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— Przełom roku to czas refleksji i pod
sumowań. Zatem jaki to był rok dla Ryb
nika?

— Był to rok zdecydowanie proinwestycyj
ny. Szczególnie za udany był pod tym wzglę
dem jego ostatni kwartał: do użytku oddaliśmy 
kolejny obiekt Zespołu Szkół Wyższych dla po
trzeb Uniwersytetu SI. oraz 5 z 10 zaplanowa
nych hal sportowych przy rybnickich szkołach. 
Inwestycje te uważam za szczególnie ważne, 
gdyż są one realizowane z myślą o młodzieży. 
Budując sale nie mieliśmy zamiaru pobijać re
kordu, ale po pierwsze -  chcieliśmy sprostać 
zadaniom reformy systemu edukacji, która 
zakłada istnienie sal sportowych przy wszyst
kich gimnazjach i po drugie -  wykorzystać je 
nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, 
ale i po lekcjach jako alternatywę dla „ulicy” . 
Zespół Szkół Wyższych natomiast, zwany po
pularnie kampusem, to propozycja skierowa
na do młodzieży naszego regionu, chcącej stu
diować, ze względu na koszty, bliżej domu. 
Ogromnie nas satysfakcjonuje poparcie spo
łeczne dla tej inwestycji -  z badań przepro
wadzonych przez firmę konsultingową IMC 
Polska, wynika, że ok. 90% ankietowanych ak
ceptuje ideę stworzenia w Rybniku ośrodka 
akademickiego. Rybnik, jak i cala aglomera
cja jest obszarem  o jednym  z najniższych 
wskaźników ludzi z wyższym wykształceniem 
w województwie śląskim. Cieszy więc społecz
na świadomość konieczności zmian i uznanie 
w ykszta łcen ia  gw arantem  pozytyw nych  
zmian. Docelowo w Zespole Szkół Wyższych 
studiować będzie pon ad  6 ty s. o s ó b .

W krąg edukacji wpisuje się też kolejne za
danie inwestycyjne podjęte w minionym roku, 
a mianowicie adaptacja byłego szpitala przy 
ul. Powstańców dla potrzeb szkoły muzycznej. 
I ch oć pojawiły się problem y techniczne, 
mamy nadzieję zakończyć m od ern izację  
w tym roku. W nowej siedzibie będzie się 
uczyć 350 młodych ludzi, potencjalnych następ
ców Piotra Palecznego, Adama Makowicza, Hen
ryka Michała Góreckiego i wielu innych, wybit
nych wychowanków rybnickiej szkoły.

W ub. roku rozpoczęliśmy też budowę dłu
go oczekiwanego dworca komunikacji miejskiej

Wywiad z prezydentem  Rybnika Adam em  Fudalim

przy ul. Budowlanych, z efektem końcowym 
planowanym na maj tego roku. Wiele działań 
inwestycyjnych miało miejsce w drogownictwie
-  zakończyliśmy budowę kolejnego odcinka 
obwodnicy od ul. Wodzisławskiej do Racibor
skiej, zakończonego rondem Lievin. W planach 
na ten rok jest realizacja dalszego etapu tej 
drogi od ul. Rudzkiej do ul. Gliwickiej. Zakoń
czono II etap m odernizacji ul. Kościuszki
-  efekt jest wspaniały, co potwierdza wielu jej 
mieszkańców. Ta ulica jest wizytówką miasta 
i powinna mieć reprezentacyjny charakter, ale 
równie dużo zrobiliśmy w dzielnicach -  to były 
kilometry wyremontowanych dróg i chodników, 
wiele zmodernizowanych szkół i przedszkoli 
oraz innych miejskich obiektów.

Ważnym w ydarzeniem  było przyłączenie 
do Rybnika 27 dzielnicy -  O chojca, gdzie 
został położony w odociąg, uporządkujem y 
też o to czen ie  siedziby OSP i b iblioteki, 
gdzie pow staje coś  na kształt centrum  tej 
dzielnicy.

Równie ważna dla miasta inwestycja to do
kończenie budowy szpitala w Orzepowicach, 
finansowana wprawdzie z budżetu centralne
go w ramach Programu Rozwoju Wojewódz
twa Śląskiego, ale z wielkim zaangażowaniem 
środków finansowych miasta. W ub. roku mia
sto, obok wsparcia inwestycji sumą 2,5 min 
zł, kredytowało bieżącą budowę do wysoko
ści 30 min zł. Na szczęście w końcówce roku 
pieniądze te wróciły do miejskiej kasy.

— Ale są wśród aktualnych miejskich in
westycji i takie, do realizacji których wy
korzystano tzw. środki zewnętrzne...

— Pozyskiwanie pieniędzy z różnego rodzaju 
funduszy, w tym europejskich, to umiejętność 
dziś nieoceniona. O tym, że nasze miasto ją 
opanowało świadczą fakty: z programu Phare 
otrzymaliśmy środki na budowę na terenie Ze
społu Szkół Wyższych Laboratorium Nowocze
snych Technologii Przemysłowych, z pieniędzy 
z tego samego programu częściowo sfinanso
wany został pierwszy etap modernizacji miej
skiego targowiska, m.in. remont ul. Rzecznej 
ze ścieżką rowerową i budowa parkingu. Trwa 
modernizacja stadionu przy ul. Gliwickiej, finan
sowana częściowo ze środków Urzędu Kultu
ry Fizycznej i Sportu. Trzeba też wspom nieć 
o programie „Dom ino” i środkach z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych, dzięki któremu w ciągu trzech 
lat na likwidację barier architektonicznych mo
żemy wydać 3 min zł. Pieniądze te wykorzysta

ne zostaną m.in. na przystosowanie stadionu 
dla osób niepełnosprawnych.

— Tu mała dygresja. Jest pan znany jako 
zagorzały kibic żużlowy. Niestety, naszym 
„rekinom ”, mimo bliskości sukcesu, nie 
udało się wejść do ekstraklasy...

— To prawda. Staram się być na każdym me
czu i ta porażka bardzo mnie zmartwiła. My
ślę, że nadchodzący sezon będzie ostatnią pró
bą bitwy o ekstraklasę. Musi się ona zakoń
czyć powodzeniem, bo jeżeli, odpukać, tak się 
nie stanie, obawiam się w ogóle o kontynuację 
tradycji żużlowej w Rybniku. Jeżeli o inne dys
cypliny sportowe chodzi, to jestem kibicem te
lewizyjnym od przypadku do przypadku. Ale 
interesuje mnie sportowa „praca u podstaw” 
wśród dzieci i młodzieży. Trzeba przyznać, że 
ilość klubów i stowarzyszeń w naszym mieście 
pozwala na objęcie tą działalnością wielu mło
dych zapaleńców, ale coraz trudniej jest o spon
sorów, którzy później wzięliby na siebie ciężar 
finansowania. Uważam jednak, że każda zło
tówka wydana na sport i rekreację zaprocen
tuje mniejszą ilością młodych ludzi „na ulicy” 
i zwiększy nasze bezpieczeństwo.

— Wracając do pozyskanych przez mia
sto środków pomocowych - największym  
ubiegłorocznym sukcesem miasta na tym 
polu było pozyskanie 261 min zł z pro
gramu ISPA na poszerzenie sieci kanali
zacyjnej...

— Dociążająca zmodernizowaną oczyszczal
nię ścieków sieć kanalizacji wyniesie 611 km 
i obejmie prawie całe miasto, a także częścio
wo gminę Gaszowice i Jejkowice. Suma ta sta
nowi 64% kosztów całego przedsięwzięcia 
-resztę miasto musi dołożyć samo, ale UE po
maga tym, którzy potrafią pom óc sami sobie. 
Dzięki tej dotacji miasto będzie mogło prze
znaczyć na inwestycje ok. 78 min zł w ciągu 
6 lat i stworzyć wiele miejsc pracy. Dla okrojo
nych na skutek recesji miejskich budżetów 
środki zewnętrzne, w tym unijne, to ogromna 
szansa na utrzymanie „frontu inwestycyjnego” , 
a tym samym rozwój miasta. Dlatego przykła
damy do tworzenia programów i pisania wnio
sków ogromną wagę. Dzięki tej umiejętności 
nasze zabiegi okazywały się bardzo skuteczne, 
a trzeba stwierdzić, że zadowolić Komisję Eu
ropejską nie jest łatwo. Polityka proinwesty
cyjna sprawiła, że nie dało się uniknąć zadłu
żenia, ale jest ona na bezpiecznym poziomie.
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Nadal uważam, że najlepszą obroną przed re
cesją jest właśnie budżet proinwestycyjny

— Spore kontrowersje wzbudziły plany 
obchodów 800-lecia Rybnika. Sugerowa
no, że ich data ma związek z przyszłą kam
panią wyborczą...

— Taką datę podpowiedzieli historycy z ryb
nickiego Muzeum, którzy przybycie do Rybni
ka sióstr norbertanek obliczyli na rok 1202, 
uważając to wydarzenie za niezwykle istotne, 
a umowne jubileusze miast są zwyczajowo ob
liczane od dat takich właśnie wydarzeń. Dzi
wić natomiast mogą obchody w 1964 roku 
750-lecia miasta, bo za nimi nie kryją się żad
ne istotne daty. Na uroczystości te nie wyda
my więcej niż wydalibyśmy na imprezy kultu
ralne w „zwykłym” roku. Część imprez przy
gotowywać będą stowarzyszenia pozarządowe, 
które otrzymały granty, pozyskujemy też spon
sorów. Tak więc imprezy te będą miały cha
rakter promujący miasto.

— Jeśli o prom ocji mówimy, trzeba przy
znać, że Rybnik dba o swój wizerunek.

— Nasze miasto jest coraz wyraźniej postrze
gane jako lider subregionu zachodniego woje
wództwa śląskiego. Świadczą o tym choćby 
wybór Rybnika jako miejsca noworocznego 
spotkania wójtów, burmistrzów i prezydentów 
gmin województwa śląskiego, zorganizowanie 
w naszym mieście śląskiego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy czy spotkania 
inform acyjnego W ojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla 
samorządowców naszego regionu. Pozycję Ryb
nika wzmacnia także udział prezydenta miasta 
jako przedstawiciela naszego samorządu w gre
miach doradczych, opiniotwórczych i decyzyj
nych, wpływających m.in. na podział środków 
z budżetu wojewody dla urzędów pracy, na 
opiekę społeczną i inne zadania wykonywane 
przez gminy. Wszystko to, co działo się na 
szczeblu wojewódzkim , m.in. jeśli chodzi 
o decyzje związane z realizacją Kontraktu Wo
jewódzkiego czy zadań wynikających ze Stra
tegii Województwa Śląskiego odbywało się 
z udziałem przedstawiciela Rybnika.

Dzięki wielu kontaktom zagranicznym mieliśmy 
okazję poznać zasady rozwoju regionalnego państw 
Europy Zachodniej. Chcielibyśmy te doświadcze
nia wykorzystać, choćby poprzez podjęcie inicjaty
wy powołania Związku Gmin i Powiatów Subre
gionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. We 
Francji czy w Niemczech strukturalne środki unij
ne na rozwój poszczególnych działów gospodarki 
w regionie są łatwiej dostępne poprzez związki miast 
czy gmin. Dlatego tak nam zależało na powołaniu 
tego związku. Jednym z pierwszych jego zadań bę
dzie stworzenie pozytywnego lobbingu na rzecz bu
dowy drogi średnicowej Pszczyna -  Żory -  Jastrzę
bie -  Rybnik -  Racibórz. Rybnik jest praktycznie 
przygotowany do tej inwestycji na swoim odcinku -  
mamy gotową koncepcję budowy i projekt, jeste
śmy na etapie wykupu gruntów. Drugim zadaniem 
związku, którego koncepcja dojrzewała również 
w minionym roku, będzie stworzenie Funduszu Po-
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ręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przed
siębiorstw, gdyż to ich rozwój może przyczynić się 
do zmniejszenia skali bezrobocia, stającego się po
woli najważniejszym problemem.

— Ale pewnie nie był to w minionym  
roku problem jedyny...

— Oczywiście, nie jedyny, ale bardzo istot
ny. Staraliśmy się mu przeciwdziałać, choćby 
przez uruchomienie środków z budżetu na zak
tywizowanie, we współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy, trwale bezrobotnych w dziel
nicach szczególnie zdewastowanych przez eks
ploatację górniczą. Wykonywali oni roboty 
publiczne na rzecz tych dzielnic, w których 
infrastruktura, ze względu na działalność wy
dobywczą, doznała szczególnego uszczerbku.

Mieliśmy nadzieję na pozyskanie kolejnych 
miejsc pracy w stworzonej wspólnie z Rybnic
ką Spółką Węglową Rybnickiej Strefie Aktyw
ności Gospodarczej na terenach po kopalni 
„Rymer” . Niestety, nasze zamiary i oczekiwa
nia były zdecydowanie większe od efektów 
i przedsięwzięcie to trzeba zaliczyć do mniej 
udanych. Tereny kopalniane ze słabą infrastruk
turą okazały się nieatrakcyjne, a pozyskanie 
inwestorów bardzo trudne. Zaś koszty uporząd
kowania tego terenu przerastają nasze możli
wości. Ale doszła nam nowa strefa -  jastrzęb
sko -  żorska podstrefa Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej -  tereny Rybnika. Liczy 
ona 24 ha i znajduje się na terenie Kłokocina. 
Firmy, które tam rozpoczną działalność gospo
darczą będą traktowane w sposób preferencyj
ny -  z przyszłych należnych podatków umorze
niu ulegnie do 50% ich nakładów inwestycyj
nych. Ale tereny te wymagają dozbrojenia, 
a będzie to możliwe dopiero po pojawieniu się 
konkretnego inwestora i wskazaniu przez nie
go swoich potrzeb. Tereny te są własnością 
państwa, które jednak oczekuje, że samorząd 
wyłoży środki na infrastrukturę. Obszar ten 
zyska na atrakcyjności wraz ze zbliżającym się 
terminem budowy w jego pobliżu węzła auto
strady A l, a więc około roku 2007, należałoby 
zatem zacząć tam inwestować gdzieś dwa lata 
wcześniej. Na razie nie widzę takiej możliwo
ści.

Przyszło nam w minionym roku podejmować 
również decyzje niepopularne, choćby związa
ne z racjonalizacją sieci placówek oświatowych. 
Protesty rodziców w Kamieniu i Niewiadomiu 
kosztowały nas wiele nerwów, ale miejmy na
dzieję, że spór został zażegnany.

— Wiele z przedsięwzięć, które pan wy
mienił to inwestycje „na lata”. Mimo wa
hań rządu co do terminu wyborów, wszyst
ko wskazuje na to, że w bieżącym roku 
zakończy się aktualna kadencja gminnych 
samorządów. Jakie nadzieje wiąże pan 
w tym kontekście z powstałym niedawno 
„Blokiem Samorządowym Rybnik”?

— „B lok Samorządowy Rybnik” jest w tej 
chwili nie tylko największym klubem rad
nych w Radzie Miasta, ale jest komitetem 
wyborczym , pod którego hasłami przystą

pimy do wyborów. Chcielibyśmy wszystkie 
rozpoczęte inwestycje doprowadzić do końca, 
szczególnie zaś zobaczyć szczęśliwy finał 
ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest posze
rzenie sieci kanalizacyjnej, wspomagane przez 
pozyskane przez nas środki z programu ISPA. 
Mamy też nadzieję na wykorzystanie ogrom
nych doświadczeń, jakie zdobyliśmy w pozyski
waniu środków pomocowych. Na mapie samo
rządowej Rybnik sytuuje się wśród tych miast, 
które o środki te umieją skutecznie zabiegać. 
Mamy przygotowanych parę projektów, m.in. 
do programu Phare, ale nie chciałbym zdra
dzać szczegółów... Przyszłość pokaże, czy bę
dzie nam dane je realizować.

— D zięku jąc za rozm ow ę życzym y  
w Nowym Roku samych trafionych decy
zji oraz sił i środków na realizację plano
wanych przedsięwzięć.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Jak i to byt 
rok?

A tak oceniają 2001 rok 
rybniccy radni.

Andrzej 
Rojek 
radny 
Bloku
S a m o r z ą 
dowego 
Rybnik

—To był dobry rok. Zostały podjęte pewne 
decyzje, które sprawiły, że nie był to czas 
zmarnowany. Pozyskaliśmy znaczne środki 
z Unii Europejskiej, które pozwolą nam w dal
szym ciągu inwestować w miasto. Rybnik roz
wija się, dzięki czemu przyciąga inwestorów, 
a to z kolei zapewnia nowe miejsca pracy. 
Jeżeli są miejsca pracy, to możemy rezygno
wać częściowo z opieki społecznej, gdyż lu
dzie sami mogą zarobić i nie muszą czekać 
na pieniądze, które ktoś im da. Zawsze pre
ferowałem taką politykę, która pozwoli lu
dziom zarobić, a nie prosić o pieniądze.
Z minusów, jakie obserw uję, to problem  
mieszkaniowy, który pojawił się w Rybniku 
i nie do końca jest rozwiązywany. Ciągle cze
kam na jakąś strategiczną decyzję, która po
zwoliłaby ludziom przejąć mieszkania komu
nalne lub kupić je  za jakąś sym boliczną 
cenę. Wtedy każdy dbałby o swoje. Kiedy 
człowiek coś posiada zaczyna inaczej myśleć 
o inwestowaniu, czy oszczędzaniu. Inwestu
je w swoją własność, może wziąć kredyt, któ
ry znów napędza koniunkturę na rynku pra
cy. Jednak podsumowując rok 2001, z pewno
ścią było lepiej niż w roku go poprzedzającym.

ciąg dalszy na str. 5.
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Najważniejsza - budżetowa
Zarówno pod względem ilości punktów, jak i czasu trwania 
była to jedno z rekordowych sesji. Była też jedną z najważ
niejszych, bo na niej ważyły się losy budżetu na 2002 rok.

Sesję budżetową zwoływano zwykle pomię
dzy świętami a końcem roku, tym razem rad
ni opowiedzieli się za budżetem na 2002 rok 
już na kilka dni przed świętami. Zarówno więc 
oni, jak i twórcy projektu uchwały budżetowej 
mogli świętować ze spokojną głową. Choć za
pewne zaboli ona jeszcze nie raz i nie dwa, 
kiedy trzeba będzie uchwałę realizować...

Zanim jednak radni rozpoczęli dyskusję, na 
sali obrad zapanowała świąteczna atmosfera. 
A wszystko to za sprawą harcerzy, którzy tra
dycyjnie już przekazali władzom miasta betle
jemskie światło pokoju oraz kolędującego ze
społu „Przygoda” . Po tych świątecznych akcen
tach radni zajęli się porządkiem sesji. Jeden 
z pierwszych punktów dotyczył wygaśnięcia 
mandatu radnej Ewy Urbanek - Chołuj, któ
rej pamięć uczczono minutą ciszy.

Budżet (nie)pewności?

Głównym i najważniejszym punktem tego 
posiedzenia była ocena i przyjęcie budżetu na 
rok 2002. Dochody -  314.512.401 zł, wydat
ki -  364.059 .288  zł, deficyt sięgający 
49.546.887 zł, zadłużenie miasta, które na ko
niec tego roku wyniesie 129.014.927 zł. To je
dynie „suche” liczby, za nimi jednak kryją się 
plany inwestycyjne, dalszy rozwój Rybnika, ale 
również spore wyrzeczenia i duże obawy.

To budżet zdecydowanie proinwestycyjny. 
Najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do 
realizacji w 2002 roku omówił prezydent Adam 
Fudali. Czołowe miejsce na tej liście zajmuje 
Zespół Szkół Wyższych, na który przezna
czono 22,5 min zł. Dzięki tym środkom roz
poczęty zostanie I etap modernizacji najwięk
szego budynku przy ul. Rudzkiej z przeznacze
niem dla Akademii Ekonomicznej. Powstanie 
również Centrum Upowszechniania Technolo
gii Informatycznych, kontynuowana będzie bu
dowa auli przy budynku Uniwersytetu Śląskie
go. Kolejną ważną inwestycją jest przebudo
wa stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej, 
która kosztowała do tej pory ponad 6,3 min zł. 
W budżecie przeznaczono na ten cel 7 min 
zł, w tym prawie 1,6 min zł ze środków Urzę
du Kultury Fizycznej i Sportu. Prawie 5,6 min 
zł pochłonie dalszy etap adaptacji obiektów 
szpitala przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby 
szkoły muzycznej. Niewiele mniej, bo 4,5 min 
zł wydane zostanie na kolejny etap budowy ob
wodnicy. Największe koszty wiążą się z dalszą 
budową szpitala w Orzepowicach, ale prze
znaczona na ten cel kwota 54 min zł ma po
chodzić z budżetu państwa. Dzięki kwocie

1,5 min zł. zakończona zostanie budowa 
dworca komunikacji miejskiej, na który do 
tej pory wydano prawie 3,3 min zł. Sporo miej
sca w planach budżetowych na ten rok zajmu
ją również sale gimnastyczne. Na powstanie 
kolejnych pięciu obiektów potrzeba jeszcze 
prawie 7,2 min zł, ale w zamian uczniowie 
z Wielopola, Kłokocina, Chwałęcic, Rybnickiej 
Kuźni i Ochojca będą mogli w normalnych 
warunkach uprawiać sport. Jak wyjaśnił pre
zydent A. Fudali, tegoroczny budżet wyznacza
ją również dopłaty do subwencji i dotacji pań
stwowych oraz wydatki związane z dopłatą do 
Powiatowego Urzędu Pracy, do zadań admini
stracji rządowej czy też placówek opiekuńczo- 
wychowawczych. Nietrudno przewidzieć, że 
również Rybnik odczuje skutki tzw. dziury bu
dżetowej. O ponad 3 min zł w stosunku do pier
wotnej zmniejszyła się subwencja ogólna, po
dobnie jak obniżona została dotacja z budżetu 
państwa. — To program  ambitny, ale realny
— tak zakończył swoją wypowiedź na temat bu
dżetu prezydent. Przedstawił on również opi
nię komisji RM -  spośród 164 członków komi
sji, za przyjęciem budżetu opowiedziało się 160 
osób, przeciw była jedna, a od głosu wstrzy
mało się 3 członków. Pozytywną opinię na te
mat budżetu wyraziła również Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

Mimo takich ocen nie obyło się bez burzli
wej dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał radny 
Bolesław Korzeniowski, który mówił o (...) 
fantastycznej dynam ice deficytu (...) i długu 
miasta sięgającym prawie 130 min zł. — Brzyd
ko wygląda ten budżet, ja  się o n iego boję
— mówił radny. — Proszę tego głosu nie odczy
tać jako wystąpienia opozycji, ale jako głos 
mieszkańca Rybnika. Przyznaję, ten budżet jest 
bardzo ambitny i wspaniały. Dusza chciałby do 
raju, ale czy nas na to stać? Pamiętam jaka była 
awantura, gdy dług miasta sięgał 3 min. Teraz 
mamy prawie 130 min i nie je st to nasze ostat
nie słowo. Radny apelował również o rezygna
cję z obchodów 800-lecia Rybnika, gdyż jego 
zdaniem będzie to dla miasta bardzo kosztow
ne. Sugerował również, by z rozwagą odbierać 
opinie komisji co do budżetu, gdyż jego zda
niem, członkowie głosują tylko nad swoimi, 
„branżowymi” fragmentami budżetu. Zdaniem 
Wiesława Zawadzkiego (...) budżet skłania 
do refleksji, a w dzielnicach zostało wykona
nych zbyt mało inw estycji: — Jestem  za 
rozw ojem , ale w m ożliw ościach  budżetu
— mówił. Swoje obawy w związku z budże
tem wyraził również inny radny klubu SLD

ciąg dalszy na str. 6
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Stanisław 
Lenert 
radny 
klubu SLD

— Myślę, że jeśli idzie o ubiegły rok, był 
on nie tyle trudny, co niezwykle pracowity, 
zarówno dla Zarządu Miasta, jak i dla rad
nych. Często musieliśmy podejmować niepo
pularne decyzje, niekorzystne dla mieszkań
ców naszego miasta. I dlatego też uważam, 
że pod tym względem nie było łatwo. Mimo 
wszystko staraliśmy się wyjść z tego z pod
niesionym czołem. Szczególnie trudna była 
sprawa podwyższenia opłat za wodę. Jako 
klub SLD zwracaliśm y uwagę na m ożli
w ość obniżenia  kosztów  i zw iększenia 
oszczędności, gdyż istnieją spore straty 
sięgające ok. 30%. W yciągnęliśm y także 
pew ne w nioski na przyszłość. M usim y 
zw rócić szczególną uwagę na pieniądze, 
które wydawane są na inwestycje. Jednak 
osobiście twierdzę, że możemy rok 2001 
ocen ić  bardzo pozytyw nie zarówno dla 
mieszkańców, jak i całego miasta.

