTTK pod h asłem
* „Marsze w nieznane -  poszu-
* kiwanie Mikołaja”.

Podczas wędrówki ulicami
» Rybnika należało wykazać się
* dobrą znajomością przeszłości& __________________________

dokończenie na stronie 36

Klub Energetyka był organizatorem nie
zwykłego turnieju szachowego dla uczcze
nia przełomu tysiąclecia.

Biorący w nim udział zawodnicy spotykali się 
przy szachownicach dwukrotnie. Pierwszy raz ry
walizowali ze sobą w ostatni dzień drugiego ty
siąclecia, a drugi -  w pierwszy dzień nie tylko no
wego roku, ale i wieku, a nawet tysiąclecia. Po 
zaciętej rywalizacji zwycięzcą turnieju został Piotr 
Kamiński z Żor, który w Nowy Rok wkroczył 
z okazałym pucharem. Na drugim miejscu uplaso
wała się Sylwia Rybak z Rybnika, a na trzecim 
Krzysztof Wołyński -  także z Rybnika. W klasy
fikacji drużynowej zwyciężył gospodarz turnieju -  
Klub Energetyka. W zawodach uczestniczyło 22 
zawodników, w tym dwie zawodniczki.

kę nożną i tenisa stołowego, a nawet rozegra
nia minizawodów w tych dyscyplinach. Będzie 
można również wziąć udział w zajęciach aero
biku i popróbować sil w gimnastyce.

W Klubie „Harcówka” w Ligockiej Kuź
ni w czasie ferii będzie można obejrzeć filmy 
na video, pograć w gry TV i w tenisa stołowe
go, przygotowano też konkursy, gry i rozryw
ki umysłowe oraz zajęcia sportowe. Jeżeli bę
dzie śnieg -  to oczywiście nie zabraknie za
baw na powietrzu. Wszystkie zajęcia rozpoczy
nać się będą o godz. 11.00, zaś bal przebierań
ców, który zaplanowano na 8 lutego, o godz. 
15.00.

Bogaty program przygotował Młodzieżowy 
Dom Kultury. Zainauguruje go 5 stycznia 
o 9.00 turniej tenisa stołowego. Każdego dnia 
ferii o godz. 13.00 -  zajęcia na pływalni (ilość 
miejsc ograniczona, wyjazd sprzed MDK pół 
godziny wcześniej), dzieci obejrzą też kilka fil
mów w kinie „Apollo”, będą uczestniczyć w 
konkursach plastycznych, zabawach i grach 
ruchowych. Dwukrotnie: 7 i 14 lutego odbędą 
się wycieczki do Wisły -  wyjazd o 9.00 sprzed 
MDK. Ferie w MDK zakończy bal przebierań
ców (16.02., godz. 17.00).

W szystk im  d ziec iom  życzym y rado
snych ferii, a o szczegóły prosimy pytać 
w w ym ienionych placówkach.

Uczestnicy zlotu z  ZSE-U z  opiekunką koła SKKT Anną Pojdą.



Rozwiązanie 
konkursu

Rozwiązanie naszego świątecznego konkur
su, ze względu na użycie gwary, nie było ła
twe. Szczególne trudności mieli nasi Czytelni
cy z odgadnięciem, jakie to smakołyki położo
no na świątecznym stole. Mimo to większość 
odpowiedzi była poprawna. Konkursowe hasło 
brzmi:

Gody idom raduj om sie 
wszyjscy du dom

Nagrody wylosowali:

[ARYBNICKA

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

- 300 zł
Irena Lewandowska 

z Rybnika

Firma Budowlana
Eugeniusz Fibic 
ul. K. Miarki 74, 
44-370 Pszów,
tel. 0-32 454-07-83
-2 5 0  zł
Artur Marcol z Pieców

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS
S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY

Rybnik, ul. Powstańców 14, 
tel./fax 42-21-962  

Korfantego 3, tel. 42-35-462  
Sobieskiego 7, tel. 42-38-889

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

-150  zł w wyrobie jubilerskim
Józef Woryna z Radlina

Sp. z o.o.

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

- bon towarowy wartości 200 zł
Kasia Paszenda z Rybnika

C e n t r u m  E l e k t r o n a r z ę d z i
ELECHO^E^Wfr

Wypożyczalnia • Sprzedaż • Serwis 
Rybnik, ul. Młyńska 4, tel. 42-36-856

- wiertarka
Jan Heliosz z Rydułtów

AWIM
ul. 3 Maja 12, tel. 42-215-67

-2 0 0  zł
Katarzyna Kobus 

z Rybnika

C ukiernia
Edwarda Harazima

ul. M ieszka I 1
- pyszny tort

Urszula Holeczki 
z Kamienia

Sponsorom  serdeczn ie  dziękujem y!
Po odbiór nagród prosimy o zgłaszanie się w redakcji.

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp zoo

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 12 lutego pod adresem re
dakcji: „ Gazeta Rybnicka ”, Rynek 12a, skr. 
poczt. 96,44-200Rybnik, lub wrzucić do na
szej ,, żółtej skrzynki ” (ulica Kościuszki) .

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po
wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.

ooTH aosuiży 
STÓŁ 2 LUZAMI GŁÓWNA

TĘTNICA
8TRĄKI 
Z JASIEM

EPOPEJA
HOMERA

KOSTUR

▼ ▼

■LECZNICZA* 
ROŚLINA 0 
MIĘSISTYCH 
LIŚCIACH

►

GRETA
AMER
AKTORKA ►

UIĘDZYPANSTW
POROZUM.
W SPRAWIE 
WYWANY 
W1EŹMÓW

TERMU
KALENDARZOWY ►

;_____

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

Józef Musioł, Od Wallen
roda do Kordiana. Drama
tyczne Ślązaków wybory. 
Wyd. Śląsk 2000.

J. Musioł to postać na Ślą
sku znana - doktor praw, sędzia 
Sądu Najwyższego, prezes To
warzystwa Ślązaków w Warsza
wie, a jednocześnie autor wie

lu książek i publikacji dotykających historii Śląska. 
Kolejna pozycja w jego bibliografii to panorama 
powikłanych losów synów naszej ziemi od połowy 
XIX w., ukazująca tradycje walk o polskość Śląska 
i utrzymanie tożsamości narodowej.

XX wiek. Wydawnictwo 
„Polityki”, Arthura Anderse
na i W.A.B.

Wydarzenia i osobowości 
XX w. zestawione w 11 rankin
gach. W plebiscycie wzięło 
udział ok. 50 tys. czytelników 

„Polityki”, jest to więc jeden z najbardziej demo
kratycznych testów popularności najwybitniejszych 
Polaków, największych wydarzeń, odkryć, wynalaz
ków, najlepszych filmów, książek, a także najwięk
szych pisarzy, twórców sztuki, aktorów, piosen
karzy, osobowości TV i sportowców, dobroczyń
ców, ale też złoczyńców. Do książki dołączony CD 
z polskimi przebojami XX w.

Odkrywca. W szystko
0 skarbach i przygodzie. 
Styczeń 2001

Wznowiony w nowej szacie 
miesięcznik wydawany przez 
Instytut Badań Historycznych
1 Krajoznawczych to prawdziwy 
„skarbiec” wiedzy dla eksplore- 
rów poszukujących skarbów, 
a przy okazji poznających historię.

W pierwszym numerze tego stulecia poznamy 
m.in. tajemnicę Gór Sowich, tajne praktyki Tem
plariuszy oraz związki między kontrwywiadem 
a skarbami. Nie mniejsze atrakcje „Odkrywca” za
powiada w kolejnym numerze.

• • •
CD -  The Beatles „1”
Beatlesi znowu na topie jak 

przed 30-40 laty! Na nowej pły
cie CD znajdziemy 27 ich naj
większych przebojów - nume
rów „1” poszczególnych singli 
od „Love me do” z 1962 do 

„The long and winding road” z 1970 roku. Praw
dziwy rarytas i dowód fenomenalności tej grupy.



UCHWAŁA NR 517/XXIII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie budżetu m iasta Rybnika na 2001 rok
Działając na podstawie przepisów:

-  art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz 
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami)

-  art. 13 ust.l i 2, art. 19 ust. 6, 7,10 i 12, art. 20 ust. 6 i 11, art. 21 ust. 3 i 5, art. 
22 ust. 4, art. 48, 109, art. 112 ust.2 pkt 2 i 3 , art.116 ust. 1 i 4 art. 117 ust. 
1 i 2, art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 
z późniejszymi zmianami)

-  art. 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001 (Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 
983 z późniejszymi zmianami)

-  art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu
ralnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721)

-  art. 87 ust. 2a, art. 88h ust. 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 
z późniejszymi zmianami)

-  art. 41 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficz
ne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

-  art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872)

na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1.
Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych:
A. Dochody w wysokości

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i od osób prawnych (dział 756)

2. subwencja z budżetu państwa (dział 758)
3. podatek od nieruchomości (dział 756)
4. podatek od środków transportowych (dział 756)
5. podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756)
6. opłata skarbowa (dział 756)
7. wpływy z opłaty targowej (dział 756)
8. inne podatki i opłaty, odsetki (dział 756)
9. sprzedaż mienia komunalnego (dział 700)

10. opłaty rejestracyjne i za prawa jazdy (dział 750)
11. dochody jednostek budżetowych (działy 700, 710,

750, 801, 851, 853, 854, 926)
12. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych (dział 851)
13. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 

powiatu (działy 020, 801, 853)
14. pozostałe źródła dochodów (działy 758, 803, 853, 900, 
zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumny 6 i 7 tabeli.

225.756.801,-

57.292.696,
98.102.242,
40.430.000,

1.600.000,
1.800.000,
2.250.000, -
1.800.000,
2.998.000, -
4.520.000, -
2.360.000, -

4.414.550,-

1.500.000, -

3.972.986,- 
926) 2.716.327,-

B. Wydatki w wysokości 262.051.694,-
w tym:
wydatki bieżące 214.068.877,-

w tym w szczególności:
-  wynagrodzenia 95.510.835,-
-  pochodne od wynagrodzeń 19.257.158,-
-  dotacje 20.112.190,-
-  wydatki na obsługę długu miasta 3.200.000,-
-  wydatki majątkowe 47.982.817,-

zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze WG i WP tabeli.
Z łącznej kwoty wydatków 262.051.694 zł przypada na działy :

1. transport i łączność (dział 600) 30.489.608,-
2. gospodarka mieszkaniowa (dział 700) 5.743.000,-
3. działalność usługowa (dział 710) 2.175.321,-
4. administracja publiczna (dział 750) 20.190.420,-
5. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) 2.893.520,-

6. oświata i wychowanie (dział 801)
7. szkolnictwo wyższe (dział 803)
8. ochrona zdrowia (dział 851)

97.204.090,-
9.948.133,-
5.762.389,-

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
opieka społeczna (dział 853) 
edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) 
kultura fizyczna i sport (dział 926) 
pozostałe wydatki (działy 010, 020, 630, 757) 
rezerwa ogólna (dział 758)

1.500.000, - 
19.705.280,- 
23.717.650,- 
19.028.663,-
8.695.600,-

10.399.620,-
4.098.400,-
2 .000 .  000 ,-

§2.
Ustalić deficyt budżetu miasta w wysokości 36.294.893 zł oraz określić źró

dła jego pokrycia ujęte w załączniku nr 3.
§3.

Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 
miasta zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości ogółem 62.917.898 zł, w tym :

a) preferencyjne kredyty dla gmin górniczych w kwocie 3.112.915 zł, które 
spłacone zostaną z dochodów własnych budżetu miasta w okresie od 2001 do 
2002 roku, w tym na zadania:

-  uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Raciborska-Lektorska
547.180,-

-  obwodnica płd. III etap łącznik pomiędzy ul. Wodzisławską a ul. Raciborską
2.565.735,-

b) na pozostałe wydatki kredyt w kwocie 59.804.983 zł, który zostanie spła
cony z dochodów budżetowych w latach 2002-2004.

§4.
Określić limity wydatków w latach 2002-2003 na wieloletnie programy inwe

stycyjne, ujęte w kol. 9 i 10 wykazu stanowiącego załącznik nr 4.
§5.

Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 2001 r. kredytów i pożyczek krótko
terminowych w wysokości do 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu 
roku budżetowego deficytu budżetu miasta.

§6.
Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania kredytów bankowych w wybranych 

przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.
§7.

Upoważnić Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finanso
wych jednorazowo do kwoty 53.300.000 zł oraz do spłat zobowiązań miasta.

§8.
Upoważnić Zarząd Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na ra

chunkach w bankach innych niż bank wybrany do wykonywania obsługi.
§9.

Ustalić na 100.000 zł maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Za
rząd Miasta w 2001 r.

§ 10.
Przyjąć wyodrębnione dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki związa

ne z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej 
kwocie 29.880.176 zł, w tym:

a) realizowane przez gminę w wysokości 5.858.739,-
-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 8
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UG 

w tym:
-  administracja publiczna (dział 750) 441.749,-
-  urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) 18.282,-
-  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) 3.900,-
-  opieka społeczna (dział 853) 4.612.808,-
-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) 782.000,-

b) realizowane przez powiat w wysokości 24.021.437,-
-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 9
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UP 

w tym :
-  rolnictwo i łowiectwo (dział 010) 432.000,-
-  gospodarka mieszkaniowa (dział 700) 26.000,-
-  działalność usługowa (dział 710) 265.127,-
-  administracja publiczna (dział 750) 376.000,-
-  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) 18.102.000,-
-  ochrona zdrowia (dział 851) 3.575.735,-
-  opieka społeczna (dział 853) 1.244.575,-

c.d. na stronie 30



AZETARYBN1CKA
c.d. ze strony 29

§ U.
Przyjąć dotacje celowe i wydatki w kwocie 50.891.000 zł na zadania realizo

wane na podstawie porozumień zawartych:
a) z organami administracji rządowej 50.000,-

-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 11
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PR 

w tym:
-  działalność usługowa (dział 710) 50.000,-

b) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 50.841.000,-
-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 10
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PJ 

w tym:
-  ochrona zdrowia (dział 851) 50.791.000,-
-  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) 50.000,-

§ 12-
Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnic) zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13.
Ustalić zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgod

nie z załącznikiem nr 6.
§ 14.

Przyjąć plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, określone w za
łączniku nr 7.

§ 15.
Ustalić wysokość dotacji budżetowych w 2001 r. dla miejskich instytucji kul-

tury w wysokości ogółem: 
w tym:

7.256.500,-

-  Muzeum
-  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

882.500,-

im. Konstantego Prusa 3.111.600,-
-  Dom Kultury Boguszowice 428.600,-
-  Dom Kultury Chwalowice 410.100,-
-  Dom Kultury Niedobczyce 460.500,-
-  Dom Kultury Niewiadom 218.200,-
-  Rybnickie Centrum Kultury 1.745.000,-

§ 16.
Przyjąć zestawienie środków na dotacje z budżetu miasta w 2001 roku na cele 

publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczonych do 
sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, stano
wiące załącznik nr 8.

§ 17.
Zatwierdzić plany przychodów i wydatków Gminnego oraz Powiatowego Fundu

szy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.
§ 18.

Zatwierdzić plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geo
dezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 19.
Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania w budżecie miasta zmian polegają

cych na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach 
działu klasyfikacji budżetowej.

§  20.

Upoważnić Zarząd Miasta do przekazania jednostkom budżetowym miasta upo
ważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§  21.

Upoważnić Zarząd Miasta do zwiększania i zmniejszania -  w ramach przenie
sień, o których mowa w § 20. -  wydatków na: wynagrodzenia, pochodne od wy
nagrodzeń, dotacje, obsługę długu publicznego oraz inwestycje.

§ 22.

Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lo
kalnej.

§ 23.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycz

nia 2001 roku.

BUDŻET NA 2001 ROK (omówienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 306.527.977 zł. Najpoważ

niejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
-  subwencja ogólna z budżetu państwa 98.102.242 zł

w tym na utrzymanie: szkół -  78.813.990 zł i dróg -  16.753.523 zł

-  udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 57.292.696 zł

-  podatek od nieruchomości od osób prawnych 34.300.000 zl
-  podatki i opłaty lokalne od ludności 10.160.000 zl
-  podatek od czynności cywilnoprawnych 1.800.000 zl
-  wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 4.520.000 zl
-  wpływy z opłaty skarbowej 2.250.000 zl
-  dotacje celowe 84.743.712 zl

-  z budżetu państwa na zadania własne oraz rządowe gminy i powiatu, 
a także realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
Pozostałe dochody (13,3 min zl) obejmują między innymi: wpływy z wieczy

stego użytkowania i dzierżawy terenów (925 tys. zł), wpływy z opłat rejestracyj
nych (2,2 min zl), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (1,5 
min zł), odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (1,1 min zł) i odsetki od 
lokat bankowych (200 tys. zl).