Stanisław
J a s z c z u k
radny
Bloku
Samorządo
wego
Rybnik

— Rok 2001 był przede wszystkim rokiem 
wyborów parlamentarnych. Jaki był ich wy
nik doskonale wiemy, ale w Rybniku nie zmie
niło się nic, jeżeli idzie o układ rządzący. Fak
tycznie istniejący układ samorządowy -  Ruch 
Rozwoju Rybnika i AWS w ubiegłym roku 
nabrał bardziej formalnego charakteru, gdyż 
podpisane zostało stosowne porozumienie 
i powstał nowy wspólny klub -  Blok Samo
rządowy Rybnik. Pod tym szyldem aktualnie 
rządząca w Rybniku koalicja samorządowa 
pójdzie do tegorocznych wyborów. Jeżeli idzie 
o realizację zadań prowadzonych przez mia
sto, to z inwestycji drogowych dokończyliśmy 
II etap budowy obwodnicy między ulicami Wo
dzisławską a Raciborską. I jest to dla mnie 
szczególnie ważne, gdyż dotyczy to mojej 
dzielnicy. Zgodnie z harmonogramem kon
tynuujemy również budowę kampusu. Jed
nak dla mnie, jako dla człowieka związane
go ze środowiskiem sportowym, najbardziej 
satysfakcjonująca jest budowa sal gimna
stycznych. To absolutny hit nie tylko ubie-
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g łe g o  roku , ale i ca łe j k a d en cji, co  
z czego jestem  szczególnie dumny. Przy
pomnę, że oddaliśmy już do użytku sale 
w Niedobczycach, Orzepowicach, Boguszo- 
w icach, Radziejow ie oraz przy Zespole 
Szkół Ekonom iczno-U sługowych. W tym 
roku na realizację czekają kolejne sale 
i myślę, że jest to szczególnie ważne dla 
młodzieży i z tego należy być zadowolonym.

Bolesław 
Korzeniowski 
radny 
klubu SLD

— Zadłużenie miasta zostało dobrze wyko
rzystane i nie możemy powiedzieć, że pienią
dze, które zdecydowano się wydać z myślą
0 przyszłości Rybnika, zostały zmarnowane. 
Absolutnie nie. Rybnik jest miastem, które roz
wija się i rok 2001 oceniam jako niezwykle uda
ny. Nie jestem w stanie wyróżnić jakiś szcze
gólnych zdarzeń tego minionego roku, gdyż 
naprawdę wiele się działo. Z rzeczy, które mnie 
szczególnie cieszą, na uwagę zasługuje przede 
wszystkim szpital, gdyż jest to inwestycja, któ
ra dotyczy całej społeczności. Tak to już jest, 
że opieka zdrowotna, to coś co dotyczy czło
wieka najbardziej, a zdrowie jest dla nas naj
cenniejsze. To ważne, że nareszcie mamy je
den obiekt, który jest dobrze wyposażony
1 wzbudza zainteresowanie specjalistów nawet 
spoza miasta. Rok 2001 był pierwszym ro
kiem, w którym placówki zdrowia funkcjono
wały w nowych strukturach. Nie było skarg, 
ani słów krytyki, a to oznacza, że społeczność 
ocenia prywatyzację pozytywnie. Wiem, że to 
dopiero początek i ta dziedzina będzie coraz 
bardziej się rozwijała i będą coraz lepsze wa
runki świadczenia usług zdrowotnych. Chciał
by również wyróżnić drogownictwo. M otory
zacja była kołem napędzającym gospodarkę 
w latach 90., co widać na naszych drogach. 
Tak więc inwestycje drogowe były w naszym 
mieście niezbędne i z pewnością trzeba będzie 
iść dalej w tym kierunku. Ważna była również 
modernizacja stadionu, ale zdarzeń pozytywnych 
w tym roku było naprawdę wiele. Nie dostrzegam 
zjawisk negatywnych, ale jestem pełen obaw o stro
nę finansową. Chcąc realizować dalsze przedsięwzię
cia, musimy zwiększać dług miejski i to jest kontro
wersyjne. Jednak jest wiele przedsięwzięć nakiero
wanych w mieście na przyszłość i to należy pod
kreślić. Dopiero następne pokolenia będą realizo
wały się i będą inwestowały kapitał wiedzy także w to 
miasto. Poza tym szereg z tych inwestycji będzie przy
ciągało ludzi również spoza Rybnika, którzy w przy
szłości będą tutaj pracowali i inwestowali. I na to 
właśnie czekamy.

GAZETA RYBNICKA

Kazimierz Zięba: — Ten deficyt przyjdzie 
nam spłacać. Oby nie okazało się, że w budże
cie miasta jest dziura, której nie ma czym po
kryć, tak jak w przypadku budżetu państwa. 
Przecież nie wszystkie inwestycje Rybnika są 
tak pilne — przekonywał K. Zięba. — Szkoła mu
zyczna byłaby tańsza, gdybyśm y wybudowali 
nowy budynek, a nie wkładali pieniądze w sta
ry, który na dodatek nie należy do miasta. Poza 
tym obcinam y wydatki na policję, chodniki, 
drogi i opiekę społeczną. W zamian mamy wy
jazdy zagraniczne, im prezy okolicznościow e 
i rozbudowaną biurokrację. Moim zdaniem po
winien pow stać program  oszczędnościowy. Za 
stwierdzeniem dotyczącym szkoły muzycznej 
nie zgodził się wiceprezydent, dobrze znający 
realia trwającej modernizacji.

Głos w dyskusji zabrali również przedstawi
ciele Bloku Samorządowego Rybnik. — Ja rów
nież nie lubię długów, ale miasto rządzi się nie
co innymi prawami. Ono ma służyć następnym  
pokoleniom  — mówił Andrzej Rojek. — Inwe
stujem y w szpital, kampus, sale gim nastycz
ne, ale to wszystko jest bardzo potrzebne. Prze
cież nie m ożem y wszystkiego zrzucić na barki 
jednego pokolenia.

— Pokażcie, gdzie zmarnowaliśmy pieniądze 
— pytał opozycję prezydent A. Fudali. —Ten bu
dżet je s t bezpieczny, a my robim y coś dla na
stępnych pokoleń. Nie ma takiego drugiego 
miasta na Śląsku, które dostałoby takie pie
niądze ze środków przedakcesyjnych. A jeżeli 
idzie o szkołę muzyczną, to przecież nigdy nie 
znaleźlibyśm y tak atrakcyjnego miejsca dla na
szych dzieci. Tą dyskusją rządzą em ocje przed
wyborcze — sugerował prezydent.

Z troską o budżecie mówił również radny 
Jerzy Rożek z SLD: — Zdajemy sobie sprawę, 
że idziem y do przodu, ale trzeba widzieć rów
nież nasze obawy. — Inwestycje są duże, ale 
nie ma takich, które można byłoby przerw ać— 
ripostował Henryk Ryszka. Radny nie zgo
dził się ze stanowiskiem R. Zięby, a krytyko
wane przez niego wyjazdy zagraniczne nazwał 
„niezwykle pożytecznym i”. Do dyskusji włączył 
się również wiceprezydent Józef Cyran, któ
ry, podobnie jak A. Fudali, chciał, by opozycja 
wskazała jakiekolwiek nietrafione inwestycje 
w Rybniku. Z takiej możliwości skorzystał rad
ny K. Zięba:

— Sprzedaż placu na Raciborskiej, budynki 
odkupione od browaru... Czy to wszystko było 
miastu potrzebne? — pytał radny. — Co dostali 
mieszkańcy oprócz podwyżek? - nieco demago
gicznie pytał Henryk Machulik. Z kolei radny 
Stanisław Przeliorz stwierdził, że dzielnice Ryb
nika „slamsieją”, ale ze stwierdzeniem tym nie zgo
dził się wiceprezydent Romuald Niewelt: — Pro
gram „Teraz dzielnice ’’zostałzrealizowany— zapew
niał. — Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w dziel
nicach są z pewnością dużo większe. Zrobiliśmy 
jednak sporo, choć może nie wszyscy są usatys
fakcjonowani.

Dyskusję starał się przerwać radny Zygmunt 
Gajda, który uznał, że nie ma złotego środka i 
zawsze znajdzie się ktoś kto będzie niezadowo

lony. Najbardziej poirytowany wymianą zdań 
wydawał się W. Zawadzki. W końcu o zamknię
cie dyskusji wnioskowali zarówno radny Piotr 
Kusz z klubu SLD i Urszula Szynol z Bloku 
Samorządowego Rybnik. Zgodnie z przewi
dywaniami, w głosowaniu projekt zyskał ak
ceptację większości członków RM. Budżet po
parło 36 radnych (w tym jeden radny z SLD), 
przeciw było sześć osób, a trzy wstrzymały 
się od głosu.

O d marca do -  Żor
Radni przyjęli też cennik opłat za przejazdy w 

komunikacji miejskiej z Rybnika do Rud i do 
Kuźni Raciborskiej. Z Rybnika do przystanku 
Rudy -  Kościół zapłacimy 2,80 zł (ulg. 1,50 zł), 
mniej -  bo 2,10 zł (ulg. 1,50 zł) za przejazd 
w granicach gminy -  z przystanku Rudy -K o
ściół -  niezależnie od ilości przystanków. Zmia
na ta powinna zwiększyć ilość pasażerów, 
a zmniejszyć koszty prowadzenia komunikacji.

Od marca zaś rusza linia Rybnik -  Żory. Bi
let na tej trasie będzie kosztował 2,50 zł (ulg. 
1,50 zł), zaś przejazd tym samym autobusem na 
terenie Rybnika do np. przystanku Gotarto- 
wice -  Lotnisko -  tylko 2,10 zł (ulg. 1,20 zł).

Nareszcie praca!
Radni przyjęli regulamin projektu „Naresz

cie praca”, którego celem jest stworzenie jak 
największej ilości trwałych (na okres nie krót
szy niż 1 rok) miejsc pracy. W jego ramach 
przewiduje się częściową refundację pracodaw
com kosztów zatrudnienia przez okres 6 mie
sięcy w kwocie 550 zł miesięcznie, jeżeli za
trudnią bezrobotnych z terenu Rybnika. Część 
środków, których cała pula wyniesie 530 tys. 
zł, będzie przeznaczonych dla osób bezrobot
nych, które rozpoczną działalność gospodar
czą. Projekt będzie realizowany we współdzia
łaniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Tylko „właściciele”
Wprowadzenie wielu nowych, dostosowanych 

do prawa unijnego, ustaw związanych z ochroną 
środowiska narzuca zmiany również 
w regulamininie rybnickiego składowiska odpa
dów. Wprowadzeniu takich zmian był poświęco
ny jeden z punktów sesji. Zgodnie z nimi odpa
dy na składowisku może deponować tylko 
posiadacz aktualnego zezwolenia na działal
ność transportową, który w momencie od
bioru odpadów z posesji staje się ich właści
cielem. Nie będą więc przyjmowane odpady od 
osób indywidualnych. To zresztą tylko czubek góry 
lodowej zapowiadanych zmian dotyczących gospo
darki odpadami. Generalnie, zdecydowanie opła
calna będzie selekcja odpadów już u źródła -  czyli 
w naszych kubłach. Więcej -  po sesji, na któ
rej omawiona będzie nowa uchwała o utrzy
maniu miasta w czystości.

dokończenie obok

Styczeń 2002
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Od stycznia w Rybniku obo

wiązują nowe stawki podatku 
od środków transportowych. 
Podatek uchwalili radni, ale 
w sprawie części stawek, ze 
względu na zmiany w ustawie, 
mieli oni niewielkie pole ma
newru.

Podatek od środków transportowych regu
lowany jest przez ustawę o podatkach i opła
tach lokalnych. Kształt tej ustawy został 
zmieniony jeszcze w 2000 r., a było to po
dyktowane wymogiem dostosowania do pra
wa Unii Europejskiej. Ustawa miała obowią
zywać już od stycznia 2001, ale termin wej-

Wszystkiego najlepszego 
w Nowym 2002 Roku

Panu Prezydentowi, 
radnym

pracownikom Urzędu Miasta
oraz wszystkim mieszkańcom 

Rybnika
życzq i składają 

podziękowania za okazaną 
pomoc wdzięczni

Drwalowie 
z Budzowa

Sprostowanie
W związku z ukazaniem się w grudniowym 

numerze „Gazety Rybnickiej” w artykule „Je
den klub, jeden komitet” informacji o rzeko
mym prowadzeniu rozmów Bloku Samorządo
wego Rybnik z Platformą Obywatelską, jako 
pełnomocnik PO na teren Rybnika, po konsul
tacji z posłem  Andrzejem  Markowiakiem 
stwierdzam autorytatywnie, że rozmowy takie 
nie miały miejsca.

Jednocześnie pragnę oświadczyć, że Platfor
ma Obywatelska, posiadająca wyraźną tożsa
mość ideową, nie wyklucza kontaktów i roz
mów z wiarygodnymi ugrupowaniami i środo
wiskami o zbliżonym programie.

Józef Gawliczek 
Pełnomocnik PO w Rybniku

Odchudzona rada!
Radni przegłosowali zmiany w Statucie 

Miasta, z których tylko część wchodzi w ży
cie zgodnie z procedurą, czyli 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. ślą
skiego. Dwie najważniejsze -  czyli zmniej
szenie liczby radnych do 30 osób oraz Za
rządu do 5 (prezydent i 4 wiceprezydentów) 
będą miały zastosowanie dopiero od nowej 
kadencji samorządu gminnego. (S),(r)

Podatek pod lupą
ścia w życie został przesunięty o rok. Według 
nowych przepisów sposób ustalania podatków 
stał się znacznie bardziej skomplikowany niż 
to miało miejsce dotychczas. Na czym polega 
trudność? Otóż, w przypadku podatków od sa
mochodów ciężarowych do tej pory parame
trem uwzględnianym przy jego wymierzaniu 
była ładowność pojazdu. Obecnie jest nim do
puszczalna masa całkowita. — Są samochody, 
które po raz pierw szy zostaną opodatkowane. 
To pojazdy ciężarowe które mają masę całko
witą 3,5 tony, a ładowność poniżej dwóch ton 
— mówi Krystian Dziurok naczelnik Wydzia
łu Podatkowego UM. -  Zgodnie ze wstępnymi 
kalkulacjami chodzi o duże sam ochody dostaw
cze, które dotychczas nie podlegały opodatko
waniu. Szacujemy, że będzie około 150 tego 
typu pojazdów.

Sytuacja zmieniła się również jeżeli idzie o 
ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy 
i naczepy. W ich przypadku nastąpiło przejście na 
parametr, którym jest dopuszczalna masa zespołu 
pojazdów.

Sporych wzrostów podatku mogą spo
dziewać się właściciele przyczep i naczep.
Do tej pory w ustawie mowa była tylko o staw
kach maksymalnych i Rada Miasta Rybnika 
miała pełną swobodę w ich ustalaniu. Teraz 
jednak ustawodawca wprowadził dodatkowo 
stawki minimalne, które miały wpłynąć na zni
welowanie drastycznych różnic w podatku na 
obszarze kraju. Jak się okazało, w przypadku 
Rybnika przyniosło to efekt w postaci znacz
nego wzrostu podatku. Dotychczas bowiem 
jeżeli idzie o przyczepy i naczepy w Rybniku 
obowiązywały dwie stawki: 282 i 501 zł. Nato
miast teraz w ustawie pojawiły się kilkakrot
nie wyższe stawki minimalne. Spowodowało to 
zmiany, które z pewnością nie ucieszyły wła
ścicieli przyczep i naczep, gdyż stawki podat
ku musiały wzrosnąć i obecnie zaczynają się 
już od 330 zł, a kończą na kwocie 1482 zł.

— Dla kogoś kto do tej pory miał stawkę przy
kładowo 500 z ł, m oże to oznaczać nawet trzy
krotny wzrost podatku. Są więc stawki mini
m alne, które jednak podwyższają podatek, 
poniżej których nie mogliśmy zejść — wyjaśnia 
K. Dziurok.

Ważne jest również to, że w przypadku samo
chodów o niższych masach nie ma stawek mini
malnych, ale ustawodawca nakazał zróżnicować 
opłaty według dodatkowych parametrów. Dotych
czas przy ustalaniu podatku Rada Miasta mogła, 
ale w przypadku Rybnika tego nie czyniła, wziąć 
pod uwagę również posiadanie katalizatora czy 
wiek pojazdu. Teraz zapis został zmieniony 
i uwzględnienie takich elementów jak: wpływ na 
środowisko naturalne czy też wiek pojazdu i rok 
produkcji, stało się konieczne.

— W przyjętych przez nas stawkach wzięli
śm y pod uwagę takie param etry jak wpływ na 
środowisko m ierzone katalizatorem bądź speł
nianiem norm em isji EURO oraz rok produk
cji — mówi K. Dziurok. — Staraliśmy się przy 
tym, by nasza uchwała była czytelna i wykonal
na.

Jest jednak pewna trudność. Do tej pory 
podstawą dokonywania wymiaru tego podatku 
były dane zawarte w ewidencji pojazdów. Te
raz natomiast do wymierzenia podatku potrzeb
ne są takie dane, których w latach poprzed
nich, a częściowo nawet i teraz ewidencja ta 
nie ujmuje. W związku z tym pojawiła się ko
nieczność oparcia się na wykazach i oświad
czeniach składanych przez samych podatników. 
Ukazało się już rozporządzenie ministra finan
sów w sprawie wykazu środków transporto
wych, które obliguje podatnika do jego wypeł
nienia. Formularz, który należy złożyć w Urzę
dzie Miasta Rybnika, nosi nazwę WT 1 i przy
pomina druk PIT.

— Podatnik powinien taki wykaz pobrać i wy
pełnić, aby ułatwić całą sytuację, druki te będą 
przez nas rozsyłane. Zanim stworzymy w mia
rę pełną bazę danych, pozwalającą na opodat
kowanie będziem y zainteresowani tym, by ta
kie dane pozyskać - mówi Krystian Dziurok - 
Podatnik musi zadeklarować m.in. to, czy jego  
sam ochód spełnia norm y em isji EURO, czy też 
nie. Czasami konieczne będzie przedłożenie 
dodatkowych dokumentów. Składanie takich 
właśnie wykazów to ustawowy obowiązek.

Dla podatników to kolejny kłopot, ale z nie
dogodności tych pracownicy UM zdają sobie 
sprawę:

— Te utrudnienia, które wystąpią nie wyni
kają z naszych wymysłów. Sami wolelibyśmy, 
żeby podatek był łatwy do ustalenia i taki być 
powinien, a z pewnością taki właśnie był. Obo
wiązywało kilka stawek, wszystkie dane po
trzebne do wymierzania podatku każdy m ógł 
sobie odczytać chociażby z dowodu rejestra
cyjnego. Teraz, niestety, pojawia się dużo da
nych, które zmuszają podatników do sięgnię
cia do innych dokumentów, m.in o potwierdze
niu norm em isji EURO, jeśli będą chcieli pła
c ić  podatek według niższych stawek czy też 
hom ologacji pojazdów, żeby odczytać z nich 
inne parametry. Trudności pojawią się przy
najmniej w pierwszym okresie, do momentu 
uzupełnienia naszej bazy danych o te wszyst
kie inform acje — mówi K. Dziurok.

Podatków nie lubi płacić nikt z nas. W tym 
przypadku właścicieli samochodów ciężaro
wych, przyczep i ciągników czeka nie tylko 
podwyżka stawek, ale również trochę papier
kowej roboty.

(S)
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Jednym głosem?
Program kolejnego spotkania przedstawicieli samorządów naszego re

gionu w celu powołania stowarzyszenia gmin i powiatów był dokładnie 
określony -  omówienie statutu, wybór przewodniczącego, powołanie ko
mitetu założycielskiego. Jednak na planach się skończyło.

Nie do przebrnięcia okazała się kwestia sa
mej nazwy przyszłego związku, mimo iż była 
ona wielokrotnie przedmiotem dyskusji, a spo
tkania w sprawie powołania związku odbywają 
się już od dwóch lat. W proponowanej nazwie, 
która brzmiała Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego i Aglomeracji Rybnickiej, prawie 
wszystkim uczestnikom spotkania nie spodobał 
się w nazwie zapis „...aglom eracja rybnicka...”, 
mimo że uprzednio został on zaakceptowany. Pre
zydent Adam Fudali zapewnił, że nie wiąże się 
to z chęcią dominacji Rybnika, a z pomocą w umiej
scowieniu terytorialnym związku. Innego zdania 
byli goszczący w Urzędzie Miasta prezydenci, bur
mistrzowie i starostowie naszego regionu, zainte
resowani członkostwem w związku. Mówiono 
o tym, że tak brzmiąca nazwa skutecznie „od
strasza” potencjalnych członków, jak chociaż
by Żory. Ostatecznie Jerzy Ogiegło, prezydent 
Jastrzębia, miasta, które formalnie nie potwier
dziło jeszcze chęci przystąpienia do tej orga-

zek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
Datę kolejnego spotkania założycielskiego usta
lono na 25 lutego.

Nie był to jednak jedyny temat, jakim zajęli 
się samorządowcy podczas tego spotkania. 
Sporo miejsca poświęcono omówieniu wyso
kości składek płaconych przez przyszłych człon
ków Związku. W tej kwestii uczestnicy spotka
nia również nie mogli dojść do porozumienia. 
Rozpatrywano trzy koncepcje, ale ostatecznie 
ustalono, że trzy powiaty płacić będą po 8 tys. 
zł. miesięcznie, natomiast gminy według sche
matu: do 15 tys. mieszkańców -  4000 zł , po
wyżej 15 tys. do 30 tys. -  8000. zł, od 30 tys 
do 100 tys. -  12 000 zł, a powyżej 100 tys. 
-  16000 zł.

Związek gmin subregionu zachodniego wo
jewództwa śląskiego z siedzibą w Rybniku ma 
być kluczem do wspólnego rozwiązania proble
mów, prowadzenia inwestycji i zdobywania 
środków, z czym nie poradziłaby sobie pojedyn

Efektem kolejnego spotkania samorządowców naszego regionu było ustalenie nazwy związku.
Zdj.: Biuro Rzecznika UM

mmmmm

nizacji, zaproponował by „aglom erację” zastą
pić „siedzibą”. Pomysł ten poparli wszyscy 
uczestnicy spotkania, mimo, iż nie wzbudził on 
euforii polonistów ani prawników, a co najważ
niejsze o kolejny miesiąc przesunął proces za
łożycielski związku. I mimo, że w dniu spotka
nia gimny Gaszowice, Pszów, Racibórz, Gorzy
ce, Kornowac, Rybnik, Jejkowice, Lubomia, 
Godów, Kuźnia Raciborska, Świerklany, Krzy
żanowice, Lyski, Marklowice, Mszana, Radlin 
czy Wodzisław Śl. były gotowe do zaakcepto
wania nazwy, cały proces trzeba rozpoczynać 
od nowa. Dopiero podczas najbliższych sesji 
rady poszczególnych  gmin podejm ą nowe 
uchwały, w których wyrażą swoje poparcie dla 
przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Zwią
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cza gmina. Siła stowarzyszenia gmin tkwi w możli
wości zabiegania o środki na projekty służące roz
wojowi całego regionu m.in. w dziedzinie ekolo
gii, komunikacji, transportu zbiorowego czy szkol
nictwa wyższego. Istnienie związku ma zapewnić 
łatwiejsze dotarcie do środków pomocowych UE 
oraz szybkość i skuteczność realizacji stawianych 
sobie przez gminy celów. O kluczowych zadaniach 
jakie stawia sobie związek mówił podczas spotka
nia również A. Fudali. Za najistotniejsze prezydent 
uznał stworzenie funduszu poręczeń kredytowych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowę 
szpitali w Raciborzu i Rybniku, powstanie ośrod
ków szkolnictwa wyższego, budowę drogi średni
cowej Pszczyna - Racibórz oraz autostrady.

(S)

Wyjątkowa atmosfera świąt Bo
żego Narodzenia i Nowego Roku 
sprawia, że wielu z nas chce dzie
lić się tą szczególną radością i na
dzieją z innymi. Odzwierciedlają 
to liczne spotkania w ig ilijn o -  
opłatkowe i noworoczne, w któ
rych często uczestniczą osoby  
starsze i samotne. Dla nich tego 
typu spotkania mają szczególne 
znaczenie.

Życzenia 
radości 
i nadziei...

20 grudnia na placu przed SP nr 18 zor
ganizowana została Pierwsza Boguszowic- 
ka Wigilia dla Każdego. Do udziału w niej 
zaproszono m.in. mieszkające w tej dzielnicy 
osoby starsze i samotne. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano ciepły posiłek 
-  barszcz ukraiński z fasolą, kołacz i herbatę. 
Zapłonął także ogień z Betlejem, a wśród go
ści pojawił się sam św. Mikołaj. Były wspólne 
życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie 
kolęd, co szczególnie ucieszyło osoby, które 
samotnie spędzają te najpiękniejsze w roku 
święta. Nie obyło się również bez występów 
artystycznych. Pokazano m.in. jasełka bożo
narodzeniowe, zagrała orkiestra kop. „Janko- 
w ice” , a kolędy zaśpiewał chór „Senior” i ze
społu „Cantate” . — M amy nadzieję, że ta uro
czystość stanie się naszą tradycją i w miarę 
upływu czasu oraz doświadczeń będzie dosko
nalsza — powiedział Roman Pinoczek, dy
rektor SP 18. — Dla tak dużej dzielnicy, jaką 
są B oguszow ice, taka im preza je s t szansą na 
zin teg row a n ie  sp o łeczeń stw a  n ie ty lko  
w okresie świąt. Organizatorami Pierwszej 
Boguszowickiej Wigilii dla Każdego byli: SP 
18 i Rada Rodziców tej szkoły, UKS Osiem
nastka, Rada Dzielnicy B oguszow ice- 
Osiedle, Dom Kultury, parafia Św. Bar
bary oraz Gimnazjum nr 5.

O swoich mieszkańcach nie zapomina takż 
Rada Dzielnicy P aruszow iec-P iaski. 
Podczas spotkania opłatkowego, w którym 
wzięło udział 180 seniorów  przygotowano 
poczęstunek, a każdy z gości otrzymał świą
teczną paczkę. Odbyły się także występy ar
tystyczne w wykonaniu dzieci z Przedszko
la nr 3 oraz uczniów miejscowej podstawów
ki. O dobry humor uczestników zadbała rów
nież Ślązaczka Roku Betina Zimończyk, 
której występ seniorzy przyjęli owacyjnie. 
W im ieniu prezydenta i Rady D zieln icy 
życzenia świąteczne złożył wszystkim uczest-

Styczeń 2002

Noworoczne spotkanie śląskich samorządowców

Tuż po Nowym Roku, w nowej hali sportowej Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbyło się spotkanie 
samorządowców całego województwa śląskiego, zaproszo
nych przez marszałka Jana Olbrychta.

przypadkowo. — Rybnik jest miastem nie tyl- /  | 
ko gościnnym , ale i z inicjatywą, o czym świad
czy choćby ta nowa hala -  jedna z dziesięciu  
zaplanowanych. Inne rybnickie inwestycje 
przedstawił współgospodarz spotkania -  pre
zydent Adam Fudali. Złożył też wszystkim 
obecnym noworoczne życzenia, a po nim uczy
nili to przewodniczący Sejmiku Śląskiego, po
seł Ryszard Ostrowski, wicewojewoda ślą
ski Marian Ormaniec, prezes Związku Miast 
Polskich, prezydent Katowic Piotr Uszok i 
ks. abp Damian Zimoń. Łamiąc się opłat
kiem samorządowcy życzyli sobie nawzajem 
nie tylko szczęścia osobistego, ale przede 
wszystkim pomyślności dla regionu i lepszych 
perspektyw jego rozwoju. Marszałek J. 01- 
brycht podkreślił największe, jego zdaniem, 
wyzwanie dla samorządu -  tworzenie nowych 
miejsc pracy. Życzył wszystkim pozytywnych 
efektów i satysfakcji z podjętych działań, od
wagi oraz poczucia, że zrobiło się wszystko 
co możliwe, by sprostać trudnym problemom.
— Życzę wam i sobie również, żebyśm y m ogli 
spojrzeć w twarz swoim wyborcom  — zakoń
czył.

Uroczysty, noworoczny nastrój spotkania 
podkreślił występ rybnickiego zespołu „6  na 
6 ”, który wykonał szereg kolęd, pastorałek 
oraz bożonarodzeniowych piosenek.

Zapytany przez nas o życzenia dla swo
ich krajan -  rybniczan, ks. abp Damian
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Gości wita gospodarz spotkania marszałek 
Jan Olbrycht, obok ks. abp Damian Zimoń.
Z  tyłu prezydent Katowic Piotr Uszok, prezy
dent Adam Fudali, poseł Ryszard Ostrowski 
i wicewojewoda katowicki Marian Ormaniec.

Zdj.: Z.K.

Podobne noworoczne spotkania miały miej
sce w poprzednich latach w innych stolicach 
subregionów, w tym roku marszałek wybrał 
Rybnik. Wielu z kilkuset zaproszonych gości,

nikom przewodniczący RD Andrzej Oświę
cimski.

Co roku o samotnych i potrzebujących nie 
zapomina Rada Dzielnicy Maroko-Nowi-
ny, która zorganizowała kolejne spotkanie 
opłatkowe. Do udziału w nim zaproszonych 
zostało 90 starszych i samotnych mieszkań
ców tej dzielnicy. Przy wspólnym wigilijnym 
stole, na którym  nie zabrakło barszczu z 
uszkami, ryby i kapusty z grzybami, zasiadł 
również prezydent Adam Fudali oraz prze
wodniczący Rady Dzielnicy Marian Bywa
lec. Wszyscy uczestnicy spotkania podzielili 
się opłatkiem, złożyli sobie życzenia zdrowia 
i wszelkiej pom yślności oraz wspólnie z ze
społem „Zakątek” z MDK zaśpiewali kolędy. 
Dzięki wsparciu sponsorów każdy z uczestni
ków tej wigilii otrzymał również paczkę bożo
narodzeniową z owocami i słodyczami.

Ponad trzydzieści samotnych osób przyję
ło zaproszenie Rady Dzielnicy Rybnik- 
Północ do udziału w podobnym spotkaniu, 

Dokończenie na str. 25

szczególnie z małych, oddalonych od głównych 
traktów gmin, nie przybyło ze względu na tego
roczne ekstremalne warunki pogodowe, jednak 
spotkanie zachowało swój uroczysty, noworocz
ny charakter. Rozpoczęła je msza św. w bazylice 
św. Antoniego celebrowana przez metropolitę 
katowickiego, ks. abpa Damiana Zimonia, któ
remu towarzyszyli rybniccy duchowni. Nabożeń
stwo uświetnił chór CorJezu z Boguszowie, pro
wadzony przez Jerzego Przeliorza.

Witając gości w hali ZSE-U gospodarz spo
tkania, marszałek województwa śląskiego Jan 
Olbrycht podkreślił, że wybrał to miejsce nie

Zimoń powiedział: — M oże życzenia kieruję 
szczególnie do m łodego pokolenia. Życzę mło
dzieży, by umiała korzystać z daru wolności, 
by praca nad sobą pom ogła je j przygotow ać się 
do nowych ról społecznych, a przede wszyst
kim, by była silna rodziną. M iasto Rybnik m oże 
zawsze liczyć na moją współpracę na płaszczyź
nie edukacji i wychowania m łodego pokolenia...

Wszystko wskazuje na to, że rok, który nad
szedł, do łatwych, równie dla samorządów, nie 
będzie należał. Trzeba zatem wierzyć, że ży
czenia, które na spotkaniu wypowiedziano, 
spełnią się choć w części... (r) 9
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Na rybnickim Rynku świąteczna atmosfera 

była odczuwalna już kilka dni przed finałem, 
kiedy to rozpoczęto montaż ogromnej sceny. 
Takiego obiektu jeszcze tutaj nie oglądano! Ale 
prawdziwie „orkiestrowo” zaczęło się robić 
w niedzielne przedpołudnie. Wolontariusze 
z puszkami krążyli wśród gęstniejącego tłumu, 
który ciągnął na Rynek, spodziewając się wie
lu atrakcji wspomagających zbiórkę. I rybni- 
czanie na pewno się nie zawiedli, zaś WOŚP 
nie zawiodła się na rybniczanach. Wokół Ryn
ku utawiono wiele promocyjnych stoisk firm 
i instytucji, które zadeklarowały wsparcie dla 

orkiestry Jurka Owsiaka, nie zabrakło też stra
ganów z kulinarnymi pysznościami. Opłata za 
miejsce była jdnocześnie datkiem na orkiestrę 
-  tak deklarowała telewizja publiczna, będąca 
głównym organizatorem imprezy.

Nim na estradę weszły pierwsze zespoły, nad 
Rynkiem uniósł się smakowity zapach. To 
uczniowie rybnickiego Technikum Gastrono
micznego pod wodzą Macieja Kuronia goto
wali na polowej kuchni zupę „orkiestrówkę” 
czyli nasz poczciwy, śląski żur z kiełabsą. Wszy
scy chętni za mały datek otrzymali porcję, prze
pis i fotkę z Maćkiem Kuroniem, który cierpli
wie rozdawał autografy i ustawiał się do „ro
dzinnych” zdjęć. W tym samym czasie wokół 
„starego” kościoła dzieci mogły się przejechać 
psim zaprzęgiem. Przed sceną, na płycie Ryn
ku prezentowały się majoretki, obok młodzi 
rybniczanie zapełniali malunkami ogromną 
przestrzeń największej, liczącej 50 m kw. kart
ki dla WOŚP z okazji 10 urodzin. Przez całe po
południe i wieczór trwało bicie rekordu tworze
nia łańcucha z cukierków. W efekcie, półkilo- 
metrowy słodki łańcuch trafił do dzieci z Gór
nośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki 
w Katowicach. Jednocześnie rybnicka młodzież 
tworzyła wielką rzeźbę w styropianie. Miały też 
miejsce pokazy grupy ratownictwa, a swoje 
maszyny zaprezentowali motocykliści.

Przez rynkową scenę przewinęło się kilka
naście zespołów -  w samo południe program 
rozpoczęła orkiestra dęta kop. „Rydułtowy” 
, zaś zakończył dobrze po 22.00 „Big Cyc”. 
W międzyczasie wystąpiły m.in. zespoły, „Ha- 
ratacze”, „Poziom 600” i najbardziej ocze
kiwani -  kabaret „Rak” , „M yslovitz” , 
„K.A.S.A” i wspomniany „Big Cyc”. Na sce
nie zabłysnęli również z wrodzonym sobie 
wdziękiem Joanna Bartel i Józef Polok.

Drugim miejscem „orkiestrowych działań” 
był Teatr Ziemi Rybnickiej. Tu dla WOŚP 
zagrał z tow arzyszen iem  Filharm onii 
Rybnickiej im. Braci Szafranków pod ba
tutą Mirosława Jacka Błaszczyka -  Adam 
Makowicz. Publiczność, przybyła za zaprosze
niami sygnowanymi nazwiskami prezesa elek
trowni „Rybnik”, prezydenta Rybnika i dyrek
tora katowickiego ośrodka TVP, składała się 
w większości z VIP-ów naszego regionu, któ
rzy do puszek kwestującej młodzieży wrzucili 
zapewnie więcej niż równowartość średniej 
ceny biletów na tak atrakcyjny występ...

.. .zagraław
Każdtf datek

Rybnik daje He może!
-  niósł się daleko potężny okrzyk co najmniej kilkuna

stu tysięcy uczestników śląskiego finału jubileuszowego, 
dziesiątego grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo
cy, zbierającej tym razem sprzęt medyczny ratujący dzieci 
z wadami wrodzonymi.

Na wstępie koncertu prowadzonego przez 
Danutę Węgrzyk, rybnicka orkiestra wyko
nała suitę orkiestrową z musicalu „My Fair 
Lady” , a potem Mistrz Adam wykonał kilka 
improwizacji na temat kompozcji m.in. Bern
steina, Gershwina i ...swojego ulubionego 
„kompozytora jazzowego” Fryderyka Chopina. 
A potem zabrzmiała „Błękitna Rapsodia” Geo- 
rge’a Gershwina ze słynną kadencją, w której 
Makowicz pokazuje cały swój talent improwi- 
zacyjny. Stojąca owacja po zakończeniu kon
certu nie był zaskoczeniem. Dziękując Adamo
wi Makowiczowi za przybycie i koncert, prezy
dent Adam Fudali, korzystając z obecności 
kamer, zaapelował do ministra kultury o wspar
cie dla modernizacji nowej szkoły, mającej 
w gronie swoich byłych uczniów A. Makowi- 
cza. Artysta poparł apel, podkreślając, że 
oprócz inicjatywy ludzi, do realizacji podobnych 
przedsięwzięć potrzebne są pieniądze.

Kulminacyjnym momentem całodniowego gra
nia WOŚP było „światełko do nieba” -  w Rybniku 
towarzyszyło ono Adamowi Makowiczowi i ryb
nickim filharmonikom, którzy wśród laserowych 
błysków i sztucznych ogni zagrali fragment „Błę
kitnej Rapsodii”. Muzycy dzielnie znieśli huk 
i gryzący dym na scenie, by widzowie mogli obej
rzeć efektywny finał finału...

Jednak dla organizatorów praca trwała nadal. 
Do sztabu młodzieżowego WOŚP w „okrąglaku”, 
któremu przewodziła Ewa Płuciennik wolon
tariusze wciąż znosili puszki z pieniędzmi, a li
czyły je pracownice Powszechnego Banku Kre
dytowego. Do zamknięcia tego numeru „GR”, 
tj. do 18 stycznia br. w Rybniku plon tego
rocznej zbiórki wyniósł prawie 95 tys. zł, 
czyli dwa razy tyle co w ubiegłym roku!

Jak mówi Przemek Radomski, członek 
rybnickiego sztabu WOŚP i przewodniczący 
Młodych Demokratów, nie jest to kwota osta
teczna, gdyż nie dotarły jeszcze pieniądze 
z przelewów -  około 10 tys. złotych.

Pierwszą z imprez przygotowanych przez mło
dzież z myślą o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy był happening, połączony ze sprzedażą 
gadżetów WOŚP, zorganizowany na Rynku mia
sta już 22 grudnia. I nie było to jedyne przedsię
wzięcie przygotowana przez rybnicki sztab oraz 
Młodych Demokratów, mimo iż informacje na 
temat były bardzo okrojone, a całość „orkiestro
wego grania” zdominowały, organizowane przez 
Telewizję Katowice, uroczystości na Rynku. Już 
w piątek rybnicki sztab WOŚP wspólnie z Mło
dymi Demokratami zorganizował w Cechu Rze
miosł wieczór teatralny. W jego trakcie wystąpił 
m.in. Teatr Plastyczny Mariana Bednarka, teatr 
„Instytut Bajek” z Chorzowa, Grupa Teatralna 
„M oloch” z Katowic, a całość połączona była 
z wystawą grafik i tatuażu Piotra Wojciechowskie
go. Dzięki zaangażowaniu młodzieży w sobotę 
w Domu Kultury w Chwałowicach odbył się 
maraton rybnickich kabaretów, połączony z licy
tacją gadżetów WOŚP oraz aniołków z wystawy, 
która prezentowana była w DK. Ostatnią impre
zą organizowaną przez rybnicki sztab była licyta
cja przedmiotów dziwnych i ciekawych. Już 
w grudniu z myślą o aukcji, do sztabu przynoszo
ne były najróżniejsze przedmioty m.in. złote ser
duszka przekazane przez jubilerów. Wszystkie 
one trafiły pod młotek.

— Potraktowano nas troszkę po macoszemu. 
W iększość rybniczan była przekonana, że to co 
działo się na Rynku, to były wszystkie imprezy 
związane z WOŚP w naszym m ieście — mówi
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W tygodniu przedświątecznym w hiper
markecie „Real” wolontariusze zorganizo
wani przez MRM zbierali żywność, zabaw
ki i pieniądze. Z zebranych darów przygo
towano 550 paczek dla dzieci z Rybnika 
i okolic, a paczki te dostarczono do ich do
mów przed samymi świętami.

— Z  roku na rok wzrasta liczba rodzin, które 
nie radzą sobie w obecnej sytuacji społeczno- 
gospodarczej. Z  myślą o nich, a szczególnie
0 dzieciach, zorganizowaliśm y akcję „Czapka 
św. M ik o ła ja mówią młodzieżowi radni. Ak
cja ta udała się tylko dzięki ofiarności miesz
kańców, którzy udowodnili, że potrafią dzielić się 
z potrzebującymi. Podziękowania należą się rów
nież wszystkim, którzy nieodpłatnie rozwozili 
paczki swoimi samochodami. Szczególne podzię
kowania należą się dyrekcji Zespołu Szkół Po
nadpodstawowych nr 3 w Rybniku, która udo
stępniła pomieszczenia do składowania darów. 
Opiekunem i koordynatorem akcji była wicedy
rektor ZSP 3 Grażyna Szynol.

Członkowie MRM Rybnika udowodnili, że 
młodzież interesuje się problemami miasta
1 jego mieszkańców. Organizatorzy akcji zdają 
sobie sprawę, że nie udało im się dostarczyć 
podarunków wszystkim potrzebującym dzie
ciom, ale mają nadzieję, że w roku przyszłym,

P. Radomski. — Każda inna impreza przeszła pra
wie w ogóle nie zauważona. Pokazano tylko to co 
medialne, przez co ucierpiały nasze imprezy, ale 
mamy przynajmniej satysfakcję, że zorganizowa
liśmy coś samodzielnie. A swoją drogą to sam 
się dziwię, że nikt nie zadzwonił na policję i nie 
powiedział, że podszywamy się pod WOŚP...

Stojący na Rynku czerwony „trabant” licyto
wany telefonicznie przez TV, osiągnął cenę 5 tys. 
500 zł, a jego nabywcą został Włodzimierz Ste
faniak z ...Konina. Złote „orkiestrowe” serdusz
ko wylicytował poseł Tadeusz Motowidło z Ja
strzębia.

Mikołaja i wigilia na swoim
Młodzieżowa Rada Miasta aktywizuje swoje działania

dzięki ofiarności rybniczan, akcja ta będzie 
kontynuowana.

Niejako nagrodą za pierwszy wysiłek orga
nizacyjny była własna siedziba, którą MRM 
otrzymała przy ulicy Hibnera 36. W samą wi
gilię młodzieżowi radni gościli na spotkaniu 
opłatkowym prezydenta Adama Fudalego, 
wiceprezydenta Jerzego Frelicha, przewod
niczącego Rady Miasta Michała Śmigiel
skiego oraz posła Bolesława Piechę. W spo
tkaniu uczestniczyli też Grażyna Szynol, ko
ordynator ds. młodzieży Fundacji Edukacja 
dla D em okracji oraz najmłodszy radny mia
sta Robert Szymik.

św iąteczne życzenia podkreślił, że  je s t to 
pierw sze spotkanie radnych M RM  w nowej sie
dzibie. Dzieląc się opłatkiem, prezydent wyra
ził nadzieję, że M łodzieżowa Rada Miasta bę
dzie się dalej rozwijać, realizując wiele projek
tów skierowanych do rybnickiej młodzieży, a 
sami radni, wdrażając się w arkana samorząd
ności, będą w przyszłości wspom agać działa
nia Rady Miasta. Wśród serdecznych życzeń  
M ichał Śmigielski podziękował młodzieżowym  
radnym za udział w pracach wszystkich komi
sji stałych Rady Miasta i zachęcił ich do więk
szej aktywności — mówi uczestniczka spotka
nia Anna Remisz.