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 342.822.870 zł, z czego 

na realizację inwestycji przeznacza się 98.773.817 zł (tj. 28,8% budżetu). W dzia
łalności bieżącej najważniejszymi dziedzinami finansowanymi przez miasto są:
-  oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 112.135.040 zł (33%)
-  opieka społeczna 24.950.663 zł (7%)
-  administracja rządowa zespolona 21.230.251 zł (6%)
-  administracja publiczna 18.708.169 zł (5%)
-  drogi 19.986.958 zl (6%)
-  kultura, kultura fizyczna i turystyka 14.944.020 zl (4%)
-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.096.829 zl (3%)
-  gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 7.099.448 zl (2%)
-  ochrona zdrowia 6.438.124 zl (2%)

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu i obejmu

je m.in.:
-  szkoły podstawowe 36.113.500 zl
-  gimnazja 14.236.000 zł
-  przedszkola 14.939.600 zl
-  licea i technika zawodowe 13.176.200 zł
-  licea ogólnokształcące 8.776.300 zł
-  świetlice i stołówki szkolne 3.132.200 zł
-  szkołę podstawową oraz gimnazjum -  specjalne 3.095.480 zl
-  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.559.300 zł
-  placówki wychowania pozaszkolnego (MDK i OPP) 1.090.100 zł
-  poradnię psychologiczno-pedagogiczną 839.100 zł
-  szkoły pomaturalne i policealne 563.540 zł

W budżecie oświaty na inwestycje przeznaczono 8.786.700 zł, w tym między 
innymi na:

-  budowę sal gimnastycznych dla szkól podstawowych
(nr 8,19,25,27,32,33 i 35) 3.285.780 zł

-  budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkól 
Ekonomiczno-U sługowych

-  budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7
833.740 zł

w dz. Boguszowice Stare 1.276.480 zł
-  wymianę okien oraz remont elewacji zewnętrznej 

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
-  wymianę okien oraz odnowienie elewacji w LO nr 1

500.000 zl

przy ul. Kościuszki 250.000 zł
-  rozbudowę o salę gimnastyczną szkoły życia 500.000 zł

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 2.940.000 zł (szko
ły podstawowe 1.130.000 zł, przedszkola 545.000 zł, gimnazja 430.000 zl, 
licea i technika zawodowe 340.000 zł, licea ogólnokształcące 250.000 zł oraz 
szkoły zasadnicze 70.000 zł.

Na remont pomieszczeń Szpitala nr 2 przy ul. Powstańców, z przeznacze
niem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, przewidziano 
kwotę 2 min zł.

Drogi
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 19.986.958 zł, natomiast na 

inwestycje drogowe 4.560.000 zł, w tym na budowę: obwodnicy Gliwicka-Rudz- 
ka — 1.370.000 zł, obwodnicy Wodzisławska-Raciborska — 2.000.000 zł, średni
cowej regionalnej W-Z — 390.000 zł oraz ulic (Sikorek i św. Józefa -  Energety
ków II) z kanalizacją deszczową — 800.000 zł.

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano dotację w kwocie 2.790.000 zł.



Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.:

-  zasiłki i pomoc w naturze 4.173.615 zł
-  Ośrodek Pomocy Społecznej 3.938.238 zł
-  Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.410.139 zł
-  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 479.172 zł
-  dodatki mieszkaniowe 4.610.000 zł
-  usługi opiekuńcze 510.000 zł
-  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 343.635 zł
-  dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 300.000 zł
-  pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 1.790.446 zł
-  zespól do spraw orzekania o stoponiu niepełnosprawności 457.575 zł
-  Zespół Ognisk Wychowawczych 1.212.536 zł
-  Dom Dziecka 1.377.162 zł
-  Rodzinne Domy Dziecka 283.075 zł
-  Żłobki 690.900 zł

Na remont dachu oraz wymianę okien w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 
na ul. Żużlowej przeznacza się kwotę 300.000 zł, zaś na adaptację pomieszczeń 
na rzecz Caritasu i hostelu w budynku przy ul. Szulika 7 w dz. Chwalowice 
200.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na inwestycje komunalne przeznaczono kwotę 7.620.000 zł, w tym mię

dzy innymi na zadania :
-  budowa wodociągów (m.in. w ul. Krupińskiego, Gajowa, Gliwicka) 320.000 zl
-  budowa kanalizacji sanitarnych (m. in. w dz. Piaski, Ligota,

Boguszowice,Wielopole, Zamysłów, Kamień, Golejów 5.700.000 zł
-  modernizacja wysypiska śmieci 1.200.000 zł

Na oczyszczanie dróg przeznacza się kwotę 3.040.000 zł, zaś na ich oświe
tlenie 3.223.886 zł.
Zarząd Zieleni Miejskiej na utrzymanie domu pogrzebowego oraz ogrzewa

nie szklarni w okresie zimowym dostanie dotację w wysokości 183 tys. zł. Na 
zakup samochodu ciężarowego marki Lublin dla Zarządu Zieleni Miejskiej prze
znaczono 75.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa
W ramach tego działu mieszczą się m.in.:

-  dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty 
kapitalne budynków

-  środki na wykup gruntów i budynków
-  środki na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy
-  środki na opracowanie mapy numerycznej

Administracja publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano wydatki w kwocie 

15.461.029 zł, zaś na adaptację strychów na pomieszczenia biurowe w budyn
ku Urzędu Miasta kwotę 2.300.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:
-  Komendy Miejskiej Policji 14.650.000 zł
-  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.452.000 zł
-  Straży Miejskiej 1.843.940 zł
-  Ochotniczych Straży Pożarnych 517.360 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:
-  Miejska Biblioteka Publiczna 3.111.600 zł
-  Rybnickie Centrum Kultury 1.745.000 zł
-  Domy Kultury w dzielnicach miasta 1.517.400 zl
-  Muzeum 882.500 zl

Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 779.100 zl.

Kultura fizyczna i sport 
W ramach tego działu ujęto środki na :

-  funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
-  modernizację budynku hotelu i restauracji w Kamieniu
-  dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”
-  przebudowę stadionu żużlowego
-  upowszechnianie kultury fizycznej

Ochrona zdrowia
Przewidziano środki na funkcjonowanie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemio

logicznej (1.706.251 zł), Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego na Nowinach 
(1.296.389 zł) oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi (1,5 min zl) -  zgodnie

4.086.870 zł
500.000 zł
344.000 zl

3.726.000 zł
1.530.000 zl

4.300.000 zl 
1.000.000 zł

700.000 zl
400.000 zl

GAZETARYBMOi,
z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I

Budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach jest nadal największą inwesty- * 
cją realizowaną w mieście; nakłady w 2000 roku wyniosą 53.291.000 zł, z cze
go 2.500.000 zl stanowią środki własne miasta.

Planowany na 2001 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a 
wydatkami) wynosi 36.294.893 zl i będzie pokryty kredytami bankowymi, 
m.in. preferencyjnymi dla gmin górniczych z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na budowę obwodnicy i uzbrojenia osiedla przy ul. Lektorskiej.

Rada Miasta przyjęła również plan finansowy Gminnego oraz Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych 
funduszy w łącznej kwocie 5.100.000 zł finansowane będą m.in.:
-  budowa kanalizacji sanitarnej 2.000.000 zl
-  modernizacja składowiska odpadów komunalnych 1.233.000 zl
-  modernizacja lokalnych kotłowni 420.000 zł
-  modernizacja kotłowni przy ul. Ogrodowskiego nr 11,13,15 i 17 200.000 zł
-  utrzymanie rowów odwadniających 150.000 zł
-  utworzenie parku leśnego Wiśniowiec 80.000 zł
-  ekrany dźwiękochłonne dla obwodnicy południowej 50.000 zł
-  kontynuacja realizacji ścieżek rowerowych 50.000 zł

Przez Radę Miasta przyjęty został również plan Powiatowego Funduszu Go
spodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który jest tworzony m.in. z 
wpływów ze sprzedaży map oraz wypisów z rejestru gruntów (242.000 zł) i prze
znaczony na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geode
zyjno-Kartograficznej. 20% wpływów odprowadzane jest do Centralnego i Woje
wódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

UCHWAŁA NR 516/XXIII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA 
w sprawie m ożliwości zaniechania poboru podatku 

od spadków i darowizn
Działając na podstawie:
-  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity -  Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.)
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§1.

1. Rada Miasta Rybnika przyjmuje do wiadomości i akceptuje, w odniesieniu do 
pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości 
dochód Miasta Rybnika, występowanie Prezydenta Miasta Rybnika, na pod
stawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samo
rządu terytorialnego w latach 1999-2001, do Urzędu Skarbowego w Rybniku 
z wnioskiem o zaniechanie poboru podatków od spadków w odniesieniu do 
spadkobierców I i II grupy podatkowej i darowizn w I grupie podatkowej oraz 
wyrażanie przez niego zgody na zaniechanie poboru tych podatków każdora
zowo na wniosek zainteresowanego w trybie prawem przewidzianym.

2. Praktyka ta dotyczy wszystkich zobowiązań podatkowych z tytułu, o którym 
mowa w ust. 1, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz 
powstałych po tym dniu.

§2.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Rybnika do ogłoszenia tekstu niniejszej

uchwały w „Gazecie Rybnickiej”.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższą uchwałą informujemy, że:
1. organem podatkowym w sprawach podatku od spadków i darowizn jest nadal 

właściwy miejscowy Urząd Skarbowy,
2. skorzystanie z zaniechania poboru jest możliwe w drodze indywidualnej decy

zji Urzędu Skarbowego i w każdym wypadku wymaga złożenia wniosku przez 
podatnika do tego Urzędu lub do Prezydenta Miasta,

3. przed wydaniem decyzji o zaniechaniu poboru tego podatku Urząd Skarbowy 
zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezydenta Miasta -  w związku z podję
tą uchwałą Rady Miasta spełnienie warunków w niej podanych (stopień po
krewieństwa) oznacza pozytywne stanowisko Prezydenta Miasta.