Zdj.: MRMWigilia na swoim.

— W powietrzu unosił się zapach świec, cho
inki oraz wspaniała atmosfera przyjaźni i życz
liwości. Spotkanie rozpoczął przewodniczący 
M RM  W ojciech Łępicki, który składając

Mimo ogromnych tłumów w centrum Rybni
ka, rzednących dopiero około godz. 23.00, nie 
doszło do groźniejszego naruszenia porządku. 
Od samego rana bezpieczeństwa pilnowały pa
trole policji i Straży Miejskiej, z obowiązkowym 
czerwonym serduszkiem na mundurze.

Dzięki organizacji finału śląskiego WOŚP 
w Rybniku, nasze miasto zaistniało kilkakrotnie 
na ekranach TV -  zarówno regionalnej, jak 
i ogólnopolskiej, co na pewno przysłużyło się jego 
promocji. Sie ma do następnego roku! (r)(S)

Fotoreporaż z im prezy na II str. okładki

Przy wigilijnym stole młodzież i starsi rad
ni wymieniali uwagi, podsumowali akcję „Czap
ka św. M ikołaja”, omówili plan działań na przy
szły rok, po czym życzyli sobie radosnych świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Członkowie MRM chcieliby serdecznie po
dziękować władzom miasta za swoją obecność 
i życzyć wszystkim Czytelnikom „GR” , jak i so
bie nawzajem Szczęśliwego Nowego Roku 2002. 
— Oby przyniósł nam wszystkim wiele radości, 
zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń, bo 
to właśnie one są podstawą wszelkich naszych 
działań. Oby Nowy Rok przyniósł wiele pozy
tywnych zmian w naszym życiu, w życiu nasze
go miasta.

Podziękowania za organizację akcji „Czapka 
dla Św. Mikołaja” i zaangażowanie w sprawy mia
sta chciałby tą drogą, w imieniu wszystkich sa
morządowców złożyć prezydent Adam Fudali.
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Czy to już tylko historia?
Dwadzieścia lat temu był podobny mróz jak dzisiaj -  wspomi
nali uczestnicy uroczystości zorganizowanych w Rybniku 
z okazji 20 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

A z e t a  r y b n ic k a

Spotkanie w Powiatowej i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej poprzedziła msza świę
ta, celebrowana 13 grudnia w bazylice św. 
Antoniego. Potem odbył się wieczór poezji 
przygotowany przez uczennice Gimnazjum 
nr 11 z Niedobczyc. Można było usłyszeć 
m.in. wiersze związane ze stanem wojennym 
oraz utwory osób internowanych, głównie 
Jacka Okonia. Program uzupełnił występ gi
tarzysty Andrzeja Betki z MDK, który na 
ten wieczór przygotował popularne w latach 
80. pieśni Jacka Kaczmarskiego tj. „M ury”

łowanej „Droga do w olności”, na której znala
zły się m.in. znaczki i kartki pocztowe zwią
zane z „ Solidarnością” oraz pamiątki pocho
dzące ze zbiorów Aleksandry Lignarskiej, 
Ewy Wojtyczki i J. Frelicha. Były tam zdję
cia, proporczyki, ulotki, listy do bliskich pisa
ne w obozach w Uhercach i Grodkowie, na
zwiska osób internowanych oraz prasa nieza
leżna tj. „G oniec” , „Osoba i Czyn” , „Wiado
m ości Katowickie” , „Jedność” , „Tu Teraz” 
oraz „W Szponach Komunizmu” , czy „Solidar
ność Walcząca” .

Program artystyczny wykonały uczennice Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach. Zdj.: arch. PMBP

czy „M iejcie nadzieję”. Gościom  szczególnie 
podobała się wyjątkowa scenografia i sposób, 
w jaki młodzież interpretowała tę specyficzną 
twórczość. Wyjątkowo brzmiały również wy
śpiewane w całkowitych ciemnościach utwo
ry Jacka Wójcickiego z filmu „Ostatni dzwo
nek” tj. „Św iatełko w tunelu”, „Nakazane 
zostało”, „C zy jesteś za”. Młodzież zapaliła 
także znicze na cześć 9 górników, którzy zgi
nęli w kopalni „Wujek” . Nie zabrakło również 
wspomnień związanych z okresem stanu wo
jen nego . W iceprezydent Jerzy Frelich  
mówił o swoim pobycie w obozie, współwięź
niach, celi nr 27, w której przebywał i wier
szach napisanych w tych szczególnych cza
sach. To właśnie tego wieczora wiceprezy
dent otrzymał wyjątkowy prezent -  zachowa
ny do dziś list, który napisał w październiku 
1982r. w obozie Uherce i wysłał do swoich 
kolegów nauczycieli. Jednak głównym punk
tem spotkania było otwarcie wystawy zatytu
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W uroczystym wieczorze z poezją połączo
nym z otwarciem wystawy wzięli udział m.in. 
radni, przedstawiciele władz związku i człon
kowie „Solidarności” . Byli wśród nich głównie 
ludzie starsi, którzy ubolewali nad niewielkim 
zainteresowaniem tamtymi wydarzeniami ze 
strony młodzieży. Jednak jak się okazało, ich 
obawy były nie do końca uzasadnione, gdyż to 
właśnie uczniowie rybnickich szkół w wyjątko
wy sposób udowodnili, że pamiętają o wyda
rzeniach sprzed 20 lat. 16 podstawówek, 4 gim
nazja i 11 szkół ponadpodstawowych wzięło 
udział w konkursie na szkolną gazetkę i plakat 
nawiązujący tematyką do stanu wojennego. Or
ganizatorzy podkreślali ogromną pomysłowość 
oraz zaangażowanie młodzieży i ich nauczycieli 
w przygotowanie do konkursu: — To wam uda
ło się w wyjątkowy sposób odzw ierciedlić tam
tą rzeczyw istość. Czołgi z bibułek, kartki na 
żywność, umowne strajki na korytarzach szkół, 
lekcje na temat stanu wojennego, to wszystko

było naprawdę wyjątkowe — mówiła Urszula 
Grzonka, przewodnicząca „Solidarności” pra
cowników oświaty. Spośród szkół, które przy
gotowały najlepsze gazetki wyróżniono: SP 35, 
SP 11, gimnazja 1, 2 i 5 oraz II LO. Nato
miast w konkursie plastycznym jurorzy oceni
li ponad 50 plakatów: — Prace były bardzo róż
ne — mówił Tadeusz Szostok, naczelnik Wy
działu Edukacji Urzędu Miasta. — Zawierały 
zarówno elem enty znane z  opowiadań rodzi
ców, jak i autentyczne listy czy dokumenty. 
Pokazywały nie tylko stan wojenny, ale całą 
ówczesną rzeczyw istość, okres buntu i znie
w olenia. W kategorii szkół podstawowych 
I miejsce zdobyła Monika Posłuszny z SP 
35, II miejsce Karolina Wojaczek z Zespo
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, a trzecie 
uczennice tej samej tej samej placówki Alicja 
Sypek i Bernadeta Pawlas. Wśród gimnazja
listów najlepsze plakaty wykonały Barbara 
Kubacka i Anna Przeliosz z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1. Drugie miejsce 
w tej kategorii zajęła Beata Noskiewicz 
z Gimnazjum 12, a trzecie Natalia Jachim- 
czyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1. W kategorii szkół średnich nagrody przy
znano Przemysławowi Kokotowi z ZSM-E 
oraz Magdalenie Barchariskiej i Beacie 
Woźniak z ZSP nr 2. Jurorzy postanowili 
wręczyć także nagrodę specjalną, którą otrzy
mała Magdalena Foreiter z Młodzieżowe
go Domu Kultury.

Uhonorowano również osoby zaangażowane 
w organizację jubileuszowych imprez -  Aloj
zego Walera, Aleksandrę Lignarską, Grze
gorza Janika i Halinę Opalkowską. Laure
aci konkursów otrzymali nagrody książkowe, 
albumy, dyplomy i przybory do pisania, które 
uroczyście wręczono 4 stycznia w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Podczas tego 
spotkania wiceprezydent J. Frelich przypo
mniał młodzieży wydarzenia związane ze sta
nem wojennym. Wysłuchano również pieśni, 
które powstały w obozach i tam też zostały na
grane.

Nie była to ostatnia z imprez okolicznościo
wych mających przybliżyć młodzieży tamte dni. 
Z okazji rocznicy stanu wojennego Rada Dziel
nicy Chwałowice zorganizowała rozgrywki 
sportowe dla uczniów szkół podstawowych nr 
13, 35 i Gimnazjum nr 3. Turniej siatkówki, 
tenisa stołowego i piłki nożnej wygrała SP 13, 
a w nagrodę uczniowie odebrali puchary, sprzęt 
sportowy i słodycze.

Kolejną imprezą z myślą o uczczeniu rocz
nicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
było spotkanie, które odbyło się w Delegatu
rze NSZZ „Solidarność” w Rybniku. Wzięło 
w nim udział prawie 50 osób. Byli wśród nich 
członkowie Biskupiego Komitetu Pom ocy 
Uwięzionym i Internowanym , przewodniczą
cy komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” , 
osoby internowane w okresie stanu wojenne
go oraz przedstawiciele władz samorządowych. 
Podczas spotkania można było obejrzeć kroni-
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Piwnica gwiazd
—Ta sala była nam bardzo potrzebna. Udało się ją otworzyć dzięki pieniądzom 

uzyskanym z projektu  „W spólnota” Funduszu Know How oraz pom o
cy Zarządu M iasta. C hodzi o to, by do terap ii w ykorzystać dobre  
em ocje osób  niepełnosprawnych wywołane ruchem i tańcem. Dlatego też 
będą się tutaj odbywać zajęcia muzyczne, lekcje tańca i dyskoteki — tak 
o nowym pomieszczeniu w piwnicach Warsztatów Terapii Zajęciowej mówi 
kierownik tej placówki Danuta Reclik.

W sali odbywają się już zajęcia z udziałem 
członków zespołu „Przygoda” , którzy uczą 
podopiecznych warsztatów pierwszych tanecz

nych kroków. — Nazwaliśmy tą salę „Piwnicą 
Gwiazd”, bo je st to m iejsce pełne nadziei na 
to, że przez taniec i em ocje będziem y wszy
scy bardziej radośnie funkcjonować. Piwnica 
przygotowana je st do zajęć tanecznych, wypo
sażona w profesjonalny sprzęt nagłaśniający, 
a wkrótce pojawi się również sprzęt dyskote
kowy - mówiła podczas uroczystego otwarcia

kę Komitetu, który powstał w dwa dni po ogło
szeniu stanu wojennego. Jak mówią osoby zwią
zane z tą organizacją, była to najszybsza odpo
wiedź opozycji na to co wówczas działo się w 
kraju. Komitet działał przy parafii św. Antonie
go w Rybniku i tworzyli go m.in. Krystyna No
wacka, Jerzy Frelich, Urszula i Stanisław 
Tupaj, a jego działalność opierała się na po
m ocy rodzinom  i osobom  internowanym. 
Ważną rolę odegrał w nim ówczsny proboszcz 
parafii św. Antoniego ks. Alojzy Klon. W kro
nice znaleźć można przedruki z francuskich ga
zet, artykuły na temat L. Wałęsy, zdjęcia człon
ków komitetu, rysunki, pocztówki i najróżniej-

Danuta Reclik. — Salę uruchom iono dzięki 
program owi napisanemu przez Jacka Stachę 
oraz Agatę Lipow icz. Otwarcie nowych po

mieszczeń dla warsztatowiczów połączone było 
z wigilią integracyjną, dlatego też na stołach 
pojawiły się tradycyjne potrawy -  ryby, kapu
sta z grzybami oraz moczka. Zapłonęło rów
nież betlejemskie światełko, a całość uświet
niły występy muzyczne. Swoje umiejętności 
przedstawili warsztatowicze, którzy pod okiem 
Tadeusza Janowicza w trakcie trzech mie

szę broszury. Uczestnicy spotkania chętnie 
wracali wspomnieniami do tamtych pamięt
nych wydarzeń, mówili o nieobecnych kole
gach, wspólnie śpiewali pieśni barda „Solidar
ności” Jacka Kaczmarskiego oraz wysłuchali 
wierszy z tego okresu. W tym dniu złożone 
zostały również kwiaty na grobie rybniczani- 
na, działacza „Solidarności” Andrzeja Gorczy
cy oraz Mariana Gruczelaka, który wspól
nie z żoną działał w Biskupim Komitecie Po
mocy Uwięzionym i Internowanym.

Ostatnią z zaplanowanych imprez upamięt
niających rocznicę wprowadzenia stanu wo
jennego była konferencja nauczycielska w

sięcy nauczyli się gry na metalofonach. Pod
czas wigilijnego spotkania trójka podopiecz
nych zaprezentow ała popularne kolędy, 
a wspólnie z nimi wystąpili również uczniowie 
rybnickiego Centrum Muzycznego. Występy 
obejrzeli zaproszeni na wigilię goście -  przed
stawiciele samorządu, Ośrodka Pomocy Spo
łecznej, Medycznego Studium Terapii Zajęcio
wej, Stowarzyszenia Most i projektu „Wspól
nota” oraz księża i wolontariusze.

— Piwnica nie pow stałaby bez szczególne
go zaangażowania wielu osób. Upór skutku
je  tym, że pieniądze zaw sze jakoś się znaj
dują - mówił o tej in icjatyw ie prezydent 
Adam Fudali, który co roku uczestniczy w 
wigilii organizowanej w W TZ. — Pragnę rów 
nież serdecznie podziękow ać za wolontariat.
W sercach m łodych ludzi istn ieje ch ęć nie
sienia pom ocy i czasem  wystarczy tylko za
p a lić iskierkę. Każda taka inicjatywa napraw
dę m nie cieszy. To coś, co  integruje naszą 
społeczn ość i pokazuje, że jesteśm y razem .
A poniew aż jestem  beznadziejnym  przypad
kiem  je ś li chodzi o taniec, m oże ktoś nauczy 
m nie tutaj tańczyć — żartował prezydent.

O wolontariacie i zaangażowaniu młodzieży 
niezwykle ciepło wyrażała się również D. Reclik:
— Wolontariat to wspaniała sprawa, bo młodzi lu
dzie mogą bezinteresownie pom agać potrzebu
jącym, poza tym godnie spędzają swój wolny czas. 
Kilka lata temu udało nam się uruchomić pręż
nie działający wolontariat „Przyjaźń” przy Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Rybniku. Obec
nie Ilona Chmielowiec opiekunka praktykantów 
M edycznego Studium Terapu Zajęciowej zapro
ponowała uruchomienie wolontariatu przy swo
je j szkole. W ten sposób powstał wolontariat „Ser
ce ”, który pomaga nie tylko osobom  niepełno
sprawnym na terenie warsztatów, ale również 
prowadzi inne spotkania i integruje wszystkich 
mieszkańców miasta.

Remont w piwnicach WTZ trwał rok. W pla
nach jest jeszcze uruchomienie w pomieszcze
niach obok piwnicy kawiarenki internetowej 
z 6 stanowiskami komputerowymi oraz z maszy
ną poligraficzną, która pozwoliłaby na funkcjo
nowanie pracowni reklamowej. Ta inicjatywa 
miałaby służyć mieszkańcom całej dzielnicy.

(S)

GAZETA RYBNICK

kop. „Wujek” , w której wziął udział Andrzej 
S zna jd er-p racow nik  pionu edukacyjnego 
Instytutu Pamięci Narodowej i Andrzej Pła
tek, szef ówczesnej komisji zakładowej Soli
darności na „Wujku” . Jak mówi Gabriel Cy
rulik, konferencja „Jak uczyć o stanie wo
jennym ” miała pom óc nauczycielom jak oce
niać i wartościować postawy Polaków, jak 
mówić młodzieży o tamtych wydarzeniach i 
z jakich materiałów korzystać, by w pełni 
oddać realia panujące w Polsce 20 lat temu.
W konferencji wzięło udział około 40 nauczy
cieli rybnickich szkół.

(S)

GAZETA RYBNICKA'

Warsztatowicze zaprezentowali swoje um iejętności gry na m etalofonach.
Zdj.: Biuro Rzecznika UM

Tel. 42-28-825 , 4 2-60-070
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^ Od sieci do przykanalika
Zapowiedź realizacji przez gminę ogromnej inwestycji, dzięki której 

w ciągu 6 - 8 lat skanalizowane zostanie prawie cale miasto, spotkała się 
z żywym zainteresowaniem mieszkańców Rybnika. Poszerzenie sieci ka
nalizacyjnej było od lat jednym z głównych postulatów kierowanych do 
władz. Kiedy więc, dzięki pozyskaniu przez miasto na ten cel dotacji unij
nej w wysokości 261 min zł, perspektywa rozbudowy sieci stała się realna, 
ludzie zainteresowali się warunkami przyłączenia do niej swoich posesji.
Na ten temat rozmawiamy z wiceprezydentem Romualdem Nieweltem.

— Może na wstępie przybliży pan prio
rytety realizacji projektu rozbudowy sie
ci kanalizacyjnej w Rybniku.

— Priorytety te wynikają z logicznego planu 
rozbudowy sieci równolegle w czterech kierun
kach: północnym, południowym, zachodnim 
i południowo-wschodnim. Drugą zasadą jest 
budowa sieci w kierunku od oczyszczalni do 
najdalszej dzielnicy. By w ciągu niezbyt długie
go czasu osiągnąć efekt i wykorzystać środki 
finansowe, należy prowadzić inwestycje rów
nolegle w czterech kierunkach. Należy wydzie
lić tzw. dzielnice pomostowe, a są to: na kie
runku północnym -  Wielopole, gdzie prace 
kanalizacyjne już trwają i gdzie są już pierw
sze efekty, a od Wielopola ciągnięte będą nitki 
do Golejowa, Ochojca i Kamienia; w kierunku 
zachodnim dzielnica pomostowa to Orzepo- 
wice i dalej sieć pobiegnie do Zebrzydowic 
i gmin Jejkowice i Gaszowice; na kierunku po
łudniowym -  Zamysłów, który otwiera sieć 
w kierunku Niedobczyc, Popielowa, Radziejo
wa i Niewiadomia; dzielnicą pomostową na kie
runku południowo -  wschodnim jest Ligota, 
by dotrzeć do Boguszowie i Gotartowic. 
W pierwszej kolejności, zgodnie z posiadaną 
dokumentacją techniczną, roboty prowadzone

będą w kierunku Zamyslowa, Golejowa i Ka
mienia. I na ten pierwszy etap wykorzystane 
zostaną środki kredytowe z Europejskiego Ban
ku Odbudowy i Rozwoju. Największą kumula
cję prac przewidujemy na rok 2006. Należy 
podkreślić, że tak wielka inwestycja jaką była 
modernizacja oczyszczalni ścieków przyniesie 
pełny efekt ekologiczny dopiero w momencie 
powstania sieci kanalizacyjnej w dzielnicach, 
dlatego tak bardzo zabiegaliśmy o środki umoż
liwiające jej realizację.

— Wiemy; że miasto decydując się na re
alizację tego przedsięwzięcia, wzięło na 
siebie ogrom ny ciężar finansowy, gdyż 
zgodnie z zasadą, że Unia Europejska po
maga tym, którzy umieją sobie pom óc 
sami, dotacja musi być uzupełniana środ
kami własnymi. A jaki koszt będzie mu
siał pon ieść m ieszkaniec, by podłączyć 
swoją posesję do „ choinki” zbudowanej 
przez miasto?

— Zgodnie z ustawą o odprowadzeniu ście
ków, koszt podłączenia domu do głównej nitki 
kanalizacyjnej ponosi właściciel posesji. Ryb
nicki projekt przewiduje, że każde odgałęzie
nie od głównego ciągu kanalizacyjnego do gra
nicy posesji zamknięte będzie tzw. przykanali-

M
 Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków pełny efekt ekologiczny przyniesie w m om encie powsta-
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kiem czyli pionową rurą, do której, już na wła
sny koszt, powinien podłączyć się właściciel 
posesji. Koszt podłączenia zależny jest od od
ległości przykanalika od pionu wyprowadzone
go z domu, a także od technologii i wykonaw
stwa. Dodać należy jeszcze koszt dokumenta
cji i projektu technicznego przyłącza, ale wła
ściciel posesji daje tylko zlecenie na ich wyko
nanie. Miasto zaś zleci wykonanie standardo
wego projektu technicznego na podłączenie po
szczególnych domów, podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku realizowanej już inwesty
cji w Wielopolu, gdzie koszt takiego projektu 
wyniósł ok. 450 zł. Do takiej lub podobnej sumy 
dołożyć trzeba koszt materiałów i wykonaw
stwa. Każdy chcący się podłączyć do sieci bę
dzie mógł to zrobić bądź własnym sumptem, 
bądź wynająć firmę, ale zgodnie z uzgodnio
nym projektem. Odbioru technicznego insta
lacji dokonają inspektorzy Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, by praca była wyko
nana zgodnie z przyjętym projektem. Tak więc 
koszt może być różny -  licząc najtaniej -  oko
ło 1000 zł -  jeśli podłączenie wykona się sys
temem gospodarczym, bądź drożej, jeśli wy
najmie się firmę.

Przy okazji chciałbym sprostować nieści
słość, jaka pojawiła się w „GR” w relacji z sesji 
RM, na której omawiałem projekt rozbudowy 
sieci. Prace kanalizacyjne, z pewnymi już efek
tami, trwają na razie w dzielnicy Wielopole, 
nie rozpoczęły się natomiast w Golejowie 
i Grabowni, jak z tej relacji możnaby wniosko
wać. Ta błędna interpretacja mogła wyniknąć 
stąd, że te trzy dzielnice wymieniłem jako po
siadające wspólną koncepcję projektową.

— Dziękujemy za rozmowę, będziemy 
bardziej uważać.

(r)

Mniejsze opłaty 
eksploatacyjne ?

W związku z przyjęciem przez Radę Mini
strów projektu rozporządzenia w sprawie sta
wek opłat eksploatacyjnych w kształcie odmien
nym od proponowanego przez Stowarzysze
nie Gmin Górniczych w Polsce, w Rybniku 
odbyło się spotkanie prezydentów, burmi
strzów i wójtów gmin górniczych.

Tematem rozmów było omówienie skutków 
finansowych dla gmin górniczych wejścia w ży
cie z dniem 1 stycznia br. powyższego rozpo
rządzenia. Jego obowiązywanie spowoduje ka
tastrofalne straty po stronie budżetów gmin 
górniczych (rzędu 64 min zł w porównaniu do 
wpływów z tego tytułu w roku 2001).

W spotkaniu wzięli również udział przedsta
wiciele Związku Miast Polskich, Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów oraz posłowie i se
natorowie związani z tematyką górnictwa i sa
morządu terytorialnego.

Styczeń 2002



Było słodko i elegancko. W tle pokaz 
mody, na stołach pachnące pieczywo 
i przeróżne słodkości, które wyglądały tak 
pięknie, że szkoda je było zjadać. Gdzie? 
W Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, podczas czwartej edycji 
wystawy, na której zaprezentowano najlep
sze wyroby cukiernicze i piekarskie 
uczniów drugich klas Zespołu Szkół Zawo
dowych.

Nie tylko dla 
łasuchów

Okazało się, że słodkie wypieki są nie tylko 
domeną kobiet, ale również młodych męż
czyzn, których kunszt można było poznać pod
czas tej wystawy. Prezentowane na wystawie 
ciasta były pyszne, a co najważniejsze niezwy
kle oryginalne. Oprócz koszy pełnych najróż
niejszych kołaczyków, rogali i chlebów na sto
łach gościły również wymyślne wypieki, o po
mysłowych nazwach. Był więc „Słodki kape
lusz m ojej mamy” - ciasto wzorowane na dam
skim nakryciu głowy, autorstwa Iwony Koź- 
łik, tort w kształcie bałwana wykonany przez 
Damiana Szczepankowskiego oraz słodkie 
zegary, lukrowane choinki i jeże. Smakowicie 
wyglądał również kuferek wypełniony owoca
mi, przygotowany przez Ewę Wojaczek, któ
ry w całości nadawał się do zjedzenia. Miło
śników sportu ciekawiła głównie skocznia nar
ciarska, która powstała z pewnością ze wzglę
du na sympatię do Adama Małysza. Dodatko
wą atrakcją dnia był pokaz mody. Kolekcję 
sukien ślubnych, wieczorowych i kostiumów 
przygotowała Danuta Korga wraz z uczenni
cami Centrum Edukacji Zawodowej, działają
cego przy Zespole Szkół Zawodowych. Stroje 
prezentowały m.in. Anna Gałąska i Monika 
Fiołka, które samodzielnie zaprojektowały, 
a później przez prawie miesiąc szyły suknię

ślubną i wieczorową. Jak mówią młode kraw
cowe, z zawodem tym łączą swoją przyszłość.

O tym jak wypieki smakowały, przekonały 
się dzieci z kilku lokalnych placówek i ośrod
ków opiekuńczych m.in. z ul. Żużlowej, z Przy
tuliska Tereski, Fundacji Signum Magnum oraz 
z Domu Dziecka w Czerwionce-Leszczynach. 
Jak mówią organizatorzy, dzieci co roku z nie
cierpliwością czekają na tak pyszne i smako
wite prezenty.

Podczas tej edycji „Wystawy na słodko” przy
znane zostały dwie nagrody specjalne dla naj
lepszego cukiernika i piekarza. Tym razem 
mistrzami w tym fachu okazały się dziewczęta 
-  Renata Białdyga i Michalina Średzińska. 
W nagrodę już w kwietniu pojadą na wyciecz
kę do słonecznej Hiszpanii. Fundatorami wy
jazdu są: Dariusz Prus dyrektor Prywatnej 
Szkoły Ekonom iczno-G astronom icznej dla 
Dorosłych w Rybniku, w której najczęściej kon
tynuuje naukę młodzież z zawodówki oraz na
uczyciele Wojciech Plewka i Szymon Kon
kol -  główny organizator konkursu i wystawy. 
Oprócz książek najlepsi szkolni piekarze i cu
kiernicy otrzymali również sprzęt AGD, który 
ufundował Cech Rzemiosł.

Nie był to jednak ostatni pojedynek „na słod
kości” zorganizowany przez Zespół Szkół Za
wodowych. Już 8 stycznia o miano najlepsze
go ucznia w zawodzie ciastkarz oraz piekarz 
ubiegali się uczniowie klas trzecich tej placów
ki. Wśród nich byli też laureaci ubiegłorocznej 
edycji „Wystawy na słodko” . Konkurs składał 
się z części teoretycznej i praktycznej, podczas 
której uczniowie musieli pochwalić się zdoby
tymi umiejętnościami. W ruch poszły więc 
m.in. mąka, jajka oraz marcepan i lukier. Kon
kurs rozgrywany był na szczeblu szkolnym, 
a najlepsza dwójka cukierników Marcelina 
Smółka i Alicja Sobeczko oraz piekarze 
Krzysztof Karut i Rafał Hajdukowski bę
dą reprezentować szkołę na etapie wojewódz
kim. W nagrodę laureaci będą mogli bezpłat
nie kształcić się w Technikum Technologii 
Żywności. (S)

Tel. 42 -28-825 , 4 2-60-070
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w rankingu
Rybnickie ILO im. Powstańców Śląskich 

znalazło się na 36 miejscu rankingu naj
lepszych szkół średnich w Polsce. Szkoła 
znalazła się tam w doborowym towarzystwie 
prawie 380 innych placówek. Na liście tej zna
lazły się 44 szkoły z województwa śląskiego. 
Kryterium jakim się kierowano to sukcesy 
uczniów w przedmiotowych olimpiadach.

W rankingu szkół śląskich I LO zajęło 4 miejsce. 
Gratulujemy i zapowiadamy większy materiał 
o szkole w lutowej „Gazecie Rybnickiej”.

O dzie poszła 
K a ro lin k a ?

Piosenkę, która odpowiada na to pytanie 
zna chyba każde dziecko i to nie tylko na 
Śląsku. Najmłodsi mieszkańcy Rybnika 
mogą się jednak pochwalić znajomością 
nie tylko popularnej „Karolinki”, ale rów
nież wielu innych śląskich piosenek.

Można się było o tym przekonać podczas 
III edycji Konkursu Piosenki Śląskiej Ka
rolinka 2001, którego finał odbył się w Te
atrze Ziemi Rybnickiej. Wzięło w nim udział 
14 najlepszych uczniów rybnickich podstawó
wek i gimnazjów, których wyłoniono podczas 
eliminacji. Jak mówi Anita Geratowska, dy
rektor OPP „Przygoda” -  organizator konkur
su je g o  poziom  w zrasta z roku na rok, 
a uczestnicy starają się prezentować najróż
niejsze śląskie piosenki, czasami zupełnie za
pomniane. Podczas tej edycji nie tylko wyko
nawcy byli wyjątkowi. Na nagrodę zasłużyła 
również publiczność, która czynnie włączała 
się do występów wokalnych swoich kolegów, 
dzieliła się wiedzą o tańcach i zwyczajach na
szego regionu, kibicowała swoim faworytom 
oraz śpiewała wspomnianą już „Karolinkę” . 
Najlepszymi widzami konkursu byli uczniowie 
SP 11. Również ich koledzy, którzy wystąpili 
na scenie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. 
Magdalena Konaszewska wyśpiewała I na
grodę w kategorii klas 1 -3 , a Katarzyna 
Sobek w kategorii klas 4 -6 . Wśród gimnazja
listów zwyciężył Marek Wacław z Gimna
zjum nr 5. Publiczność wybrała również swo
ich zwycięzców, a ulubieńcami widzów okaza
li się Aleksandra Kiereta i Paweł Małkow
ski. Laureaci III edycji „Karolinki” odebrali 
nagrody książkowe i dyplomy.

Nie były to jedyne duże wydarzenia przygo
towane przez tę placówkę. Na zaproszenie 
„Przygody” do Rybnika przyjechały dwa dzie
cięce zespoły z Ukrainy. Była to ich pierwsza 
wizyta w Polsce:

ciąg dalszy na str. 23.
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Kalendarium 2001
Styczeń

* Adrian Treściński z Boguszowie -  pierwszym dzieckiem nowego roku, 
wieku i tysiąclecia
* Rybnik pozyskał 27 dzielnicę -  Ochojec
* Ponad 50 tys. zł uzbierali rybniczanie w akcji Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy
* W izyta p rzed staw ic ie la  K om isji E u rop ejsk ie j w związku z 
w n iosk iem  do program u ISPA
* Bal Charytatywny w Kamieniu przyniósł zysk w wys. 14 tys. zł, 
przeznaczony tradycyjnie na organizację wypoczynku dla dzieci 
polskich z Ukrainy
* Rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie terenu byłej bazy 
PKS przy Raciborskiej
* W kulturze: wznowił działalność DKF „Ekran” , w TZR -  wystawa 
poświęcona Janowi Pawłowi II „Sumienie świata” autorstwa G. So- 
bierajskiego, Jerzy Stuhr z „Kontrabasistą” w TZR, „Śląsk” w „sta
rym” kościele, nową książkę o historii naszego regionu promował 
Józef Musioł

Luty

* Sesja RM -  zadecydowano o racjonalizacji sieci placówek oświatowych
* Rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku dla UŚ1. przy ul. Rudzkiej
* Wizyta rybnickich samorządowców w irlandzkim mieście Newtownabbey
* Rozpoczęcie budowy dworca autobusowego komunikacji miejskiej przy 
ul. Budowlanych
* Komendantka rybnickiego Hufca ZHP hm Teresa Knura otrzymała Order 
Uśmiechu
* Zwycięstwo Rybnika w konkursie na najpiękniejsze zielone miasto 
ogłoszone przez miesięcznik „Ogród”
* The School Theatre Festival w I LO
* 105 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Rybnika Anna Skrzy
piec
* Zmarł zasłużony nauczyciel Eugeniusz Bojanowski
* W kulturze: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej -  laure
atka Joanna Liszowska, „Z batutą i humorem” -  koncert Filharmonii 
Rybnickiej pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego, występ w TZR ze
społu „Salsa Tropical” José Torresa, występ Hanki Bielickiej

Marzec

ogłoszonego konkursu
* I Wojewódzki Konkurs Biblijny w Liceum Sióstr Urszulanek
* Dewastacja Pomnika Powstańców Śl. w Niedobczycach
* Wizyta w Wilnie i Rejonie Wileńskim realizatorów projektu “Rybnik 
przykładem wielokulturowości”
* W kulturze: inauguracja Salonu Literackiego w Powiatowej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej, premiera „Przedwiośnia” w Kinie Premie
rowym TZR, koncert Piotra Palecznego z Filharmonią Rybnicką na rzecz 
dzieci Afryki, eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie
go w TZR, „O co biega” Teatru Kwadrat -  3 spektakle w TZR

Kwiecień

* Sesja Rady Miasta poświęcona m.in. bezpieczeństwu w mieście
* Uroczystości 61 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
* Inauguracja obchodów jubileuszu 200-lecia kościoła Matki Boskiej 
Bolesnej
* Giełdę budownictwa i wyposażenia DOM zwiedziło ok. 10 tys. osób
* Prywatyzacja elektrowni „Rybnik”
* W kulturze: koncert muzyki W.A. Mozarta Filharmonii Rybnickiej w 
bazylice pod dyr. J.W. Hawla, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej -  wystawa prezentująca działalność kulturalną jeńców obozu w 
Łambinowicach, musical „Skrzypek na dachu” w TZR, I Chwałowickie 
Alternacje Teatralne, „Złoty Kłosik” w DK w Boguszowicach

Maj
* Nadzwyczajna sesja RM poświęcona problemowi bezrobocia
* Uroczystość miejska z okazji Święta 3 Maja
* Nowa remiza w Wielopolu
* Mieszkanka Rybnika Raisa Zinkowska z Kazachstanu otrzymała pol
skie obywatelstwo
* VIII Dni Promocji Zdrowia, których gościem był ks. Arkadiusz Nowak
* Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
* Z okazji 80 rocznicy III Powstania Śląskiego -  sesja naukowa zorgani
zowana przez Muzeum
* Wizyta rybniczan w Dorsten z okazji 750-lecia tego miasta
* Wizyta prezydenta miasta Szolnok na Węgrzech
* Druga edycja Jarmarku Śląskiego
* W kulturze: festyny majowe w wielu dzielnicach miasta, Dni Prezen
tacji Kultury Czeskiej w Rybnickim Centrum Kultury, rysunki Andrze
ja Mleczki w rybnickiej bibliotece

Czerwiec
* Sesja absolutoryjna -  Zarząd Miasta otrzymał absolutorium przy dwóch 
głosach wstrzymujących się
* Wybór Rady Dzielnicy w Ochojcu
* Uruchomienie w szpitalu w Orzepowicach oddziału ratunkowego
* Spotkanie przedstawicieli 19 miast i gmin inaugurujące dyskusję nad 
powstaniem Związku Gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śl. 
i Aglomeracji Rybnickiej
* Protest mieszkańców Niewiadomia przeciw likwidacji SP 23 i Kamie
nia przeciw likwidacji gimnazjum
* Tragiczna śmierć 20-letniego studenta w bójce kibiców
* D obrze, lepiej... Rybnik -o to  nowe hasło promujące Rybnik, efekt
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* Sesja RM -  powołanie Młodzieżowej Rady Miasta
* Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem a Lievin w pół
nocnej Francji
* Oddanie do użytku 18 ronda nazwanego imieniem miasta Lievin
* „Złota @ ” dla Urzędu Miasta Rybnika za wdrożenie elektronicznego 
systemu zarządzania dokumentami oraz sterowanie przepływem infor
macji
* Nadanie imion szkołom: Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca, SP 28 im. 
Alojzego Szewczyka, ZSP nr 1 -  Marii Curie-Skłodowskiej i Gimna
zjum nr 2 -  im. Królowej Jadwigi
* Dni Francuskie -  wizyta gości z Mazamet
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* Wręczenie tradycyjnych Nagród Prezydenta z okazji Dnia Pracownika 
Kultury
* Występ dzielnicowych korowodów
* Wizyta gości z Rejonu Wileńskiego w ramach projektu „Rybnik przy
kładem wielokulturowości”
* Przyznanie Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafranków nagrody 
w kat. „Śląski Sukces”
* Spotkanie prezydenta Rybnika z prymusami rybnickich szkół
* Obchody 100-lecia OSP w Gotartowicach
* W kulturze: II Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki Pol
skiej, XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego w DK Chwa- 
łowice, II Festiwal Piosenki Dziecięcej organizowany przez Śląskie Cen
trum Muzyczne „Muzyka i Ruch” , X Festiwal Orkiestr Dętych „Złota 
Lira” , koncert „Golec uOrkiestry” , final Festiwalu Twórczości Regio
nalnej w DK w Boguszowicach, doroczny koncert „Przygody”
* W sporcie: III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzie
ży, Klaudia Thomas mistrzynią amatorów w ujeżdżaniu, Mariusz Czer- 
kawski w Rybniku, Kasia Stankiewicz medalistką zawodów Pucharu 
Świata w taekwon-do, wyszła publikacja J. Szczygielskiego „Rybnik 
żużlem stoi” , Igrzyska Szkól Podstawowych i Gimnazjôwv

Lipiec

* Dwie sesje Rady Miasta dotyczące planów połączenia administracyj
nego powiatów grodzkiego i ziemskiego. Ankietowani rybniczanie opo
wiedzieli się przeciw!
* Certyfikat ISO 9001:2000 dla Urzędu Miasta Rybnika
* Spotkanie rybnickich samorządowców z papieżem na Ukrainie
* Pobyt dzieci z Rybnika i Litwy w Eurasburgu oraz wakacje dzieci 
polskich z Litwy i Ukrainy w Polsce
* XI Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych w TZR
* W kulturze: Muzeum pozyskało 2 obrazy podarowane przez Tow. 
Ubezp. „Prévoir”
* W sporcie: początek rejsu harcerzy -  wodniaków po Bałtyku, żużlow
cy Łukasz Romanek i Roman Chromik w finale Mistrzostw Świata Ju
niorów

Sierpień

* Wizyta prezydenta miasta w gminie Budzów, która ucierpiała na sku
tek powodzi. Decyzja o pomocy Rybnika
* Obchody Święta Wojska Polskiego
* „Lato z Radiem” w Rybniku, 20-tysięczny tłum na występie zespołu 
„Ich Troje” w Kamieniu
* Zakończenie rekrutacji na uruchamiane w Rybniku kierunki Uniwer
sytetu Śląskiego
* W Rybniku pojawiły się rowerowe patrole policyjne

* Wizyta rybnickich samorządowców w Szolnok na Węgrzech
* Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta
* W kulturze: Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, w Powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawa poświęcona patronowi placów
ki -  Konstantemu Prusowi, koncert muzyki Wojciecha Kilara w bazy
lice w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej i kilku chórów, koncert na 
rzecz powodzian zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta
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Październik

* Sesja Rady Miasta -  oficjalne przekazanie czeków przedstawicielom 
Budzowa
* Oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum nr 11 w Niedo- 
bczycach -  pierwszej z 10 planowanych
* Rozpoczęcie roku akademickiego oraz otwarcie nowej siedziby UŚ1. 
Zespołu Szkół Wyższych
* Giełda Wyrobów i Usług „Teraz Region”
* Uroczyste przekazanie Urzędowi Miasta certyfikatu ISO 9001-2000
* XVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Kamieniu
* Betina Zimończyk Ślązaczką Roku 2001
* Dzieci ze Stanisławowa na „zielonej szkole” w Rybniku
* W  kulturze: XXXII Rybnickie Dni Literatury -  Złota Honorowa Lamp
ka Górnicza dla Franciszka Pieczki, premiera filmu „Komu to zrobić” 
członków Klubu Filmu Niezależnego VHS z DK w Chwałowicach, kon
frontacje DKF „Ekran” , Rybnicka Jesień Kabaretowa -  Ryjek 2001

Listopad

* Nadzwyczajna sesja Rady Miasta -  akceptacja planów rozbudowy sie
ci kanalizacyjnej z wykorzystaniem przyznanej miastu dotacji UE z pro
gramu ISPA w wysokości 261 min zł
* Jednoczesne oficjalne otwarcie czterech sal sportowych przy rybnic
kich szkołach
* Zmarła Ewa Urbanek-Chołuj -  radna i wiceprezydent miasta w la
tach 1998-2000
* Obchody Święta Niepodległości
* Tydzień Comeniusa
* Powstanie Bloku Samorządowego Rybnik
* W TZR -  wręczenie statuetek Czarnego Diamentu -  nagrody przy
znawanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego
* Jubileusz 5-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków
* W  kulturze: XVI Silesian Jazz Meeting, Dni Cecyliańskie, występ w 
TZR zespołu „Śląsk” , zaduszkowy koncert w DK w Chwałowicach, gra
fiki Beksińskiego w Galerii TZR, otwarcie w TZR nowej galerii „Obli
cza”

Wrzesień Grudzień

* Sesja Rady Miasta -  decyzja o pomocy miasta dla gminy Budzów
* Wybory do parlamentu -  Bolesław Piecha posłem
* Otwarcie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Lektorskiej
* Elektrownia „Rybnik” skreślona z listy zakładów najbardziej uciążli
wych dla środowiska
* Uroczystości z okazji rocznicy Września 39
* Oddanie do użytku pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu w 
Orzepowicach
* Rozstrzygnięcie konkursu „O ładniejszy Rybnik”
* Konferencja z udziałem ministra zdrowia prof. G. Opali

* Powstanie Centrum Edukacji Zawodowej

* Sesja RM -  najważniejsza w roku sesja budżetowa
* Obchody Barbórkowe -  II Gwarki na Hoym-Grubie
* Udział delegacji rybnickiej w jarmarku w Lievin
* Św. Mikołaj na Rynku
* Festiwal Środowisk Pozarządowych
* Oddanie do użytku rozbudowanej części Szkoły Życia
* Obchody 20-lecia stanu wojennego
* W kulturze: Gala XVI Konkursu Gawędziarzy, koncert w TZR „Przy
goda i przyjaciele” , „anielska” wystawa w DK w Chwałowicach, „Śluby 
panieńskie” w wykonaniu IV LO i Zespołu Szkół Budowlanych, koncert 
noworoczny w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej w TZR
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A z e t a  r y b n ic k a
Prezydent zaprasza

*■ * Osiem
wieków
Rybnika

800-lecie istnienia Rybnika to święto przede 
wszystkim mieszkańców jego dzielnic. Jest też 
okazją do zaprezentowania Rybnika wraz z jego 
wszystkimi niezaprzeczalnymi walorami.

Przez minione osiem wieków miasto było 
świadkiem wielu wydarzeń, a historia nie 
oszczędzała tej ziemi, tak jak nie oszczędzała 
jej mieszkańców. Dlatego rok jubileuszu sta
nowi swoisty hołd złożony tym wszystkim, któ
rzy przez lata tworzyli i rozwijali nasze mia-

szczególne rady dzielnic konkurować będą ze 
sobą o Puchar Prezydenta Miasta. Jak co roku 
zorganizowany zostanie Jarmark Śląski. Na 
kilkudniowym kiermaszu rybniccy rzemieślni
cy pokażą swoje wyroby, nie zabraknie też pre
zentacji zanikających już zawodów, takich jak

Jedną z pierwszych im prez w ramach 800-lecia  Rybnika był koncert Adama Makowicza. Na zdj. 
arysta z prezydentem. Zdj. Biuro Rzecznika UM

sto, byśmy teraz mogli w nim żyć, pracować, 
bawić się...

Na uroczyste święto Rybnika składa się cykl 
różnorodnych imprez kulturalnych i sporto
wych organizowanych przez cały 2002 rok. 
Wydarzeniem pierwszym i szczególnym był 
koncert Filharmonii Rybnickiej w czasie stycz
niowego X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy z udziałem Adama Makowicza -  
światowej sławy pianisty rodem z Rybnika. Cie
kawie zapowiada się też Noc Świętojańska,

8
 podczas której wystąpią znane zespoły muzycz

ne oraz Konkurs Korowodów, w którym po-
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kowalstwo, kołodziejstwo czy garncarstwo. 
Wiele przedmiotów codziennego użytku po
wstanie na oczach publiczności i będzie moż
na je kupić. Oprawą jarmarku będą występy 
znanych i łubianych śląskich zespołów.

W głównych uroczystościach wezmą udział 
przedstawicieli partnerskich miast Rybnika. 
Przyjadą do nas goście z francuskiego Lievin, 
Mazamet i Saint-Vallier, niemieckiego Dorsten 
i Eurasburga oraz z Rejonu Wileńskiego na 
Litwie i z Ukrainy. Dlatego warto polecić uwa
dze wystawę w Powiatowej i Miejskiej Biblio
tece Publicznej organizowaną pod hasłem Ryb

nik-Europa, a obrazującą całość współpracy 
Rybnika z partnerskimi i zaprzyjaźnionymi 
miastami. Dodatkowo, podczas Spotkania 
miast bliźniaczych będzie można z bliska 
przyjrzeć się kulturze naszych zagranicznych 
przyjaciół.