UCHWAŁA NR 513/XXIII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie podatku od nieruchom ości na rok 2001
Działając na podstawie:

-  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

c.d. na stronie 32
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1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -  Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. 
z późniejszymi zmianami)

-  art. 5 ust.l, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

-  art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 
137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

-  § 1 pkt 1 rozporządzenia M inistra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2001 wynoszą:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części

(od lmż powierzchni użytkowej) 0,45 zł
2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 

inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
(od 1 mz powierzchni użytkowej) 15.86 zl

3) od budynków gospodarczych osób fizycznych
(od 1 m2 powierzchni użytkowej-) 2,76 zł

4) od pozostałych budynków lub ich części, w tym garaży i altan
(od 1 ml powierzchni użytkowej) 5.29 zl

5) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych
i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, 
ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków (od ich wartości) 1%

6) od pozostałych budowli (od ich wartości-) 2%
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi 0,56 zł

8) od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw 

rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze
(od 1 m2 powierzchni) 0,05 zł

b) pozostałych (od 1 m- powierzchni) 0,08 zł
§2.

Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub obiekty bu
dowlane nie złączone trwale z gruntem, będące własnością lub znajdujące się w samo
istnym posiadaniu osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowe
go, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§3.
Zwolnic z podatku -  niezależnie od zwolnień określonych w art. 7 ustawy 

z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych -  nieruchomości komunal
ne będące we władaniu miejskich jednostek organizacyjnych działających w for
mie zakładów budżetowych i jednostek budżetowych, z wyjątkiem części odda
nych w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego celem prowadze
nia działalności gospodarczej oraz nieruchomości Ochotniczych Straży Pożar
nych, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych do prowa
dzenia działalności gospodarczej.

§4.
Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez prze

pisy podatkowe:
1) osoby fizyczne -  wykazu nieruchomości, sporządzonego na formularzu 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych -  deklaracji 
na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej
na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§5.
1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych

w drodze inkasa w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice.
2. Wyznaczyć na inkasentów:

1) Helenę Jakubiak -  dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
2) Romana Bergera -  dla dzielnicy Zebrzydowice.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku

na rachunek Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania podatku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. po uprzednim ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Mia
sta Rybnika.

§6.

UCHWAŁA NR 514/XXIII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2001
Działając na podstawie:
-  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -  Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 
r. z późniejszymi zmianami)

-  art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

-  art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 
137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

-  § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1-
1. Ustalić w roku 2001 roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł.
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

§2.
Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, gdy 

podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2001 r.
§3.

Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 30 kwiet
nia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.

§4.
1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa w sposób okre

ślony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Miasta Rybnika z 17 listopada 1993 r.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów, poza określonymi w pkt 1, są admi

nistracje domów mieszkalnych.
§5.

Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działającymi w ramach 
miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowizję za pobór podatku od 
posiadania psów w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

§6.
Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po potrąceniu 

prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Rybnika nr 11101284- 
401280000715 w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie I Oddział 
Rybnik w terminie do 15 maja, a następnie w okresach miesięcznych do 15. dnia 
każdego miesiąca.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. po uprzednim ogłoszeniu 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Mia
sta Rybnika.

UCHWAŁA NR 515/XXIII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2001
Działając na podstawie:
-  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -  Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 
r. z późniejszymi zmianami)

-  art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

-  § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1.
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2001 wynoszą:

1) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc 387 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc 720 zł
c) powyżej 30 miejsc 1 512 zł



2) od samochodów ciężarowych o ładowności samochodu:
a) od 2 ton do 4 ton włącznie 606 zł
b) powyżej 4 ton do 6 ton włącznie 819 zł
c) powyżej 6 ton do 8 ton włącznie 981 zł
d) powyżej 8 ton do 10 ton włącznie 1 395 zł
e) powyżej 10 ton do 12 ton włącznie 1 776 zł
f) powyżej 12 ton 2 076 zł

3) od ciągników siodłowych 1 521 zł
4) od ciągników balastowych 1 908 zł
5) od przyczep i naczep:

a) o ładowności powyżej 5 ton do 20 ton włącznie 282 zł
b) o ładowności powyżej 20 ton 501 zł

§2.
Zwolnić od podatku środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i za-

kładów budżetowych miasta oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. po uprzednim ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Mia
sta Rybnika.

UCHWAŁA NR 519/XXIII/2000 Rady Miasta Rybnika
w sprawie zmiany nazw ulic

Działając na podstawie :
-  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji ds. Samorządu 

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§1.

-  Odcinek ulicy Rybnickiej na długości od ulicy Generała Okulickiego 
do ulicy Śląskiej przyporządkować do ulicy Generała Okulickiego.

-  Zmienić nazwę pozostałej części ulicy Rybnickiej na ulicę Składową.
§2.

Plan sytuacyjny ulic stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w 
lokalnej prasie.

UCHWAŁA NR 527/XXIII/2000 Rady Miasta Rybnika
w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 
1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity -  Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.) -  art. 15 i 19 
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
Nr 9 poz.31 z późn.zm.)
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Działalności Gospodarczej 

Rada Miasta Rybnika postanawia:
§1 .

Ustalić następujące stawki opłaty targowej:
1. na targowisku w Rybniku-Centrum

przy ul. Gen. J. Hallera stawkę dzienną w kwocie 3,00 zl za 1 m2
2. na targowisku w Rybniku-Boguszowicach

przy ul. Patriotów stawkę dzienną w kwocie 2,50 zł za 1 m2
3. na targowisku w Rybniku-Nowiny

przy ul. Wł.Broniewskiegostawkę dzienną w kwocie 2,50 zl za 1 m2
4. na targowisku w Rybniku-Niedobczycach

przy ul. Górnośląskiej stawkę dzienną w kwocie 2,50 zl za 1 m2
5. w innych miejscach handlu stawkę dzienną w kwocie 6,00 zł za 1 m2

§2.
Ustalić następujące stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży z 
samochodu:
1. o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na terenie wymienionym w:
a) § 1 pkt 1 - stawkę dzienną w kwocie 25,00 zl
b) § 1 pkt 2,3,4 - stawkę dzienną w kwocie 15,00 zl
c) § 1 pkt 5 - stawkę dzienną w kwocie 30,00 zł
2. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t na terenie wymienio
nym w:
a) § 1 pkt 1 - stawkę dzienną w kwocie 40,00 zl
b) § 1 pkt 2,3,4 - stawkę dzienną w kwocie 25,00 zl
c) § 1 pkt 5 - stawkę dzienną w kwocie 45,00 zl
3. z przyczep do w/w samochodów, jak pojazd podstawowy.

§3 .
W przypadku, gdy handlujący oprócz samochodu zajmuje dodatkową po
wierzchnię -  opłatę targową pobiera się od tej powierzchni na zasadach

GAZETARYBNKK
określonych w § 1. i

§ 4  1
1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznaczyć inkasentem opłaty targowej na obszarze miasta Rybnika, 

Rybnickie Służby Komunalne.
3. Ustalić wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej wyso

kości 10% pobranych kwot za dany miesiąc.
4. Za każdy dzień handlowy pobór opłaty targowej od sprzedawcy od

bywa się oddzielnie.
5. Powierzchnię zajmowaną przez handlującego liczy się w pełnych m2, 

jednakże nie mniej niż 1 m2.
§ 5

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od opłat określonych w od
rębnych przepisach .

§6
Traci moc Uchwala Nr 73/VIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 marca 
1999 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7
Uchwala wchodzi w życie 1 marca 2001 r., za wyjątkiem § 4 pkt. 3, 
który wchodzi w życie 1 stycznia 2001 r., po uprzednim wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika, rozplakatowaniu na terenie 
targowisk.

REGULAMIN TARGOWISK W RYBNIKU
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 526/XXIII/2000 

Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2000 r.

§1.
Ilekroć mowa w Regulaminie o:
1. kierowniku targowiska -  rozumie się przez to osobę upoważnioną w imieniu 

zarządzającego targowiskiem do organizacji: technicznej obsługi handlowców, 
poboru należności, oraz przestrzegania przepisów ogólnie obowiązujących.

2. administratorze targowiska -  rozumie się przez to osobę upoważnioną przez 
kierownika do zarządzania targowiskiem.

3. inkasencie -  rozumie się przez to osobę pobierającą należności pieniężne 
od handlowców, legitymującą się stosownym upoważnieniem.

4. pracowniku porządkowym -  rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez kierow
nika targowiska do ustawiania handlowców na oznaczonych miejscach handlu.

5. handlowcu -  rozumie się przez to osobę dokonującą sprzedaży lub wychodzą
cą z ofertą sprzedaży polegającą na wystawieniu towaru.

6. powierzchni zajmowanej przez handlującego -  rozumie się przez to jednolity 
obszar służący handlującemu dla wykonywania czynności związanych ze sprze
dażą, a w szczególności do ustawiania straganu, stoiska lub innego przedmiotu 
pełniącego rolę lady sprzedażnej, do magazynowania towarów i składowania opa
kowań po towarach, jak również dla potrzeb bytowych samego handlującego.
I. Terminy i czas trwania targów.

§2.
Targowiska w Rybniku czynne są codziennie, z wyjątkiem targowiska w dziel

nicy Niedobczyce gdzie targi odbywają się we wtorki i piątki.
Targi odbywają się: w okresie letnim tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 wrze

śnia od godz. 500 do godz. 1800, w okresie zimowym tj. od dnia 1 października 
do dnia 31 marca od godz. 600 do godz. 1600.

§3.
Handlowcy zobowiązani są dostarczyć towar do kiosków, pawilonów, straganów 

do godz. 800. W porze zimowej w dni pozatargowe, dopuszcza się zaopatrzenie bran
ży spożywczej do godziny 9°°. Ponowny wjazd samochodów celem likwidacji handlu 
dozwolony jest od godz. 1200, a samochodów z zaopatrzeniem od godz. 1300.

II. Warunki uczestnictwa w targach.

§4.
Na targach mogą sprzedawać wszystkie osoby prawne i fizyczne mogące się 

wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
innym dowodem uzasadniającym działalność handlową (produkcja własna itp.).

§5.
Sprzedaż mięsa, drobiu bitego, przetworów mięsnych i drobiowych, ryb i prze

tworów rybnych może odbywać się « r  tar^\y/isku>*a warunkach określonych 
w odrębnych przepisach. j f  1

_ § h   ̂ V \
Dopuszcza się do sprzedaży mrzyby surowe dąiko roshącę, przetwory grzybo

we po spełnieniu warunków określonych w ódrębfjych prźd^isach.
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§7.
Na targowisku nie wolno:
1. sprzedawać, spożywać i wnosić napojów alkoholowych oraz piwa,
2. sprzedawać materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących, środków piro

technicznych, trucizny, artykułów szkodliwych dla zdrowia, sfałszowanych lub 
fałszywie oznaczonych,

3. sprzedawać mleka nie pasteryzowanego,
4. sprzedawać dietetycznych środków spożywczych,
5. sprzedawać i wymieniać nagranych, niekoncesjonowanych: kaset wideo, kat- 

set, płyt i innych nośników zawierających nagrania Audio- Wideo i programy 
komputerowe,

6. prowadzić działalności niezgodnej z przepisami prawa lub zasadami współży
cia społecznego (np. gry hazardowe),

7. sprzedawać metali szlachetnych w rozumieniu ustawy Prawo probiercze.
§8.

Wprowadza się sprzedaż detaliczną na targowisku zgodnie z podziałem na bran
że, które określają ustawione przez kierownika targowiska stosowne tablice.

III. Przepisy porządkowe.
§9.

Nadzór nad targowiskiem pełni kierownik targowiska przy pomocy podległych mu 
pracowników, oraz przy współpracy z Zarządem Stowarzyszenia Kupców Targowych. 
Nadzór obejmuje także odpowiedzialność za stan sanitarno-porządkowy targowiska.

§  10.
Kierownik targowiska oraz Zarząd Stowarzyszenia Kupców Targowych czuwa 

nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu. Kierownik wydaje polecenia w celu 
usunięcia nieprawidłowości. Wszelkie sytuacje konfliktowe dot. przestrzegania 
Regulaminu rozstrzygane będą przez kierownika targowiska z udziałem Zarzą
du Stowarzyszenia Kupców Targowych w obecności zainteresowanego.

§ 11.
1. Handlowcy powinni wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie prze

szkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
2. Osoby prowadzące handel obnośny obowiązane są zgłosić ten fakt inkasento

wi i po uiszczeniu opłaty targowej prowadzić go w miejscu wyznaczonym przez 
kierownika targowiska.

§  12.
Handlowcy w trakcie i po zakończeniu handlowania są zobowiązani do sprząt

nięcia ze swojego stanowiska wszelkich opakowań i odpadów (kartonów, skrzy
nek, liści i innych pozostałości).

§ 13.
Zabrania się ustawiania straganów w miejscach przeznaczonych dla ruchu 

pojazdów, przejściach dla pieszych oraz niezgodnie z branżą.
§ 14.

Zezwala się na sprzedaż towarów handlowcom nie posiadającym stałego miej
sca handlu (z samochodów, przyczep, itp.) tylko w miejscu wskazanym przez 
kierownika targowiska, inkasenta lub pracownika porządkowego.

§ 15.
Z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej na targowisku, handlowiec 

zobowiązany jest usunąć ustawione na jego terenie urządzenia handlowe (stra
gan, kiosk, budkę, kontener, przyczepę itp.). W razie nie usunięcia urządzenia 
handlowego po dodatkowym terminie wyznaczonym przez kierownika targowi
ska, urządzenie handlowe zostanie usunięte na koszt handlowca.

§  16.
1. Handlowcy zobowiązani są wywiesić na stoiskach bądź przy swoich miejscach 

targowych tabliczkę z wyraźnym napisem (wielkość liter minimum 5 cm) za
wierającym: nazwę firmy w pełnym brzmieniu lub imię i nazwisko oraz numer 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź innej ewidencji, przez kogo 
wydany oraz wielkość zajętej powierzchni w m2.

2. Handlowcy winni w sposób widoczny umieścić ceny jednostkowe na sprzeda
wanych towarach.

§ 17.
1. Postój samochodów może odbywać się tylko w miejscu do tego przeznaczo

nym tj. na parkingu,
2. Wprowadza się na terenie targowiska strefę ograniczonego postoju 20 min.
3. W godzinach od 800 (900) do 1200 zabrania się poruszania wszelkich pojazdów 

mechanicznych i rowerów, za wyjątkiem oznaczonej części targowiska, gdzie 
klient po skończonej transakcji może załadować towar o dużym ciężarze.

§ 18.
Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren targowiska.

IV. Opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku.
§ 19.

Od sprzedawców pobierana jest:
I. Opłata targowa jednorazowa za zajmowaną powierzchnię, której wysokość

każdorazowo określa Uchwała Rady Miasta Rybnika.
II. Opłaty dodatkowe.

1. Opłata za dzierżawę straganu (własność RSK)
2. Oplata za dzierżawę kiosków „UNO” (własność RSK)
3. Czynsz za dzierżawę gruntów pod:

a) pawilony handlowe usytuowane:
-  na targowisku w Rybniku przy ul. Gen. J. Hallera

-  na targowisku w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Patriotów:
b) kioski, budki, kontenery, przyczepy usytuowane na stałe:

-  na targowisku w Rybniku przy ul. Gen. J. Hallera
-  na targowisku Nowiny przy ul. Wł. Broniewskiego:

4. Opłata za korzystanie z oznaczonego miejsca na targowisku, 
oraz na giełdzie samochodowej

5. Opłata za przyłącze:
-  energetyczne
-  wodociągowe

III. Wysokość opłat określona w punktach od 1-5 oraz sposób ich pobierania 
określa Dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych

§  2 0 .
Opłaty jednorazowe pobierane są za każdy dzień przez wyznaczonych inka

sentów, którzy zobowiązani są do wydawania pokwitowań wg ustalonego wzoru.
Sprzedawcy zobowiązani są do przechowywania kwitów opłat targowych dla 

kontroli. Brak kwitu stanowi podstawę do ponownego uiszczenia opłaty.

V. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu i odrębnych przepisów.
§ 21.

Winnego naruszeń Regulaminu lub przepisów ogólnie obowiązujących, Za
rząd Miasta na wniosek kierownika targowiska może usunąć z targowiska na 
okres jednego roku po zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Kupców Tar
gowych.

O zastosowaniu tej sankcji zawiadamia się winnego naruszeń na piśmie. 

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektorów w następujących placówkach 

oświatowych:
• Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku, ul. Różańskiego 14a
• Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku, ul. Małachowskiego 44
• Szkoła Podstawowa nr 18 w Rybniku, ul. Lompy 6
• Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku, ul. Szewczyka 6
• Gimnazjum nr 1 w Rybniku, ul. Cmentarna 1
• Gimnazjum nr 2 w Rybniku, ul. Grunwaldzka 18
• Gimnazjum nr 3 w Rybniku, ul. Śląska 18 a
• Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 76
• Gimnazjum nr 5 w Rybniku, ul. Żurawia 7
• Gimnazjum nr 7 w Rybniku, ul. Sztolniowa
• Gimnazjum nr 10 w Rybniku, ul. K. Miarki 64
• Gimnazjum nr 11 w Rybniku, ul. Górnośląska 108
• Gimnazjum nr 12 w Rybniku, ul. Sportowa 52
• Gimnazjum nr 13 w Rybniku, ul. Kręta 20
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”, w Rybniku, ul. Szkolna
• Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, ul. Kościuszki 23
• Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Rybniku, ul. Rymera 24
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku-Niewiadomiu, 

ul. G. Morcinka 14 (SP 26, P 29)
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku-Wielopolu, 

ul. Gliwicka 105 (SP 8, P 16)

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Rozpo
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 luty 1999 r. w sprawie wyma
gań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz 
inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek opubli
kowanym w Dzienniku Ustaw Nr 14 z 1999 r. poz. 126, z późniejszymi zmiana
mi -  Dziennik Ustaw Nr 70 z 2000 r. poz. 823 (do wglądu w Wydziale Edukacji).