Wielką atrakcją będzie również cykl spotkań 
poświęconych kulturze rycerskiej. Już po raz 
drugi na rybnickim Rynku odbędzie się Intro
nizacja Króla Kurkowego. Podczas uroczy
stości nie zabraknie barwnych strojów średnio
wiecza, pokazów walk rycerskich oraz strza
łów z broni czarnoprochowej. Z muzealnej 
wystawy poświęconej klasztorowi Sióstr Nor
bertanek dowiemy się, iż ufundowanie tego 
klasztoru dało początek naszemu miastu.

Dla najmłodszych zorganizowany zostanie 
III Międzynarodowy D ziecięcy Festiwal 
Piosenki Polskiej z finałem na Rynku, które
go uwieńczeniem będzie koncert gwiazdy. Ro
zegrany zostanie również IV Międzynarodo
wy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzie
ży, a nad Rybnikiem wzniosą się najprawdziw
sze balony na ogrzane powietrze.Warto rów
nież skorzystać z propozycji dzielnicowych 
domów kultury, których działalność zdecydo
wanie ożywi rybnicki jubileusz. Przykładem 
niech będzie finał konkursu plastycznego Pa
norama Rybnicka z udziałem mieszkańców 
wszystkich dzielnic naszego miasta.

Nie sposób wymienić wszystkich imprez, 
które odbędą się w ramach jubileuszowych 
obchodów rybnickiego święta. W ciągu całego 
roku będziemy świadkami wielu atrakcyjnych 
koncertów, wystaw, spektakli teatralnych i ka
baretowych oraz zawodów sportowych. Szcze
gółowe informacje na ten temat znajdziecie 
Państwo w „Gazecie Rybnickiej” , na stro
nach internetowych miasta www.rvbnik.pl 
oraz na afiszach.

Mogę Państwa zapewnić, iż wszystkie insty
tucje kultury, stowarzyszenia społeczno-kul
turalne oraz sportowe rzetelnie przygotowały 
się do obchodów naszego wspólnego święta, 
proponując szeroki wachlarz bardzo ciekawych 
przedsięwzięć.

Życzę więc niezapomnianych wrażeń 
oraz wspanialej zabawy na wszystkich ju
bileuszowych imprezach.

Z serdecznym pozdrowieniem
Adam Fudali 

Prezydent Miasta Rybnika

Sprostowanie
Tym razem chochlik namieszał w dacie fun

dacji klasztoru norbertanek w Rybniku, co 
nastąpiło w 1202 roku, myląc ją z datą ob
chodów jubileuszu Rybnika w 2002 roku. A 
wszystko to stało się w artykule poświęconym 
temu jubileuszowi zamieszczonym w świątecz
nym numerze “Gazety Rybnickiej”.

Redakcja przeprasza wszystkich zaintereso
wanych, a szczególnie pracowników Muzeum, 
którzy udzielali nam informacji.

Styczeń 2002
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Kalendarz imprez
j  .

*  - *  *

gelndi 
J j j i . y

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -  17.00 
bniku z siedzibą na Placu Wolności 

tel. 4 2 -2 9 -4 0 0 , e-mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

A

K U LTU RA - luty

Lp. TERM IN N A ZW A  IM P R E ZY O R G A N IZA T O R M IEJSCE PLAN IM P R E ZY

1. luty

„R ybn ik  - nasze miasto”  
„C echy rzemieślnicze 

w miastach G órnego Śląska 
do 1939 r.”

„W yrob isko  górnicze”

Muzeum w  Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w  Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota -  wstęp: wolny

2. luty W ystawa prac malarstwa 
Franciszka Stabli

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wystawa autorska 
Wstęp: wolny

3. luty Stały repertuar kina „Z e fir” Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Kino „Zefir”
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Szczegóły na plakatach.

4. luty Stały repertuar kina 
„Chw ałow iczanka”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły na plakatach.

5. do 03.02 „Szkoło, szkoło gdy Cię 
w spom inam ”

Muzeum w  Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w  Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa z historii rybnickiej oświaty, ze zbiorów 
Muzeum w  Rybniku, rybnickich szkół i kolekcji prywatnych, 

przedstawiające dzieje szkolnictwa w naszym mieście. 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota - wstęp wolny

6. do 11.03 W ystawa „M elch ior W ańkow icz 
(1892 -  1974) -  pisarz i publicysta”

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Hol Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Prezentacja życia i twórczości pisarza i publicysty Melchiora 
Wańkowicza w  związku z 110. rocznicą urodzin 

Wstęp: wolny

7. 0 1 -2 8 .0 2 Wystawa prac plastycznych grupy 
„P asja”  z M O K  w Radlinie

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Wstęp: wolny

8. 01.02 „M o je  spojrzenie na Rybnik 2002” Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla dorosłych 
z okazji 800-lecia Rybnika.

Wszelkie szczegóły u organizatora.

9. 01.02
godz. 19.00 Z  cyklu „D obre kino”

Dyskusyjny Klub Filmowy 
tel. 42 26 660 

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Projekcja filmów pt. „Nietolerancja”  i „Pancernik Potiomkin” 
Wstęp: 10 zł za dwa filmy

10. 03.02
godz. 15.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
„K opciuszek”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Dzieci Zagłębia z  Będzina. 

Wstęp: 8 zł

11.
04 -  09.02 

godz. 9.00 -  13.00 
i 16 .0 0 -20 .00

Ferie zim owe z internetem 
w  Kubie „Energetyka”

Klub „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka”  
ul. Podmiejska 1

Zajęcie od poniedziałku do soboty, podział na turnus poranny 
od godz. 9.00 -  13.00 oraz turnus popołudniowy 

od godz. 16 .00-20 .00 .
Cena turnusu: 60 zł

12.
0 4 -1 5 .0 2

godz.
9 .0 0 -1 3 .0 0

Małe Form y Zim a 2002
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755

Dom Kultury Niewiadom 
ul. M ościckiego 15 

plener

Ferie zimowe dla dzieci. Dwa turnusy po tygodniu.
W  programie: wyjazdy na basen, wycieczki autokarowe, zajęcia 

sportowe na świeżym powietrzu, turnieje gier świetlicowych, 
dyskoteka walentynkowa.

Wpisowe: 15 zł

13. 0 4 -1 5 .0 2 A kcja „Z im a 2002”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Zajęcia organizowane dla grupy 50 dzieci prowadzone 
codziennie od godz. 9.00 -  14.00 

przez instruktorów i wolontariuszy DK. 
Szczegóły u organizatora.

14. 0 4 -1 5 .0 2 A kcja  „Z im a  w  mieście”
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Spotkania od poniedziałku do piątku. W  programie zajęcia 
plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, muzyczno -  

integracyjne, konsultacje gitarowe, rozgrywki tenisa stołowego, 
odpłatne wycieczki na sanki (czwartki 07 i 14. 02). 

Turniej szachowy dla dzieci (14.02 g. 16.00).
Wstęp: wolny

15. 0 4 -1 5 .0 2 „F erie z filmem” Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży. 
Szczegóły na plakatach.

Wstęp: 1 zł

16. 0 4 -  15.02 
godz. 9.00 -  12.00

„Z im a 2002”
-  Ferie w Dom u Kultury 

Niedobczyce

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa i kinowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23 
plener

W  programie ferii: poranki filmowe, odpłatne wyjazdy na basen 
kryty do Rybnika, bal przebierańców, zajęcia plastyczne, 
teatralne, muzyczne, turniej tenisa stołowego, odpłatna 

wycieczka w  góry (Istebna), gry i zabawy na śniegu. 
Wstęp: wolny

17. 0 4 -1 5 .0 2  
od godz. 11.00 Ferie z Klubem  „H arców ka”

Klub „Harcówka” 
tel. 42 26 039

Klub „Harcówka”  
ul. Zakątek 19

W  programie m.in.: konkurs na najciekawszą budowlę ze śniegu, 
turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, rozgrywki umysłowe, 

bal przebierańców (14.02 g. 16.00), filmy wideo i gry TV. 
Wstęp: wolny

18.
0 4 -1 6 .0 2  

godz. 9 .3 0 -1 5 .3 0 Półkolonie z Klubem  „Energetyka”
Klub „Energetyka” 

tel. 739 11 74
Klub „Energetyka” 

ul. Podmiejska 1

W  programie: wyjścia na basen, wycieczka do Muzeum Chleba 
w Radzionkowie oraz do Palmiami w  Gliwicach, różne konkursy 

oraz zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. 
Półkolonie w dwóch turnusach tygodniowych:

I turnus 04 -  09. 02, II turnus -  11 -  16. 02.
Cena: 130 zł za turnus

19.
04.02
godz.

1 0 .00-13 .00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  zajęcia plastyczne dla dzieci

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę malarza 
Barbarę Rak dla wszystkich chętnych dzieci. 

Wstęp: wolny

20. 05.02
godz. 10.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „Atlantyda: zaginiony ląd”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Yallier 1

Projekcja filmu animowanego dla dzieci. 
Wstęp: 8 zł 19

GAZETA RYBNICKATel. 42 -28-825 , 4 2-60-070
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ALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH
KULTURA - luty

Lp. TERM IN N A ZW A  IM P R E ZY O R G A N IZA T O R M IEJSCE PLAN IM P R E ZY

21. 06 -  26.02
W ystawa: M alarstwo 

nieprofesjonalne Teresy Brych 
i A lfreda Dyrbuś

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7
Wstęp: wolny

22.
07.02

godz. 10.00
Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 

-  „T riu m f Pana Kleksa”
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Projekcja filmu animowanego dla dzieci. 
Wstęp: 6 zł

23.
08.02
godz.

10 .0 0 -13 .00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  zajęcia plastyczne dla dzieci

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę malarza 
Barbarę Rak dla wszystkich chętnych dzieci. 

Wstęp: wolny

24. 08.02
godz. 18.00

Biesiada muzyczna z cyklu 
„D la każdego coś miłego”

Dom  Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W  programie: występy zespołów wokalno -  instrumentalnych. 
Wstęp: 30 zł

25. 09.02 Bal walentynkowy Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Szczegóły na plakatach. 
Wstęp: 100 zł od pary

26. 09.02 
godz. 9.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „H arry Potter i kamień 

filozoficzny”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Projekcja filmu animowanego dla dzieci. 
Wstęp: 12 zł

27. 09.02
godz. 19.00 „Śledź” Dom  Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Pożegnanie karnawału
W  programie: zabawa oraz o  północy „pogrzeb kontrabasu” . 

Wstęp: 90 zł od pary

28. 10.02
godz. 15.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „Tym oteusz i Psiuńcio”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w  wykonaniu Teatru Lalki i Aktora 
„Ateneum” z Katowic.

29.
11.02
godz.

10 .0 0 -13 .00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  zajęcia plastyczne dla dzieci

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę malarza 
Barbarę Rak dla wszystkich chętnych dzieci. 

Wstęp: wolny

30. 12.02
godz. 10.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „M ikrofon  dla wszystkich dzieci”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Konkurs muzyczny dla wszystkich dzieci w  wieku 7 - 1 5  lat. 
Wszyscy chętni proszeni są o  zgłaszanie udziały oraz odebranie 

tekstów piosenek w  dziale artystycznym R CK  do 11.02.

31. 12.02
godz. 19.00 „Ś ledź”  - zabawa Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86
Hol Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Impreza muzyczna na zakończenie karnawału. 

Wstęp: 30 zł od osoby

32. 13.02 
godz. 8.30

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „H arry  Potter i kamień 

filozoficzny”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Projekcja filmu animowanego dla dzieci. 
Wstęp: 12 zł

33. 13.02
godz. 20.00

K oncert W alentynkowy 
Ryszarda Rynkowskiego

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1
Wstęp: 30 zł

34. 14.02
godz. 19.00

Film „M oulin  Rouge”  
z okazji W alentynek

Dom  Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Wstęp: 10 zł

35. 15.02
godz. 17.00

Otwarcie wystawy malarstwa 
Anny Zimnej

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Galeria Domu Kultury 
Niewiadom 

ul. M ościckiego 15

W programie: program artystyczny, zwiedzanie wystawy. 
Wystawa otwarta codziennie od 10.00 do 18.00 

Wstęp: wolny

36. 15.02
godz. 18.00 „N iedobczyckie w ieczory m uzyczne” Dom  Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86
Hol Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Szczegóły u organizatora. 

Wstęp: 10 zł

37. 17.02
godz. 15.00

Ferie z Rybnickim  Centrum Kultury 
-  „Z im ow a przygoda”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina.

38. od 18.02 „W spółczesna sztuka w zbiorach 
Muzeum w Rybniku”

Muzeum w  Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca dzieła sztuki współczesnej 
z kolekcji grupy sztuki Muzeum w Rybniku. 

Wstęp: 2 zł, 3 zł

39. 21.02
godz. 20 00

„Jazzow e czwartki w Klubie 
„M im oza”  -  W łodzim ierz Nahorny”

Restauracja „M im oza” 
tel. 739 82 45

Restauracja „M im oza”  
ul. Rymera 1

Wszelkie szczegóły u organizatora

40. 21.02 
godz. 9.00

M iejski konkurs recytatorski 
uczniów szkół podstawowych 

i gim nazjów

Gimnazjum Nr 11 
tel. 42 26 617 

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: wolny

41. 21.02
od godz. 18.00

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej O FPA Rybnik 2002

Elektrownia „Rybnik”  SA 
Towarzystwo Kulturalno 

-  Sportowe „Kuźnia”  
tel. 739 11 74

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Klub „Energetyka”  
ul. Podmiejska 1

Turniej regionalny (10 wykonawców) 
18.00 -  przesłuchania konkursowe 

20.00 -  koncert Wolnej Grupy Bukowina 
Konferansjer: Aleksander Chwastek

42. 22.02
od godz. 18.00

V I Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej O FPA Rybnik 2002

Elektrownia „Rybnik”  SA 
Towarzystwo Kulturalno 

-  Sportowe „Kuźnia”  
tel. 739 11 74

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Klub ..Energetyka”  
ul. Podmiejska 1

I Koncert Festiwalowy:
18.00 -  przesłuchania konkursowe (16 wykonawców)

20.30 -  „W  moim tajemnym życiu”  -  w ieczór piosenek Leonarda 
Cohena: wykonawcy -  D. Muzolf, J. Sip, M. Andrzejewski,

S. Dudziński, J. Musiatowicz, J. Kondrak, P. Selim, M. Celińska, 
T. Krzyżanowski

oraz gość specjalny Maciej Zembaty.

43. 22.02 „W alentynki”
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Klub „Olim p” 

ul. Raciborska 482
W  programie konkursy i zabawy. 

Wstęp: 1 zł

44. 22.02 Mała Akademia Filmu 
Europejskiego

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Film dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 
Szczegóły na plakatach.

Wstęp: 8 zł

45. 22.02
godz. 19.00 Z  cyklu „D obre  kino”

Dyskusyjny Klub Filmowy 
tel. 42 26 660 

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Projekcja filmów pt. „Pies andaluzyjski”  i „Idioci”  
Wstęp: 10 zł za dwa filmy

46. 23.02
od godz. 17.00

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej O FPA Rybnik 2002

Elektrownia „Rybnik”  SA 
Towarzystwo Kulturalno 

-  Sportowe „Kuźnia”  
tel. 739 11 74

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Klub „Energetyka”  
ul. Podmiejska 1

II Koncert Festiwalowy:
17.00 -  Przesłuchania konkursowe (16 wykonawców) 
18.30 -  Piotr Machalica śpiewa Brassensa i Okudżawę 

20.00 -  recital Edyty Geppert 
Konferansjer: Aleksander Chwastek

47. 24.02
od godz. 16.00

K oncert Galowy VI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej 

O FPA Rybnik 2002

Elektrownia „Rybnik”  SA 
Towarzystwo Kulturalno 

-  Sportowe „Kuźnia”  
tel. 739 11 74

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

W programie:
16.00 -  Koncert Laureatów VI OFPA Rybnik 2002 
16.30 -  „Tanga argentyńskie”  śpiewa J. Liszowska 

17.30 -  Koncert Natalii Kukulskiej 
Konferansjerzy: W ojciech Bronowski i Jan Poprawa

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002



KALENDARZ IMPREZ MIEJSKIC
KULTURA - luty

Lp. TERM IN N A ZW A  IM P R E ZY O R G A N IZA T O R M IEJSCE PLAN IM P R E ZY

48.
26.02

godz. 10.00
„Bajka o ciekawskiej G abrysi 

Papużce i kom puterku”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Bajka dla najmłodszych w wykonaniu 
Teatru z Krakowa „Kurtyna” . 

Wstęp: 8 zł

49. 27.02 „P rojekt Palmy W ielkanocnej” Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Ogłoszenie konkursu szkolnego adresowanego 
do dzieci przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych. 

Szczegóły u organizatora.

SPO R T I T U R Y S T Y K A  - luty

LP. TERM IN N A ZW A  IM P R E ZY O R G A N IZA T O R M IEJSCE PLAN IM P R E ZY

1.
luty

każda niedziela 
godz. 9 .0 0 -1 7 .0 0

Koszykarska Amatorska 
Liga Miast R O W -u

Rybnicka Amatorska 
Liga Koszykówki 

tel. 739 58 09 
(p. J. Lazar)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Wstęp: wolny 
Szczegóły u organizatora.

2.

luty
poniedziałek

godz.
1 7 .0 0 -  19.00 
i sobota godz.
1 3 .0 0 -  15.00

Zajęcia z piłki nożnej 
dla rocznika 1987 i młodszych

Klub Sportowy 
„Polonia”  Niewiadom 

tel. 739 15 92 
(C. Wajner)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum NR 12 

ul. Sportowa 52 
Rybnik -  Niewiadom

Zajęcia prowadzone przez instruktorów piłki nożnej. 
Zajęcia dla rocznika 1987 i młodszych. 

Wstęp: wolny

3.

luty
środa godz.

1 7 .0 0 -  19.00 
i sobota godz.
1 5 .0 0 -  17.00

Zajęcia z piłki nożnej 
dla roczników 1983 - 1986

Klub Sportowy 
„Polonia”  Niewiadom 

tel. 739 15 92 
(C. Wajner)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum N R 12 

ul. Sportowa 52 
i Boisko KS „Polonia”  

ul. Sportowa 
Rybnik -  Niewiadom

Zajęcia prowadzone przez instruktorów piłki nożnej. 
Zajęcia dla roczników 1983 -  1986.

W  środy -  boisko, w  soboty -  sala gimnastyczna. 
Wstęp: wolny

4.

luty
środa godz.

1 9 .0 0 -  21.00 
i piątek godz.
1 6 .0 0 -  18.00

Zajęcia z piłki nożnej 
dla rocznika 1982 i starszych

Klub Sportowy 
„Polonia”  Niewiadom 

tel. 739 15 92 
(C. Wajner)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum N R 12 

ul. Sportowa 52 
i Boisko KS „Polonia”  

ul. Sportowa 
Rybnik -  Niewiadom

Zajęcia prowadzone przez instruktorów piłki nożnej. 
Zajęcia dla rocznika 1982 i starszych.

W środy -  sala gimnastyczna, w piątki -  boisko. 
Wstęp: wolny

5. 01.02
godz.19.00

Am atorska Liga Piłki Siatkowej 
-  grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
w  Rybniku 

ul. Górnośląska 108

M ecz siatkówki: EXPERT TEAM Rybnik 
-  KRS SOKÓŁ Rybnik 

Wstęp: wolny.

6.
0 4 -1 5 .0 2

p n .-p t .
godz. 9.00 -  13.00

Ferie zim owe w „Bushido”
Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji „Bushido”  
tel. 42 28 201

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido”  

ul. Floriańska 1

W programie rekreacja ruchowa i gry sportowe. 
Podział na dwie grupy: 1 -  do lat 12 i 11 - 13 -  16 lat. 

Wstęp: wolny

7. 0 9 -1 0 .0 2  
od godz.9.00

Mistrzostwa Polski Juniorów 
we florecie dziewcząt i szpadzie 

chłopców

Rybnicki M łodzieżowy 
Klub Sportowy 

sekcja szermierki 
(J. Taranczewski) 

tel. 42 28 201

Sala sportowa przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych 

ul. Św. Józefa 30

W  programie turniej indywidualny i drużynowy. 
Eliminacje od godz. 9.00, finał o  godz. 17.30 

Wstęp: wolny

8. 13.02
godz. 16.00 Śląska Liga Juniorów

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 688 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

M ecz koszykówki: MKKS Rybnik -  M OSM  Tychy 
Wstęp: wolny.

9. 14.02 Zim ow y Turniej Szachowy Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. 
Szczegóły u organizatora

10.
1 6 -1 7 .0 2

godz.
10 .0 0 -16 .00

G rand Prix w Judo seniorów

Klub Sportowy 
„Polonia”  Rybnik 

tel. 73 95 816 
(J. Kowalczyk)

Sala sportowa przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych 

ul. Św. Józefa 30

W programie:
sobota -  od godz. 10.00 do 16.00 eliminacje, 

o  godz. 17.30 -  finały
niedziela - od godz. 10.00 eliminacje, o  godz. 15.00 -  finały. 

Wstęp: wolny

11. 17. 02 
godz. 10.00

Puchar Rybnika w szachach - Open

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

(K. Hasiński) 
tel. 42 48 687

Klub „Energetyka”  
ul. Podmiejska 1

Wpisowe: 10 zł seniorzy, 3 zł juniorzy

12. 18.02
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 34 
w Rybniku 

ul. Reymonta 69

M ecz siatkówki: AN TYK W ARIAT Rybnik 
-  ELTOM ONT Wodzisław Śląski 

Wstęp: wolny.

13. 19.02
godz. 9 .0 0 -1 5 .0 0

Dziecięca Liga Miast 
Śląsk -  Południe

Rojek - Decor 
tel. 42 32 511 
(A . Zygmunt)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Wystąpi minimalnie 8 zespołów m.in. uczestnicy z Rybnika, Żor, 
Czerwionki, Cieszyna, Bielska.

Wstęp: wolny

14. 19.02
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

M ecz siatkówki: ORLIKI Rybnik -  PREEM Rybnik 
Wstęp: wolny.

15. 19.02
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 32 
w Rybniku 

ul. Łączna 14

M ecz siatkówki: BEER TEAM  Rybnik -  AKS ARTUS Żory 
Wstęp: wolny.

16. 22.02
godz.19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
w  Rybniku 

ul. Górnośląska 108

M ecz siatkówki: EXPERT TEAM  Rybnik -  NOWI Rybnik 
Wstęp: wolny.

17. 23.02
godz. 17.00 III liga piłki siatkowej mężczyzn

Śląski Związek Piłki Siatkowej 
tel. 42 30 100 
(L. Kowalski)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

M ecz siatkówki: RMKS -  M M KS Dąbrowa Górnicza. 
Wstęp: wolny.

18. 26.02
godz. 16.00

Śląska Liga M łodzików  Starszych

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 688 

(G. Adamczyk)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

M ecz koszykówki: MKKS Rybnik -  UKS SP 32 Bytom. 
Wstęp: wolny.

19. 27.02
godz. 16.00

Śląska Liga Juniorów

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 688 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
M OSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

M ecz koszykówki: MKKS Rybnik -  KS MANHATTAN 27 
Wstęp: wolny.

20. 0 4 -1 5 .0 2 Otwarte sale gimnastyczne

Miejski Uczniowski Klub 
Sportowy ZSZ 
tel. 755 76 50 

(p. S. Adamczyk)

sale gimnastyczne szkół 
rybnickich

Wszelkie informacje u nauczycieli wychowania fizycznego 
w  szkołach.

21. 0 4 -1 9 .0 2 Ferie zim owe 2002 z M OSiR-em
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji „Rybnik”  
tel. 739 58 09

Pawilon przy 
Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji „Rybnik”  
ul. Powstańców Śl. 40

Dokładne informacje na plakatach

GAZETA RYBNICKATel. 42-28-825 , 42-6 0 -0 7 0



ska. Wzięło w nim udział 69 uczniów klas szó
stych z 23 szkół podstawowych z terenu mia
sta Rybnika i okolic. Zadaniem uczniów było 
rozwiązanie 16 prostych zadań w ciągu 20 mi
nut oraz 4 zadań o podwyższonym stopniu trud
ności w ciągu godziny.

Jury złożone z 5 nauczycieli matematyki ryb
nickich szkół podstawowych w tym samym dniu 
dokonało oceny prac i wyłoniło 6 laureatów, 
którzy zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowy
mi ufundowanymi przez rybnickie firmy oraz 
osoby prywatne. A oto laureaci w kolejności 

zdobytych  m iejsc:
1. Jan Wróblewski 
(SP 11, opiekunowie 
Grażyna Rduch, Doro
ta Rzymanek), 2. Pa
weł Wasiak (SP 5 
Czerwionka - Leszczy
ny), 3. M ichalina  
Hansdorfer (SP 19, 
op. Lucjan R ugor), 
4. Adrian Kupis (SP 
15, op. Lucyna Dziemi- 
dow icz), 5. Kamil 
Brodalka (SP 1, op.

Laureaci i organizatorzy konkursu. Zdj.: arch. SSP

'AZETA RYBNICKA
„Rykomat” 
po raz drugi

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowa
rzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzie- 
ciom” po raz kolejny zorganizowała na 
początku grudnia Rybnicki Konkurs Ma
tematyczny, którego pomysłodawcą była 
nauczycielka matematyki Joanna Kasper-

Gdzie poszła 
Karolinka?
dokończenie ze str. 15.

-  To niepraw dopodobne z  jakim  sercem  
i wspaniałomyślnością dzieci zostały przyjęte 
w Rybniku. Stało się tak nie tylko dzięki rodzi
nom, u których m ieszkali nasi m łodzi goście, 
ale również dzięki miastu - mówi Anita Gera- 
towska z „Przygody” . -  D zieci zostały obdaro
wane wieloma prezentam i, słodyczam i, owo
cami i odzieżą. Były tak zachwycone pobytem , 
że po prostu nie chciały stąd wyjeżdżać. Je

stem  pełna podziwu i w dzięczności za takie 
przyjęcie i spontaniczność ze strony rodziców. 
G oście z Krzywego Rogu i Łucka spędzili 
w Polsce 5 dni. W tym czasie zwiedzili rybnic
kie Muzeum, bazylikę i spotkali się z prezy
dentem Adamem Fudalim. Pojechali również 
na wycieczki do Wieliczki i Krakowa oraz od
wiedzili dwa domy opieki. Instruktorzy ukra
ińskich zespołów wzięli także udział we wspól
nych warsztatach, podczas których podzielili 
się swoją fachową wiedzą i doświadczeniem 
i ujawnili tajniki swojej pracy. Wiadomo już, 
że w ramach następnych występów pod hasłem 
„Przygoda i Przyjaciele” w Rybniku wystąpią 
zespoły z Krymu w Rosji. (S)

Tańczą goście — zespół z Ukrainy. Zdj.: Z.K.

Małgorzata Jędrejek), 6. - Filip Modliński 
(SP 11, op. Grażyna Rduch).

Szkoła Podstawowa nr 11, której uczeń 
zajął pierwsze miejsce, otrzymała „Puchar 
Mistrza Rykomat”. Na własność może zdobyć 
go szkoła, której uczeń wygra konkurs trzykrot
nie z rzędu. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała dyrektor szkoły Elżbieta 
Kurkowska, zaś na moment wręczenia nagród 
przybył naczelnik Wydziału Edukacji UM Ta
deusz Szostok, który pogratulował uczniom 
wiedzy, nauczycielom osiągnięć, a organizato
rom pomysłu i inicjatywy oraz podziękował za 
zaangażowanie.

Zlot mikołajkowy
Tuż po św. Mikołaju odbył się VI Zlot 

Mikołajkowy dzieci i młodzieży, członków 
szkolnych kół krajoznawczo-turystycz
nych SKKT-PTTK pod hasłem „Marsze 
w nieznane-Posząukiwanie Mikołaja”.

Młodzi turyści kierując się specjalnie ozna
kowaną mapą przemierzali miasto, aby znaleźć 
odpowiedź na pytania dotyczące jego przeszło
ści, zabytków oraz wykazać się dobrą orienta
cją w terenie. Czas przejścia wynosił 75 mi
nut, a meta zlotu, którą także trzeba było od
naleźć, znajdowała się w świetlicy Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. 
Młodzi turyści zostali gościnnie przyjęci, a św. 
Mikołaj wręczył im słodkie prezenty i okolicz
nościowe plakietki, upamiętniające jubileusz 
50-lecia istnienia Oddziału PTTK w Rybniku.

W zlocie uczestniczyło 125 uczniów skupio
nych w 16 drużynach. Pierwsze miejsce zdo
było Gimnazjum nr 1 w Żorach, drugie 
-  SP 8 w Rybniku, zaś trzecie koło „Tra
per” przy Gimnazjum 2 w Rybniku. Zwy
cięzców nagrodzono kompasami, zaś imprezę 
uświetniły występy artystyczne uczestników 
konkursu piosenki turystycznej oraz gawędy 
w gwarze śląskiej.

Zlot zorganizowała Komisja Młodzieżowa 
i Koło Przewodników przy Oddziale PTTK 
w Rybniku przy pomocy miasta. Specjalne po
dziękowania organizatorzy składają dyrek
cji ZSE-U za udostępnienie siedziby.

Wolne miejsca 
w „Przytulisku”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku in

formuje, iż posiada wolne miejsca noclegowe 
w schronisku „Przytulisko”. Schronisko mie
ści się w budynku OPS na ulicy Żużlowej 25.

Schronisko przeznaczone jest dla kobiet i 
kobiet z dziećmi, które ze względu na sytuację 
rodzinną lub inne wydarzenia losowe pozosta
ją bez „dachu nad głową”.

Placówka jest czynna całą dobę i przyjmuje 
tylko mieszkańców Rybnika.

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002
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Aktywni żyją bezpieczniej

Starszy nie znaczy gorszy
„Sprawdzaj dokumenty osób podają

cych się za przedstawicieli firm i organi
zacji społecznych, nie bądź łatwowierny, 
nie wychodź z domu w godzinach wieczor
nych, unikaj tłoku i przechowywania więk
szej sumy pieniędzy w domu” - to tylko 
niektóre ze wskazówek, jakie mogli uzy
skać rybniccy seniorzy w ramach realizo
wanego z myślą o nich projektu „Aktywni 
żyją bezpieczniej” .

Uroczyste podsumowanie tego przedsię
wzięcia, którego pomysłodawcą było Regional
ne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, mia
ło miejsce w Zespole Szkół Ekonom iczno- 
Usługowych w Rybniku. W spotkaniu tym wzię
li udział m.in. przedstawiciele brytyjskiej am
basady i rybniccy seniorzy oraz prezydent 
Adam Fudali, przewodniczący RM Michał 
Śmigielski i poseł Bolesław Piecha. Podczas 
spotkania Danuta Mrozek, przewodnicząca 
istniejącego od 6 lat Regionalnego Towarzy
stwa Oświaty Zdrowotnej, przedstawiła jego do
tychczasową działalność. Wspomniała o impre
zach organizowanych przez Towarzystwo tj. 
Dniach Promocji Zdrowia i spotkaniach mają
cych na celu walkę z osteoporozą, jaskrą, no
wotworami, chorobą Alzheimera czy też uza
leżnieniami. — To spotkanie je st uroczystym  
podsumowaniem projektu, który był realizowa
ny przez prawie całe drugie półrocze 2001r. 
Był on finansowany przez brytyjski Fundusz 
KnowH ow i adresowany był do osób starszych. 
To właśnie oni są najbardziej ufni i łatwowier
ni i dzięki temu często padają ofiarą prze
stępstw. Chcemy by wiedzieli jak działają prze
stępcy i jak mogą się przed nimi bronić — mó
wiła D. Mrozek.

W ramach projektu odbyło się ponad dwa
dzieścia spotkań, w których uczestniczyło oko

ło 1200 osób. Frekwencja na spotkaniach, któ
re odbywały się na rybnickich parafiach, była 
różna: od 15 do nawet 110 osób. Podczas akcji 
rozdano szereg ulotek informujących o tym, 
jak spowolnić proces starzenia się, jak żyć ak
tywnie i zdrowo oraz jak nie stać się ofiarą 
napadu czy kradzieży. Wysoko ocenili przed
sięwzięcie jego adresaci. W dzielnicy Kamień 
przybyło na spotkanie ponad 80 starszych wie

kiem osób. Wyrazili oni opinię, że informacje 
i rady przekazane przez prelegentów były bar
dzo cenne. Podziękowanie wyrazili gromkimi 
brawami na stojąco.

Towarzystwo planuje kolejne przedsięwzię
cie, a mianowicie projekt „Młodzi duchem - 
zdrowi ciałem” , którego efektem miałobybyć 
powstanie klubu seniora i uniwersytetu „trze

ciego wieku” , o czym mówiła przedstawiciel
ka UŚ1. Helena Hrapkiewicz. Jednak na pro
jekt ten nie uzyskano dofinansowania.— Mimo 
tego — mówi D. Mrozek — nie załamujemy rąk, 
będziem y pisać o nowe gran ty i działać na rzecz 
uruchom ienia tego klubu. Szanse są, trzeba 
tylko się postarać. No bo jeśli nie teraz to kie
dy, jeś li nie my, to kto?— pytała przewodniczą
ca Towarzystwa. Na dobry początek miasto 
przyznało już lokal na siedzibę klubu, który ma 
mieścić się w budynku przy ul. Sobieskiego 
15. W trakcie spotkania wystąpił chór „Senior” 
z DK Boguszowice, a na wszystkich gości cze
kał świąteczny poczęstunek.

—To spotkanie ma kilka celów . P rzede  
wszystkim stwarza m ożliw ość kolejnego spo

tkania w takim gronie oraz zawarcia nowych 
znajom ości, które, mamy nadzieję, zostaną wy
korzystane w założeniu uniwersytetu III wie
ku i klubu seniora — mówił prowadzący całą 
imprezę Józef Meisel. — Głównie jednak cho
dzi nam o integrację środowiska ludzi star
szych.

(S)

Podsumowanie projektu „Aktywni żyją bezpieczniej”. Zdj.: Biuro Prasowe UM

13 grudnia 2001 roku już po raz szósty 
nauczycielka SP 11 Jadwiga Lenort zor
ganizowała Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
o Śląsku.

Poprzedził go wewnątrzszkol- 
ny „Tydzień Śląski” , na który zło
żyły się lekcje w izbie regional
nej, konkurs piosenki oraz śląska 
biesiada.W turnieju wzięły udział 
drużyny uczniów klas 3. Pięciu 
rybnickich szkół podstawowych 
o numerach 1,11,16,35,37. Mu
siały zaśpiewać piosenkę śląską, 
przedstawić plakat na temat 
„Rybnik: tu żyję, tu m iesz
kam”, rozwiązać krzyżówkę, po
pisać się znajomością swojego 
miasta i gwary. Spośród 98 prac

Turniej Edukacji 
Regionalnej

Tańczy zespół „B ajtle” z SP 11

nadesłanych na -  wchodzący w skład turnieju 
-  konkurs plastyczny nagrodzono 21. Jury two
rzyli prezydenci Jerzy Frelich, Józef Cyran, 
członek Zarządu Miasta Ewa Ryszka oraz wi
zytator KOiW Zofia Goliriska. Przyznało ono 
miejsca: 1. dla SP 37 z Ochojca (drużyna po 
raz pierwszy wzięła udział w turnieju), 2. dla 
SP 1, 3. dla SP 11, 4. dla SP 35 i 5. dla SP 
16. Nagrody ufundował Urząd Miasta Rybnika. 
Na uwagę zasługuje fakt, że nauczycielki SP 11 
Ewa Bugla i Jadwiga Lenort podczas Turnie
ju zaprezentowały nowy zeszyt ćwiczeń dla 
uczniów klas młodszych, przeznaczony do edu
kacji regionalnej pt. „Rybnik -  moje miasto”, 
który bardzo spodobał się przedstawicielom 
władz samorządowych i oświatowych. Będzie on 
prezentowany przez metodyków wśród nauczy
cieli nauczania zintegrowanego. (gw)
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A z e t a  r y b n ic k a
^  Koncert i aukcja na rzecz szkoły muzycznej

Wiktor pod młotek
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

rybnicka szkoła muzyczna im. Karola 
i Antoniego Szafranków była organizato
rem kolejnego koncertu i aukcji, z któ
rych dochód przeznaczany jest tradycyj
nie na zakup instrumentów muzycznych.

Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej w pro
gramie mozartowskim zaprezentowała się zna
komicie szkolna Orkiestra Kameralna pod 
batutą dyrektora Eugeniusza Stawarskie-
go. Usłyszeliśmy trzyczęściowe Divertim en
to, serenadę na smyczki i żartobliwe wariacje 
na temat sławnej Eine kleine nacht musik. 
Gwiazdą koncertu miał być zespół Vox, jed
nak z powodów losowych udało się przybyć 
tylko jednemu przedstawicielowi grupy -  Da-

Kolędy 
i pastorałki

Aż 52 wykonawców indywidualnych bądź 
zbiorowych zgłosiło się do rejonowych eli
minacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie, które odbyły 
się po raz czwarty w rybnickim MDK 

Ostatecznie 14 grudnia wystąpiło 40 wyko
nawców. Jury w składzie: Lidia Blazel-Mar- 
szolik, Jadwiga Masny, Jerzy Michalski, 
Iwona Remiorz zakwalifikowało do będziń
skiego finału sześć zespołów: zespół kościoła 
św. Jadwigi w Rybniku (op. Izabela Zep), ze
spół „A d Libitum 2000” z Czernicy (op. Kata
rzyna Brachaczek), chór Gimnazjum nr 4 
w Raciborzu (op. Marceli Reszka), zespół „Za
kątek” z  MDK Rybnik (op. Andrzej Betka), 

/ chór „G loria” z Żor (op. Ewa Adamczyk-Ści-

GAZETA RYBNICKA

riuszowi Tokarzewskiemu. Z pom ocą na
strojowych pastorałek i tradycyjnych pol
skich kolęd stworzył ciepły, przedświątecz
ny nastrój oraz udowodnił, że jest nie tylko 
dobrym wokalistą, ale i uzdolnionym instru
mentalistą.

Perypetiami na drodze do tytułu Ślązaka Roku 
podzieliła się z publicznością tegoroczna zwy
ciężczyni konkursu Betina Zimoriczyk. Gwa
rowa Bajka o Czerwonym Kapturku rozbawiła 
widzów do łez. Również łzy, ale wzruszenia, 
pojawiły się kiedy Ślązaczka Roku 2001 mówiła 
o śląskich tradycjach kultywowanych w jej ro
dzinie oraz składała świąteczne życzenia.

Kulminacją koncertu była aukcja przedmio
tów pozyskanych od znanych osób przez przy-

bik) oraz chór „V oce Segreto” -  MOK Żory 
(op. Andrzej Marciniec).

Jurorzy z uznaniem podkreślali wysoki po
ziom artystyczny większości zespołów i przy
znali aż 15 wyróżnień wykonawcom,którzy się 
nie zakwalifikowali do finału tego znanego już 
szeroko festiwalu. Zasugerowali również ks. 
Piotrowi Pilśniakowi, dyrektorowi imprezy, na
gradzanie zespołów już na etapie przesłuchań 
rejonowych, co zostało życzliwie wysłuchane.

W finale, w którym wzięło udział ponad 
120 zespołw, sukces odniósł zespół „Zakątek” 
z MDK, zdobywając III miejsce, podobnie jak 
w kategorii chórów chór „Voce Segreto”, 
z tym że w obu tych kategoriach nie przyzna
no II miejsca . Również III miejsce zdobył chór 
Gimnazjum nr 4 w Raciborzu, wyróżniono 
zaś „Scholę”  z kościoła św Jadwigi na No
winach. A ponieważ konkurencja była bardzo 
silna, tym bardziej odniesionego sukcesu gra
tulujemy. (gw)

jaciela szkoły Marka Wołoskiego, który 
wspólnie z dyrektorem RCK Adamem Świer- 
czyną licytację poprowadził. Najcenniejszym 
obiektem okazała się statuetka nagrody Wik
tora, którą w 1992 roku otrzymał ks. Arka
diusz Nowak. Emocjonującą walkę o jej zdo
bycie stoczyli prezydent Adam Fudali i oso
ba z rodziny jednego z uczniów szkoły. Osta
tecznie Wiktor „poszedł” za 2 tys. zł i, nieste
ty, nie ozdobi prezydenckiego gabinetu... 
Wśród innych licytowanych przedmiotów były 
płyty CD „Budki Suflera”, Jerzego Połomskie
go, scenariusze filmu „Pan Tadeusz” Wajdy 
i jednego z odcinków ”13 posterunku”, akwa
rele Kazimiery Drewniok, album „O jciec Świę
ty w sejm ie i senacie”, książka M. Wołoskiego 
i B. Kwaśnioka „R ybnik  -  wydarzyło się... 
1900-2000” i inne. W sumie na rzecz szkoły 
wpłynęło ponad 3 tys. zł.

K  o n k u r s 
b i b l i j  n y

Pod koniec listopada w Szkole Podstawo
wej nr 12 w Rybniku - Zebrzydowicach od
był się etap Rejonowy Konkursu Biblijne
go dla uczniów szkół podstawowych  
pt. “Prawdziwie Ten był Synem Bożym”.

W konkursie wzięło udział 133 uczniów szkół 
z Rybnika, Żor, Czerwionki-Leszczyn i okolic. 
U czestnicy wykazali się dużą znajom ością 
ewangelii wg św. Mateusza. Przez 46 minut 
odpowiadali na 30 szczegółowych pytań testu, 
za które można było zdobyć 46 punktów.

P ierw sze m iejsce zajął Łukasz Draga 
z Książenic, przygotowany przez katechetkę 
Elżbietę Matuszczyk, zdobywając 44 punkt, 
drugie m ie jsce  Katarzyna Dzierżęga  
z Pstrążnej, przygotowana przez Jolantę Ta- 
turę i trzecie Maria Słapczyńska z SP 22 
z Rybnika przygotowana przez Marzenę Za
jąc. 11 osób z naszego rejonu, zakwalifikowa
ło się do etapu diecezjalnego konkursu.

Nagrodzeni uczniowie przyznali, że oprócz 
katechetów do konkursu przygotowywali ich 
rodzice, a nawet rodzeństwo. Aby tak dobrze 
poznać ewangelię musieli -  jak twierdzili -  wie
le razy ją przeczytać, albo -  jak w przypadku 
Agnieszki -  ciągle jej słuchać, gdyż rodzice na
grali jej tekst na taśmę magnetofonową.

Fundatorami nagród byli: ks. proboszcz Jej
kowic Karol Matera, który ufundował pierw
szą nagrodę oraz dekanaty: rybnicki, żorski, 
boguszowicki, dębieński, golejowski i niedo- 
bczycki. Laureatom nagrody wręczał naczelnik 
Wydziału Edukacji Tadeusz Szostok. Organi
zatorzy konkursu wyrażają podziękowanie dy
rektor SP 12 Irenie Serwotka za umożliwie
nie przeprowadzenia go w szkole, a przede 
wszystkim za życzliwość i okazaną pomoc.

Akcję na rzecz szkoły prowadzili Adam Swierczyna i Marek Wołoski (na zdj. od pra
wej).Na zdjęciu również Dariusz Tokarzewski. Zdj.: Biuro Rzecznika UM.
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Życzenia radości i nadziei
Dokończenie ze str. 8 -9 .

w czasie którego oprócz poczęstunku moż
na było wysłuchać kolęd i bożonarodzenio
wych opowiadań.

Od kilku już lat wieczerzę wigilijną przygo
towuje również DK w Chwalowicach wraz 
z Radą Dzielnicy. Tym razem przy świątecz
nym stole, na którym zasiedli samotni i osoby 
wymagające wsparcia z Chwałowic. Wspólnie 
z nimi opłatkiem podzielili się m.in. wicepre
zydent Jerzy Frelich oraz proboszcz tutejszej 
parafii ks. Teodor Suchoń.

Tradycyjnie już we wspólnym poczęstunku 
świątecznym uczestniczyli także najstarsi 
mieszkańcy dzielnicy Orzepowice. Po raz 
pierwszy spotkanie to odbyło się w nowej sali 
gimnastycznej .Wzięli w nim udział m.in. wice
prezydent Józef Cyran, poseł Bolesław Pie-

• • •

cha i przewodniczący Rady Dzielnicy Alojzy 
Hola. Goście obejrzeli jasełka uczniów, wysłu
chali kolęd chóru parafialnego oraz obejrzeli 
scenkę satyryczną o służbie zdrowia.

Prezydent Rybnika uczestniczył też w spo
tkaniu noworocznym zorganizowanym przez 
Radę Dzielnicy Chwałowice, zaś w SP 16 
w Boguszowicach spotkał się z najstarszymi 
mieszkańcami tej dzielnicy. Był również obec
ny na spotkaniach noworocznych w dzielnicach 
Smolna,Radziejów,

Spotkanie noworoczne zorganizował rów
nież przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiego 
Towarzystawa Gospodarczego Czesław So- 
bierajski. Było ono połączone z oficjalnym 
otwarciem nowej siedziby Towarzystwa przy 
ul. Białych. Obecni byli m.in. prezydent Ryb-

nika Adam Fudali, przewodniczący Rady Mia- /  | 
sta Michał Śmigielski oraz starosta Damian 
Mrowieć. Nową siedzibę poświęcił ks.dzie- 
kan Franciszek Skórkiewicz.