Oferty kandydatów zawierające:
1. życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
3. ocenę pracy z okresu 5-ciu lat
4. zaświadczenie o stanie zdrowia
5. pisemną koncepcję kierowania pracą placówki

-  należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika ul. 3-go Maja 
27 (pokój nr 9) w kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą pla
cówki w terminie do dnia 9 lutego 2001 r.

ar» a mim H/n/ a



Granty dla stowarzyszeń
W związku z wykonaniem § 9 pkt 8 Uchwały Nr 488/XXI/2000 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 r. Zarząd Miasta Rybni
ka informuje, iż na mocy Uchwały Nr 228/2000 Zarządu Miasta Ryb
nika z dnia 28 grudnia 2000 r. niżej wym ienionym  organizacjom  
przyznano następujące granty:

LP. PODMIOT
1 Aeroklub ROW
2 Auto-Moto-Klub Gliwice Sekcja Fanów VW Garbus 

z siedzibą w Rybniku
Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 
Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „KOSMICI” 
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 
Cech Rzemiosł oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”

8 Fundacja „Izjasz”
9 Fundacja na Dobro DPS w Gorzycach
10 Fundacja „Signum Magnum”
11 Górniczy Klub Sportowy „Pierwszy” Chwałowice
12 Klub Inteligencji Katolickiej
13 Klub Piłkarski FC BOBTRANS
14 Klub Piłkarski KAMIEŃ
15 Klub Rekreacyjno-Sportowo TKKF „SOKÓŁ”
16 Klub RekreacyjnoSportowy TKKF Jedność” Grabownia
17 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „PARYS”
18 Klub Sportowy „Górnik” Boguszowice
19 Klub Sportowy „POLONIA” Niewiadom
20 Klub Sportowy „POLONIA” Rybnik
21 Klub Sportowy „RYFAMA”
22 Klub Sportowy „Silesia” Rybnik
23 Klub Sportowy „U Walka” Gotartowice
24 Klub Sportowy Wielopole
25 Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PIASKI”
26 Klub Żeglarski „KOGA” przy KWK „Chwałowice”
27 Koło Emerytów i Rencistów Dzielnicy Piaski-Paruszowiec
28 Koło Gospodyń Wiejskich
29 Kościół Zielonoświątkowy „Betel”
30 Liga Obrony Kraju Rybnik
31 Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK”
32 Miejski Klub Szachowy w Rybniku
33 Miejski Koszykarski Klub Sportowy
34 Miejski Uczniowski Klub Sportowy
35 Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej
36 Międzyzakładowy Klub Sportowy „Rymer” Niedobczyce
37 Młodzieżowe Stowarzyszenie Pomocy Ludziom 

Niepełnosprawnym i Upośledzonym Umysłowo „OKO”
38 Młodzieżowy Klub Sportowy „32” Radziejów Popielów
39 Ochotnicza Straż Pożarna w Gotartowicach
40 Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Rybnik
41 Olimpiady Specjalne Polska-Śląsk 

-  Sekcja Terenowa „PROMYK”
42 Parafia Niewiadom -  Ochronka

KWOTA PRZYZNANA
53 000,00 zł

2 000,00 zł
3 740,00 zł
4 740,00 zł
2 000,00 zł 

29 000,00 zł 
10 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł 

18 000,00 zł
3 500,00 zł 
1 000,00 zł
3 000,00 zł
4 400,00 zł 
1 000,00 zł
3 500,00 zł
4 050,00 zł 
3 000,00 zł

500.00 zł 
59 800,00 zł 
26 600,00 zł 
20 000,00 zł

500.00 zł
1 500,00 zł
2 600,00 zł 
1 000,00 zł 
1 000,00 zł

500.00 zł 
1 000,00 zł
3 600,00 zł 

20 000,00 zł 
45 500,00 zł 
49 000,00 zł

280 000,00 zł 
244 500,00 zł 

3 240,00 zł

10 000,00 zł
1 950,00 zł
2 500,00 zł 
1 000,00 zł

15 000,00 zł

61 Rybnickie Stowarzyszenie Oświaty Zdrowotnej
62 Rybnickie Towarzystwo Speedrowera
63 Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku
64 Stowarzyszenie „HOMO-HOMINI”
65 Stowarzyszenie „SZANSA”
66 Stowarzyszenie Charytatywne 

„AUXILIUM FAMILIARE”
67 Stowarzyszenie Dializowanych „AKREN”
68 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”
69 Stowarzyszenie OHP
70 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

przy Parafii im. Św. Józefa
71 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF”
72 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 

„Rybnik -  Europa”
73 Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
74 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących
75 Śląski Klub Turystyki Kajakowej „NEPTUN”
76 Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”
77 Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Kuźnia”
78 Towarzystwo Miłośników Rybnika
79 Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków
80 Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
81 Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
82 Towarzystwo Rozwoju Sportu i Rekreacji 

Boguszowice Północ
83 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

Województwa Katowickiego Zarząd Oddziału w Rybniku
84 Uczniowski Klub Sportowy „Bushi”
85 Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik”
86 Uczniowski Klub Sportowy „FAIR PLAY”
87 Uczniowski Klub Sportowy „Grom”
88 Uczniowski Klub Sportowy Junior”
89 Uczniowski Klub Sportowy „MONOLIT”
90 Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny”
91 Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka”
92 Uczniowski Klub Sportowy „Piaski”
93 Uczniowski Klub Sportowy „RAPIER”
94 Uczniowski Klub Sportowy „REFLEKS”
95 Uczniowski Klub Sportowy „ATAK”
96 Wojewódzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Oddział Rejonowy
97 Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej
98 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych -  ZARZĄD MIEJSKI
99 Związek Polskich Artystów Plastyków Koło w Rybniku

GAZnARYBMCK/!
14 000,00 zł 
5 000,00 zł 
4 450,00 zł 
3 320,00 zł 
3 000,00 zł

4 950,00 zł 
4 000,00 zł 

16 000,00 zł 
3 000,00 zł

10 000,00 zł 
5 500,00 zł

43 850,00 zł
2 500,00 zł 

22 850,00 zł
1 500,00 zł 
9 000,00 zł 

51 900,00 zł
3 000,00 zł 

90 000,00 zł
4 200,00 zł 

13 100,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł 
3 740,00 zł
7 480,00 zł 

15 370,00 zł
3 740,00 zł
8 220,00 zł 
5 240,00 zł 
8 980,00 zł

11 220,00 zł 
11 220,00 zł 

5 740,00 zł 
7 980,00 zł 
1 000,00 zł

14 750,00 zł 

98 800,00 zł

1 850,00 zł
2 500,00 zł

2 066 110,00 zł

W związku z wykonaniem § 9 pkt 8 Uchwały Nr 488/XXI/2000 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 r. Zarząd Miasta Rybni
ka informuje, iż nie przyznano grantów niżej wym ienionym  or
ganizacjom:

LP. PODMIOT UWAGI
Niedobeckie Niezapominajki 

43 Parafia NSPJ w Boguszowicach
10 000,00 zł 
6 600,00 zł

1^ Chór mieszany „Harmonia” 
w Jejkowicach

nie spełnia
wymogów formalnych

44 Parafia pw. Św. Teresy w Chwałowicach
45 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „LAURA”

14 100,00 zł 
5 340,00 zł

2 Dziecięco-Młodzieżowa Pracownia 
Plastyczna „CREATIO”

nie spełnia
wymogów formalnych

46 Polski Czerwony Krzyż
47 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
48 Polski Związek Filatelistów Zarząd Oddziału Rybnik
49 Polski Związek Katolicko-Społeczny
50 Polski Związek Niewidomych

14 750,00 zł
6 300,00 zł
7 000,00 zł 
4 000,00 zł 
4 500,00 zł

3 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego

cele realizuje powołana 
przez Miasto Rybnik 

organizacja pn. Zespół 
Zadaniowy Fundacji 

„Edukacja dla Demokracji”
51 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku 14 700,00 zł
4 Instytut Regionalny w Katowicach nie spełnia

wymogów formalnych
52 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Rybnik
53 PZChiO Oddział w Rybniku

18 550,00 zł 
11 000,00 zł

5 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
„Zwierzyniec”

cele projektu 
niezgodne z priorytetami 

Miasta Rybnika
54 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
55 Rejonowy Sztab Ratownictwa
56 Ruch Autonomii Śląska
57 Rybnicki Klub Motorowy
58 Rybnicki Klub Piłkarski

21 000,00 zł 
5 000,00 zł 

200,00 zł 
220 000,00 zł 

1 000,00 zł

6 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Społecznej

cele realizuje powołana 
przez Miasto Rybnik 

organizacja pn. Zespół 
Zadaniowy Fundacji 

„Edukacja dla Demokracji”
59 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
60 Rybnicki Speedway Fan-Club

230 400,00 zł 
2 000,00 zł

7 Związek Nauczycielstwa Polskiego nie spełnia
wymogów formalnych %



E T A M C K A
Bezpieczne miasto

Bezpieczeństwo -  mit a rzeczywistość
Rozpoczynamy cykl artykułów „Bezpieczne m iasto” mających 

służyć bezpieczeństw u obywateli naszego m iasta. Ich autorem  
jest pełnom ocnik prezydenta ds. bezp ieczeństw a i porządku 
publicznego Hubert Hanak.

Na spotkaniach z różnymi grupami społecznymi w poszczególnych dzielni
cach miasta jednym z najczęściej poruszanych tematów jest problem zapew
nienia porządku i bezpieczeństwa. Najczęściej wysuwaną sugestią polepszenia 
stanu bezpieczeństwa ze strony mieszkańców, jest zwiększenie stanu osobo
wego policjantów. Mieszkańcy chcą, aby policjant był widoczny na ulicach.

Co zatem można zrobić, aby uaktywnić służby powołane do zapewnie
nia nam porządku i bezpieczeństwa? Jakich trzeba rozwiązań, aby służby 
te wyciągnąć zza biurek i zaktywizować? Wprowadzenie do polskiej pro
cedury karnej systemu rejestracyjnego czyli uproszczonej dokumentacji 
drobnych przestępstw jest bardzo ważnym środkiem służącym racjonal
nemu wykorzystaniu czasu służby policjantów. Uproszczenie dokumen
tacji do niezbędnego minimum pozwoliłoby policjantom na podjęcie rze
czywistych czynności wykrywczych, między innymi penetrację środowisk 
przestępczych. Nie można, jak to się dzieje obecnie, ograniczyć ścigania 
przestępców do dokumentowania sprawy. Upraszczając procedurę doku
mentacyjną wyciągnie się policjantów na ulicę. Oczywiście system ten i 
kwalifikacje zdarzeń musi być pod ścisłym nadzorem prokuratury. Musi 
też nastąpić ustawowe zaostrzenie kryteriów w doborze kadr policyjnych 
oraz przyśpieszenie procedur zwalniania ze służby. Zdecydowanie nale
ży zwiększyć uprawnienia przełożonych w zakresie procedury dyscypli
narnej wobec policjantów i strażników na wszystkich stanowiskach.

Funkcjonujący od wielu lat system płac w policji posiada szereg istot
nych wad, a w szczególności brak motywacyjnego charakteru, abstra
hując od tego, że płaca jest w ogóle niska. Ten system płac „produkuje” 
policjantów i strażników niezaangażowanych i nieaktywnych, bo i po co 
się wysilać skoro za asekuranctwo i brak aktywności plącą tak samo jak 
za dobrą pracę? Motywacyjno-dyscyplinujący system płac spowoduje 
odczuwalną przez społeczeństwo zwiększoną aktywność tych służb.

Na lamach „Gazety Rybnickiej” będziem y system atycznie in
formować społeczeństw o o wszystkich godnych uwagi przedsię
w zięciach organizacyjnych jak i technicznych służących bezpie
czeństwu obywateli naszego miasta.

* * # * * * * * # * * * « * « # $ # $ # * # $ # $ $ $ # & ♦ #

Ze Śląskiem na ty
dokończenie ze strony 24

Jury w składzie: Jerzy Frelich, Józef Cyran (wiceprezydenci), Zofia 
Goliriska (wizytator), Tadeusz Bonk (inspektor), Grażyna Widera
(metodyk) -  wybrało najlepszych. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
SP 12 z Zebrzydowic, drugie -  SP 32 z Wielopola, a trzecie -  gospoda
rze z SP 11. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozo
stali uczestnicy -  słodycze. Cel turnieju -  przybliżenie i kultywowanie 
tradycji śląskiej -  został osiągnięty wśród jego widzów i uczestników. 
W przyszłości skład uczestników turnieju zostanie poszerzony. (gw)

Znaleźli Mikołaja
dokończenie ze strony 27

miasta i orientacją w terenie. Przy pomocy specjalnie oznakowanej map
ki w ciągu godziny należało dotrzeć na metę zlotu, którą okazała się świe
tlica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Tam gościnnie przyjęto 
utrudzonych turystów, a Mikołaj wszystkim uczestnikom wręczył słodkie 
prezenty i okolicznościowe plakietki.

Zwyciężyła drużyna SP 8 pod opieką Doroty Przybyły, II miejsce zdoby
ło Gimnazjum nr 2, a III drużyna z SP 10. W zlocie uczestniczyło 115 
uczniów skupionych w 12 drużynach. Imprezę uświetniły występy artystycz
ne laureatów konkursu piosenki turystycznej. Podobały się także gawędy 
w gwarze śląskiej wykonane przez uczniów ZSE-U. Zlot zorganizowała Ko
misja Młodzieżowa i Kolo Przewodników przy oddziale PTTK w Rybniku, przy 
aktywnej pomocy Biura ds. Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta. Specjalne 
podziękowanie dla dyrekcji ZSE-U za umożliwienie zorganizowania zlotu.

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

Biuro Poselskie posła sld  Andrzeja Zająca
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

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

Informujemy, że poseł AWS Wojciech Frank 
będzie pełnił dyżur w filii biura poselskiego w Rybniku na Placu Wolności 7, 
tel. 42-22-588 w następujących dniach: «5.01.2001 w godz. 9°°-1000;
• 23 .01 .2001 w godz. 1300-1 4 00; • 21 .02 .2001 w godz. 9 00- 1 0 00;
• 13.03.2001 w godz. 1200-1 3 00; • 20.03.2001 w godz. 1400-1 5 00

Bezpłatne porady prawne udzielane są w każdy czwartek 
od godziny 15.00 do 16.00 w biurze poselskim w Jastrzębiu Zdroju na ul. Zielonej 332.

0  dyżurach kwietniowych poinformujemy na łamach gazety w marcu.

Usługi budowlane
M alowanie, tapetow anie ocieplanie domów 

tynkow anie domów
- now oczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
rem onty  dachów

sprzedaż i montaż systemów do oczyszczania wody!
IllillSIlIIIIllIlliiilw

tel. 42-14-044, 0602-395-340

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w  Rybniku

odbyw ają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czwartek w  godz. 17.00 do 20 .00  

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko
M asz problem y? P otrzebu jesz pom ocy? A m oże pom ożesz innym ?

Skontaktuj się z nami.
Stow arzyszenie A m azonek „Odnowa”, Rybnik, ul. K ościuszki 17, 

te ł. 42-35-511, poniedziałek 1000 - 1200 
Spotkania „Amazonek” w  każdą II środę m iesiąca  

o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 w rześnia w kasach chorych w całym kraju rozpoczęli 

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

Maria Kukawska, tel. (032) 255-30-65, wew. 290, a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. Jankego 15a.

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

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

Ogłoszenia drobne Kursy ochrony konwoju. Po kursie licencja. 
Praca! Tel. 0-603-217-695, 281-13-22

F.H. zatrudni kandydatów na stanowiska: 
przedstawiciel handlowy, sprzedawca, 
magazynier. Oferty zgłaszać: Rybnik, 

tel. 0608-019-443

Zakład Pracy Chronionej Rybnik zatrudni 
księgowego z doświadczeniem z grupą 

inwalidzką, tel. 42-25-043

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

uprawniony rzeczoznawca 
inż. Irena Kuczera, 

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

MASAŻ I REHABILITACJA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec

gabinet fizjoterapii poleca swoje usługi w zakresie: 
masażu klasycznego, rozluźniającego i leczniczego 

oraz rehabilitacji w  chorobach neurologicznych i  ortopedycznych 
Prowadzimy również wizyty w domu pacjenta! 
44-200 Rybnik, ul. Żorska 14b, tel. 42-46-098, 

42-24-016 wew. 205, 0-604-254-312 
Oferujemy również zajęcia dla dzieci i dorosłych w obiektach 

pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rybniku przy ul. Powstańców 40 

Proponujemy:
gim nastykę korekcyjną, profilaktyczną i leczniczą, naukę 

pływania oraz lekcje doskonalenia sty lu  w  małych grupach. 
SZCZEGÓłOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

• wizytówek • tabliczek do pucharów
• upom inków  • zegarków  • żetonów  
do kluczy, szatn i • identyfikatorów

osobistych » tabliczek inw entarzow ych 
• oznakow ań m aszyn i u rządzeń

g rawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

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

i administrowanie 
budynkami

Uprawniony Zarządca Nieruchom ości
mgr Romuald Jokel

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

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnlk-Golejów, tai. (0-32) 42-65537, 
0-602-622-439

Naprawa telewiiorówTlmagnetowidów
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 42-39606

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
W S P Ó LN O T A M I M IE SZ K A N IO W Y M I 

PROWADZENIE ROZLICZEŃ 
FINANSOWYCH

(posiadamy wymagane licencje zawodowe) 
Tel. 0 3 2 -7 392969

ścianki działowe

14 cm wysokość 14 cm 
12 cm szerokość 25 cm 
38 cm długość 38 cm

/ /
*

KURSY-II2 0 0 1 !
• przygotow awczy do matury - j. polski, 

matematyka, j. obce - w II LO
• liceum ogólnokształcące

- eksternistycznie, 1,5 roku, w II LO
• księgowo-podatkowy
• j. angielski, j. niemiecki
• obsługi komputera
• obsługi kas fiskalnych
• wychowawców kolonii 

I Oferujemy kursy na zlj

W

i  Firma Oświatowai
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 

Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

mmMmmmmmmMmmmmmmMmm/mmmjmĘJW  G am ra t
■ m S T  S K Ł A D  F A B R Y C Z N Y

H U R T  -  D E E T A L

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER 
WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M SZER 
CHODNIKI 
RYNNY, SIDłNG 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
ł INNE ARTYKUŁY

STOKOL P R O D U C E N T  O K IE N  I D R Z W I  
Z  P C V  I A L U M IN IU M

z p h u  STOKOL s.c.
Produkcja:
ul. K łokocińska 51,
tel. (0 3 2 )  7 3 9 4 8 9 3

M i M i «  «¡¡¡¡p '

• OKNA NIETYPOWE W
• OKNA TYPOWE-

««I

44-251 Rybnik-K łokocin  
ul. W łościańska 87 

te l. /fa x  (0 3 2 ) 42-201-29  
^el. kom. 0602-57 -02 -96

TYPOWYCH
do natychmiastowego odbioru

• PR O D U K U JEM Y NA PR(
PA N O R A M A  
KÓ M M ER LI
KÓ M M ER LI 
METAL P IA S T

• PEŁNA PALETA BARW
• p A J W E T Y , ROLETY, PIANKI, SILU
• TRANSPORT, PO M IAR - GRATIS  

O M O C JA  SZYB K 1,1

IG EURODUR  
IG EUROFUTURE

ZYSTNE R
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CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:
strony kolorowe:strony czarno-białe

ogłoszenia drobne strona wewnętrzna
słowo - 0,99 zł cała strona 1590 zł f
słowo wytłuszczone -1 ,4 9  zł 1/2 strony 899 zł |
w ramce, z tłem -1 ,9 9  zł 1/4 strony 499 zł ił

Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT strona ostatnia :
cała strona 1990 zł

ogłoszenia ramkowe 1/2 strony 1099 zł
cała strona - 990 zł 1/4 strony 599 zł
1/2 strony - 549 zł RABATY: £
1/4 strony - 299 zł cykl 3 emisji - 5% ć
poniżej 1/4 strony 2,99 zl/cm2 cykl 6 emisji -10% Vir

Artykuł sposnorowany cykl 12 emisji -15% i;
1 strona - 890 zł ceny netto + 22% VAT

Bty

ISuroogtoszeń: |NFOM A&% b^kyndd2a, 
teł.423-80-88,teyfax 423-80-90

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogriebowycti, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, td. 422&991

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

zwłok w chłodni -1 doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu

z możliwością odprawienia mszy św.,

: usługi cmentarne,
: zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 

kwiatów,
: możliwość załatwienia orkiestry, 
r wynajęcie autobusu,
' umieszczanie urny z prochami zmarych

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

Autoryzowane laboratorium
Fuji Film Polska L. Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

Profesjonalna obróbka zdjęć amatorskich w  ośmiu formatach, możliwość 
kadrowania, nasrywanie zdjęć na dyskietki PC, index print, zdjęcia ze 
slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usłusi fotograficzne. 

Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 15 zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

dyżuruje w  siedzibie redakcji “Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, tel. 42-28-825)

w  piątki w  godz. 15.00 -16.00

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

GAZETA RYBNICKA. M iesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAK
BIURO OGłOSZEŃ: INFOMAK, 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.

G A B I N E T Y
L E K A R S K I E

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. ((»2 ) 42-26-156

dr WALDEMAR KAZNOCHA mm
poniedziałek, środa od 15.00 

wtorek, czwartek, sobota od 7,00 
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.00

dr MAREK BYRCZEK
pon„ śr. od 8.00 wtorek, piqtek od 16,00

■ 3 S 3  f E f ? ’
1 WEWNĘTRZNYCH

dr BARBARA GRUDZIEŃ JOAŃSKA n
poniedziałek 8.00 do 11.00, czwartek 14.00 do 16.00, piqtek 16.00 do 18.00

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

m gr PIOTR ZIELIŃSKI
od poniedziałku do piqtku 700 do 8.00 oraz 16,00 do 1700, sobota 700 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1
poniedziałek, środa, piqtek 6.30 do 730

dr JAN KULOK
poniedziałek, środa piqtek od 16.00

LARYNGOLOG ■ ■ ■ i
dr PIOTR KULOK

wtorek - piqtek od 16.00 
Filia Leszczyny, PI, Matejki 1

czwartek od 16.00

dr ANDRZEJ PLUTA
czwartek od 1700 do 18.00

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16,00 do 1700

mailto:gazeta@um.rybnik.pl
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DOMËL s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

którzy ztożą zamówienie do końca stycznia br.

tel./fax (032) 439 63 76 
kom. 0 606 194 394 

0603 560 460

Dla Klientów,

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

44-207 R YB N IK  
ul. M ajątkow a 42

DAIKIIM

WV REGIONALNY 
DEALER 
DAIKIN 

CENTRAL 
EUROPE

tel./fax (032) 236 79 34

®  SKOK
t U m  SPÓŁDZIELCZA M U OIZCZEDNOSCIDWI KIEITTINA

RYBNIK, UL. DĄBRÓWKI 3B ŻORY, AL. ZWYCIĘSTWA 2
tel. 422 92 24 tel. 434 19 49

#  ATRAKCYJNE KREDYTY, POŻYCZKI ICHWILÓWKI

0  LOKATY Z OPROCENTOWANIEM STAŁYM
NAJKORZYSTNIEJSZE NA RYNKU FINANSOWYM

- Z GWARANCJĄ ZWROTU DO 15.000 EURO
- Z NAGRODAMI W POSTACI SPRZĘTU AGD
- Z WYCIECZKĄ ZAGRANICZNĄ

LOKATY:
„FORTUNA” -O D  15,5 do 17,25%

JUBILEUSZOWA” 18% 
„SUKCES” -  DO 20 %/ROK

PUNKTY SPRZEDAŻY^ . 
DETALICZNEJ I MONTAŻU
RYBNIK
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚW IERKLANY
ul. Żorska 28 ^  *0
tel. 43 04 333, 0601 456 763
G LIW ICE ^  ^  A
ul. Rybnicka 11 ^
tel. 232 07 06 \  J m B r
SO SN O W IEC  ^  1
ul. Sienkiewicza 13 “  ^
tel. 266 54 36 $

SPRZEDAŻ H U R Tdlta
Ż O R Y - R Ó J  I  J
ul. W o J iIg ła w s k a ilB ^ ^
(trasa Żefry - Wodzisław) 1 
tel. 43 58 O^t, 4 ^ 8  4 f ^ 0

HAKI HOLOWNICZE



RCSB

NOWOCZESNE
B R A M Y  

! G A R A Ż O W E  
-I- A U T O M A T Y K A

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
4-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, tel./fax 42 44 066. tel. 42 44 067

44-240 Żory
ul. Moniuszki 5 
tel. 43 42 164 
tel./fax 43 45 896

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. 42 24 846 

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Targowa 12A 
tel. 455 28 59 

455 42 15 w. 32

47-400 Racibórz
ul. Browarna 16 
tel./fax 41 52 248

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Arki Bożka 24b 
(stary targ) 
tel. 473 75 43

PRZEDSIĘBIORSTW O  
PRODUKCYJNO-HANDLOW O-USŁUGOW E  

KONSEK s.c.

PRODUCENT 
OKIEN I DRZWI

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U 

SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA =  
NIŻSZA CENA +  LEPSZY  

I PEW NY SERW IS

44-100 Gliwice
ul. Bytomska 7 
tel./fax 238 90 22

POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

KOMINKI STELLA

Oferujemy:
• kom inki m ieszkaniowe z o tw artym  lub zam kniętym  paleniskiem

• wkłady żeliwne z 5 -letn ią gw arancją

• piece grzewcze wolnostojące

• akcesoria kominkowe

• m ateria ły  i wykonawstwo dystrybucji ciepłego pow ietrza w budynku

• doradztw o techniczne i m ontaż  zakupionych u nas kom inków

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY do naszego salonu:
44-200 RYBNIK, ul. 3-go Maja 7, tel./fax (032) 423-75-19, (0) 604-455-265

Potrzebujesz
gotówki?

Pożyczka w ciągu 48 godzin 

W domu Klienta 

Bez żyrantów 

Brak ukrytych opłat 

Dogodny system spłat

(3

PROVIDENT

332 53 70, 332 53 80, 0801 124 124