Spotkanie opłatkowe, tym razem z udziałem 
seniorów, odbyło się 10 stycznia w klubie „Har
cówka”. We wspólnym poczęstunku wzięło 
udział 150 osób w wieku powyżej 65 lat. Z myślą
0 nich przygotowano występ dziecięcego kółka 
teatralnego oraz zespołu wokalno-muzycznego 
z Leszczyn. Nie zabrakło również wspólnego 
śpiewania kolęd oraz dzielenia się opłatkiem. Spo
tkanie to było wyjątkowe, gdyż wśród honorowych 
gości znaleźli się mieszkańcy Ligoty, Ligockiej 
Kuźni i Raszowca, którzy ukończyli już 
90 lat. Kolejną grupą szacownych jubilatów 
było osiem par małżeńskich, które w ubiegłym 
roku obchodziły jubileusz złotych godów.
Wspólny poczęstunek udało się zorganizować 
dzięki pomocy sponsorów i Rady Dzielnicy 
Ligota-Ligocka Kuźnia.

Podobny charakter miało spotkanie opłatko
we Rybnickiego Koła Emerytów i Renci
stów „Silesia” , które odbyło się już 17 grud
nia. Wzięło w nim udział 120 członków koła 
oraz zaproszeni goście, a wśród nich sam Świę
ty Mikołaj, który wręczył wszystkim paczki ze 
słodyczami. Nie zapomniano również o poczę
stunku i symbolicznej lampce szampana. Spo
tkanie zorganizowano dzięki pomocy sponso
rów reprezentujących firmy i sklepy z dzielni
cy Paruszowiec-Piaski.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku roz
począł się tradycyjny cykl spotkań Zarzą
du Miasta z przedstawicielami poszczegól
nych grup zawodowych Rybnika. W UM 
gościli m.in. funkcjonariusze policji, probosz
czowie rybnickich parafii, kierownicy jedno
stek miejskich oraz dziennikarze lokalnych me
diów. Spotkania były okazją do złożenia ży
czeń wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
1 wymiany uwag na temat przyszłości miasta.

(S)
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Spotkanie seniorów  w klubie „Harcówka”. Zdj.:Z.K.

Piosenka artystyczna 
po raz szósty!

Przed nami VI Ogólnopolski Festiwal Piosen
ki Artystycznej organizowany Towarzystwo Kultu- 
ralno-Sportowe “Kuźnia” przy elektrowni “Rybnik” .

Turniej Regionalny odbędzie się 21 lutego, 
a przesłuchanie konkursowe zakończy występ “Wol
nej Grupy Bukowina” . 22 lutego pierwszy kon
cert festiwalowy, a po nim wieczór piosenek Leonar
da Cohena. Jako gość specjalny wystąpi Maciej 
Zembaty. W sobotę 23 lutego, po przesłuchaniach 
konkursowych Piotr Machalica zaśpiewa Brassen- 
sa i Okudżawę, a na koniec wieczoru - recital Edyty 
Geppert. Koncert Galowy, który będzie miał miej
sce w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się 
24 lutego. Wystąpią laureaci, a także Joanna Li- 
szowska - zdobywczyni Grand Prix w ub. roku. A na 
deser gwiazda - Natalia Kukulska. Zapowiada się 
więc niezwykle atrakcyjnie. Szczegóły na plakatach.

VII Giełda budownictwa 
i wyposażenia DOM

W dniach od 5 do 7 kwietnia 2002 roku 
odbywać się będzie w Zespole Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych przy ul. św. Józefa 
30 w Rybniku VII Giełda Budownictwa i 
Wyposażenia DOM.
Organizator:
Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo-Han
dlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
Zakres tematyczny:
materiały i usługi budowlane, technika grzewcza 
i sanitarna oraz wyposażenie wnętrz i ogrodów. 
Cel:
umożliwienie inwestorom poznania firm działa
jących na naszym terenie, ich potencjału, sto

sowanych technologii, materiałów, a wystawcom 
zaprezentowania i promocji swoich przedsię
biorstw.
W programie: obok wystawy, m.in. Forum Go
spodarcze, bankiet, konkursy dla wystawców 
i odwiedzających, medale za produkt, technolo
gię i usługę giełdy.

Zainteresowanym wystawcom informacji 
udziela:
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, 44-200 Rybnik, 
Rynek 12, tel/fax 4221168, 4237566, 
4237615, biuro@izbaph.rybnik.pl

GAZETA RYBNICKATel. 42-28-825 , 4 2-60-070
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Abecadło rzeczy śląskich

1922-2002
80 lat powrotu Rybnika do Polski!

Kiedy w marcu 1996 roku Śląsk obchodził 75-lecie Plebiscytu, w ówcze
snym województwie katowickim -  jak donosiła prasa -  odbyła się z tej oka
zji tylko jedna impreza okolicznościowa. Była to wystawa plenerowa: „Pol
skie plakaty plebiscytowe na Górnym Śląsku”, zorganizowana przez uczniów 
IV LO w Rybniku-Chwałowicach. Zaś w maju tego samego roku śląskie 
elity oburzały się, że Telewizja Polska nawet nie wspomniała 
o 75-leciu trzeciego Powstania Śląskiego. A co zrobiły śląskie elity? Powyż
sze przykłady raczej nie potwierdzają rzekomego zmysłu organizacji wśród 
Ślązoków. Jeżeli zatem chodzi o rocznice, to powinniśmy się zachowywać 
jak z okazji urodzin. Trzeba upiec kołocz, posprzątać w chałpie i dyskretnie 
przypom nieć rodzinie, że latoś lodprawiom w niydziela popołedniu. A za
tem do urodzin trzeba się przygotować, a nie liczyć, że zrobi to ktoś za nas! 
Dlatego przypominamy o rocznicy powrotu Rybnika do macierzy.

Po Plebiscycie i trzech Powstaniach Śląskich 
w październiku 1921 roku Rada Ambasadorów 
państw zachodnich zdecydowała w reszcie
0 podziale Górnego Śląska między Polskę
1 Niemcy. Państwu polskiemu przyznano tery
torium o powierzchni 3214 km kwadratowych, 
co stanowiło 29 proc. spornego obszaru. Miesz
kało na nim 966 tysięcy ludzi oraz mieściła się 
tu większość śląskich zakładów przemysło
wych: 76 proc. kopalń węgla kamiennego, 
82 proc. kopalń rud cynku, 97 proc. kopalń rud 
żelaza oraz 50 proc. koksowni i hut żelaza.

Oficjalne przejmowanie przekazanych Polsce 
ziem śląskich nastąpiło dopiero na przełomie 
czerwca i lipca 1922 roku. Było to dla ludno
ści polskiej wielkie święto. Te ważne uro
czystości rozpoczęły się w Rybniku już 
w sobotę 1 lipca 1922 roku. O godzinie
15.00 przybyła do naszego miasta policja pol
ska, przejmując władzę porządkową. Na głów
nych ulicach było widać wielkie podniecenie. 
Ludzie zamiatali obejścia swych domów, wy
wieszali polskie flagi i stroili okna. Rynek zaś 
udekorowano flagami, girlandami, a na środ

ku wybudowano ołtarz i wysoką drewnianą 
mównicę. Inna grupa ludzi kończyła w sobotni 
wieczór budowanie dwóch bram tryumfalnych, 
przez które przejść miały wyczekiwane polskie 
władze. Jedna brama powstała na ulicy Po
wstańców koło kościoła św. Antoniego, zaś 
druga w miejscu gdzie Rynek styka się z ulicą 
Sobieskiego. Na bramach tych umieszczono 
polskie flagi, herb Rybnika i napisy: „Za Wia
rę, O jczyznę i W olność!” oraz „W itam y cię  
Polsko!” Uroczystości oficjalnego przejmo
wania Rybnika przez władze polskie roz
poczęły się w poniedziałkowy poranek 
3 lipca 1922 roku. Do miasta wkroczył od
dział Wojska Polskiego pod dowództwem gen. 
Stanisława Szeptyckiego. O godzinie 11.00 
w obecności pierwszego wojewody śląskiego 
Józefa Rymera, zatknięto na naszym Rynku na
rodową flagę. Następnie rozpoczęły się uro
czyste przemowy i podpisywania dokumen
tów. Chętnych do obejrzenia tej uroczystości 
było tak wielu, że nie mieścili się na Rynku. 
Ludzie tłoczyli się w oknach i na dachach oko
licznych domów.

Powszechnie panowała wtedy opinia, że ...ze 
wszystkich miast górnośląskich uważać 
można Rybnik jako to miasto, które zgo
towało wojsku najwspanialsze przyjęcie. 
Następnego dnia po uroczystościach „Sztan
dar Polski i Gazeta Rybnicka” pisała: (...) Mi

nął dzień połączenia starej zie
mi piastowskiej z Polską. Wol
ni od jarzm a niem ieckiego, 
m ogliśm y n areszcie bez 
przeszkód i bez ograniczeń  
wznieść nasz czysty, niespla- 
miony sztandar polski. Widzie
liśmy żołnierzy naszych, uoso
bienie polskiej idei wolnościo
wej, wkraczających do miasta 
naszego wśród entuzjazm u 
starych i młodych. W najodle
glejszych ulicach, oknach i 
domach ukazały się godła Orła 
B iałego i b ia ło-czerw on e  
sztandary (...)

Rybnik po przejęciu przez Pol
skę pozostał miastem powiato
wym i stal się częścią nowo utwo
rzonego Województwa Śląskiego. 
Byl też wtedy Rybnik miastem 
nadgranicznym, a najbliższe przej
ście graniczne z Niemcami mie
ściło się między Chwałęcicami, 
a Stodołami.

Marek Szołtysek

W poniedziałek 3 lipca 1922 roku podczas oficjalnych uroczystości włączenia Rybnika do Polski, 
delegat biskupi ks. Jan Kapica odprawił mszę św. Na rybnickim Rynku stanął wówczas ołtarz zaś 
wysoką m ównicę wykonali z brył węgla górnicy z kopalni w Chwałowicach.

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002
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Trzeba przyznać, że nasz cykl prezentowania starych 
zdjęć spotkał się ze sporym zainteresowaniem czytelni
ków. Otrzymaliśmy już kilkadziesiąt fotografii, za które 
autor cyklu dziękuje. Wybrane zdjęcia będziemy zamiesz
czać z komentarzem.

Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Uła
tw i to  dyskusję na tem at przedstawionych na zdjęciu  
wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc do wycinania 
tych stron i zbierania ich w  segregatorze.

Zachęcamy nadal do przynoszenia do redakcji starych 
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Za każde 
zdjęcie wybrane do druku Wydawnictwo „Śląskie ABC” 
z Rybnika zapłaci 10 zł.

Zdjęcie 3 /2
To cenne zdjęcie z opisem  nadesłał Adam Ochojski z Rybnika. Zrobiono je  
latem 1934 roku podczas wakacyjnych „ogródków  jordanow skich” czyli zajęć 
rekreacyjnych w Szkole Powszechnej im. Józefa Lompy w Rybniku-Sm olnej. 
W środku siedzi opiekunka pani Dym el (lub Dem el?). Pan Ochojski rozpo
znał też kilka innych osób. W środku w najniższym rzędzie ten maluch z piłką 
to Napoleon Siess, późniejszy znany kompozytor, dyrygent i dyrektor Opery 
Śląskie w Bytomiu. Po jego prawej stronie siedzi siostra Grażyna Siess, zaś 
po jego lew ej po kolei: Halina Krzyżoszczak i Łucja Krzyżoszczak -  później
sza rybnicka lekarka, Anna Ośliźlok i Zdzisława Siess. M oże ktoś rozpozna 
pozostałe osoby?

GAZETA RYBNICK

Zdjęcie 3/1
Zdjęcie z lat 30. XX wieku przedstawia pielęgniarki z rybnickiego 
szpitala z ulicy Gliwickiej, o czym świadczą pęki kluczy zawieszo
ne u paska fartucha, do każdej zamykanej z osobna szpitalnej sali. 
Zachęcam y do potwierdzania naszych przypuszczeń. Może ktoś roz
pozna te pielęgniarki?

Tel. 42 -28-825 , 4 2-60-070 GAZETA RYBNICKA
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Bale przebierańców, filmy i spektakle, 
wycieczki w góry, „szusy” na nartach oraz 
zajęcia rekreacyjne -  to tylko niektóre 
z atrakcji jakie rybnickie placówki kultu
ralne i sportowe przygotowały z myślą 
o dzieciach, które w okresie ferii zimo
wych pozostają w mieście.

A jest w czym wybierać. W Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbywać się będą płatne poranki 
filmowe podczas, których młodzież obejrzy trzy 
filmy. Będzie to „Atlantyda” (5.02), „Trium f 
Pana Kleksa” (7.02), „H arry Potter i kamień 
filozoficzny” (9.02). Dzieci będą mogły również 
wziąć udział w zajęciach plastycznych, które 
zaplanowano na poniedziałki i piątki. Zajęcia 
będą trwać od godz. 10.00 do 13.00, a popro
wadzi je Barbara Rak. Dla najmłodszych mi
łośników teatru przygotowano trzy spektakle 
-  w niedzielne popołudnie 3 lutego Teatr Dzie
ci Zagłębia z Bytomia zaprezentuje bajkę 
„K opciuszek”, natomiast 10 lutego Teatr Ate
neum zaprasza najmłodsze dzieci wraz z ro
dzicami na przedstawienie „Tym oteusz i Psiun- 
c io ”. „Zim owa przygoda” będzie czekać na 
milusińskich, którzy odwiedzą TZR 17 lutego 
o godz. 15.00. Nie lada atrakcją dla tych, któ
rzy lubią śpiewać. 12 lutego będzie konkurs 
„Mikrofon dla wszystkich” . Szczegółowe 
informacje na ten temat można uzyskać 
w Rybnickim Centrum Kultury pod nume
rami telefonu 4222132 , 4223235 , 
4228875.

O najmłodszych nie zapomniał także Klub 
„Harcówka” , w którym codzienne przed po
łudniem odbywać się będą zajęcia dla dzieci 
lubiących sport i rozrywki umysłowe. Do wy
boru będą tenis stołowy i rozgrywki szachowe 
oraz zabawy, ąuizy, szarady i krzyżówki. Orga
nizatorzy przygotowali również filmy wideo, 
gry telewizyjne oraz „igraszki na śniegu” po
łączone z lepieniem śnieżnych budowli. Głów
ną atrakcją będzie bal przebierańców, któ
ry zaplanowano na 14 lutego na godzinę 
16.00. Zwykle uczestniczy w nim 60 dzieci, 
a wśród nich pojawiają się nawet dwulatki. 
Kontakt do „Harcówki”: teł. 4226039.

Zajęcia muzyczne, plastyczne i taneczne, 
wyjazdy w góry i na basen -  to tylko niektóre 
atrakcje jakie dla setki dzieci przygotował Dom 
Kultury w Niewiadomiu. Zajęcia w tej pla
cówce będą odbywać się codziennie od godz. 
9.00 do 16.00. Szczegóły: teł. 7294413.

Najmłodsi mieszkańcy Chwałowic będą 
mogli wziąć udział w rozgrywkach tenisa sto
łowego oraz przedpołudniowych zajęciach gi
tarowych, plastycznych, fotograficznych, mu
zycznych, czy teatralnych, które przygotował

dla nich miejscowy Dom Kultury. Organiza
torzy przewidują również wyjazdy w góry na 
sanki i narty. Kontakt: teł. 4216222.

Z myślą o dzieciach z rodzin najuboższych 
szereg atrakcji przygotował DK w Boguszo- 
wicach. Oprócz seansów filmowych odbędą się 
również zajęcia plastyczne, komputerowe, ta
neczne, teatralne oraz muzyczne prowadzone 
przez zespół „Cantate” . Dzieci wezmą także 
udział w wycieczce w Beskidy na narty i sanki, 
będą aktywnie wypoczywały na basenie oraz 
hali widowiskowo-sportowej, a codziennie bę
dzie na nie czekał ciepły posiłek. Półkolonie 
w tej placówce przygotowano dla 50 dzieci. 
Kontakt: teł. 7392186.

O najmłodszych mieszkańcach dzielnicy nie 
zapomniał również Dom Kultury w Niedo- 
bczycach. Zaplanowano projekcje filmowe, 
dyskotekę, wyjazdy na basen, wycieczki w góry 
oraz zajęcia plastyczne i muzyczne. Odbędzie 
się również bal przebierańców i zabawy na śnie
gu. Szczgóły: teł. 4211313

Sporo atrakcji przygotowała Rady Osiedla 
Nowiny i Młodzieżowy Domu Kultury, któ
ry również w tym okresie czynny będzie co
dzienn ie  od godz.
8.00 do 21.00. Będą 
wyjazdy na basen i lo
dowisko do Jastrzębia 
oraz wycieczki do Wi
sły i Brennej.W ponie
działki dzieci obejrzą 
filmy w kinie „Apol
lo ” , a później będą 
uczestniczyły w kon
kursach plastycznych.
Zorganizowany zosta
nie również bal prze
bierańców oraz dysko
teka walentynkowa, a 
miłośnicy sportu we
zmą udział w turnieju 
tenisa stołowego oraz 
najróżniejszych grach 
ruchowych i planszowych. Szczegóły: teł. 
4224088.

Wiadomo również, że w czasie tegorocz
nych ferii na nowych rybnickich salach 
gimnastycznych odbywać się będą zajęcia 
sportow o-rekreacyjne, przygotowane 
przez Szkolny Związek Sportowy. Warto 
zajrzeć także do Figloraju, który codziennie 
od 9.00 do 21.00 oferuje dzieciom  różne 
atrakcje. Nasi milusińscy mogą tutaj nie tylko 
dobrze się bawić, ale równocześnie poprawić 
swoją sprawność ruchową, zręczność i orien
tację. Gwarantują to wielopoziomowe labiryn

ty, kilkumetrowe zjeżdżalnie, sznurowe drabin
ki, czy też pochylnie do wspinaczki. Dzieci 
chętnie „kąpią” się także w suchych basenach 
wypełnionych kolorowymi piłeczkami, „sprawu
ją rządy” w powietrznym zamku do skakania 
i „układają” mega klocki. Przy filiżance dobrej 
kawy rodzice mogą „złapać oddech” i odpocząć 
od swoich pociech. Figloraj podsuwa również 
rodzicom pomysł na to, jak zorganizować nie
powtarzalne urodziny swojego dziecka. Wystar
czy tylko zarezerwować salę, wybrać menu 
i pozwolić dzieciom na prawdziwe szaleństwo 
w labiryntach, zam kach i zjeżdżalniach . 
W okresie ferii wejścia w grupach powy
żej 15 osób będą tańsze -  godzina koszto
wać będzie 7 zł, a 2 godziny -  10 zł. Czę
stymi gośćmi są tutaj również wychowankowie 
Domów Dziecka, Zespołu Szkól Specjalnych, 
Szkoły Życia oraz uczniowie klas integracyj
nych. Dla nich zawsze wstęp do Figloraju 
jest bezpłatny.

Zimowe ferie organizują też placówki 
sportowo-rekreacyjne.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Powstańców codziennie przed połu
dniem -  nauka pływania, zaś doskonalenie 
stylów -  po godz. 12.00. Oprócz tego turnieje 
piłki siatkowej (5,7,8 lutego); koszykówki 
(11,12,14 lutego); piłki nożnej (4,6 lutego). 
Przez całe ferie w pawilonie obok basenu 
-  zajęcia judo oraz szermierki. Szczegóły: 
teł. 7395809

W hali widowisko-sportowej w Bogu- 
szowicach 5 i 6 lutego - turniej tenisa sto

łowego; koszykówka (7,8 lutego); piłka 
nożna (12 -  15 lutego). Codziennie (z wy
jątkiem 11 lutego) -  od 12.00 do 14.00 gry 
i zabawy dla dzieci oraz gimnastyka korek
cyjna dla najmłodszych. O szczegóły pytać 
pod numerem teł. 7392096  

W Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
„Bushido” zajęcia sportowo rekreacyjne (siat
kówka, tenis, badminton, koszykówka, piłka 
nożna) w dwu grupach wiekowych: od godz.
9.00 do 10.30 -  dzieci od 7 do 9 lat, w godz. od
11.00 do 12.30 -  w wieku od 10 do 14 lat.
Szczegóły teł. 4228201. (S),(M)

Figle w Figloraju. Zdj.: Z.K.

GAZETA RYBNICKA
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Wspomnienie 
o Antonim Worynie

Jeszcze przed świętami Bożego Narodze
nia pożegnaliśmy Antoniego Worynę, znako
mitego sportowca, który zmarł 14 grudnia 
w wieku 60 lat.

Był jednym z tych, którzy złotymi zgłoskami 
zapisali się w annałach rybnickiego i polskiego 
sportu żużlowego. Wspólnie z Joachimem Majem, 
Stanisławem Tkoczem i Andrzejem Wyglendą 
tworzył złotą rybnicką drużynę. W ciągu swojej 
16-letniej kariery zdobył z nią aż 9 tytułów Dru
żynowego Mistrza Polski. Pierwszy w roku 1962, 
ostatni 10 lat później.

Swoją przygodę z „czarnym sportem” rozpo
czął od żużlowej szkółki. Pierwsze kroki stawiał 
razem z Andrzejem Wyglendą, razem też na swo
im torze zdali egzamin na licencję „Z”, pozwala
jącą na start w oficjalnych zawodach. Przebojem 
weszli do drużyny. Antoni Woryna jeździł w pa
rze z bardziej doświadczonym Joachimem Majem. 
Chętnie słuchał uwag starszego kolegi, doskona
ląc własne umiejętności. Wielu starszych kibiców 
do dziś wspomina Jego błyskawiczne starty i nie
naganny styl jazdy.

Do historii przejdzie jako pierwszy Polak, któ
ry stanął na podium Indywidualnych Mistrzostw 
Świata. Po raz pierwszy wystąpił w światowym 
finale we wrześniu 1965 roku. Do Londynu poje
chał wtedy razem z Wyglendą. Na torze słynnego 
stadionu Wembley zdobył 6 punktów i zajął 
10 miejsce. Rok później finał odbywał się w Go- 
eteborgu. Rybniczanin przegrał tam tylko jeden 
wyścig; w 11 biegu minął linię mety za plecami 
Nowozelandczyka Briggsa i Norwega Harrfeld- 
ta. Taka też była kolejność na podium. Jako pierw
szy w historii żużlowiec z polską flagą na plastro- 
nie A. Woryna stanął na podium. Sukces ten uda
ło mu się jeszcze powtórzyć cztery lata później

na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Ale to 
nie wszystko, dwukrotnie w roku 1965 w niemiec
kim Kempten i rok później we Wrocławiu Antoni 
Woryna, Andrzej Wyglendą i spółka wywalczyli 
tytuły Drużynowych Mistrzów Świata.

W swoim dorobku Antoni Woryna miał też tytuł 
Indywidualnego Mistrza Polski. W krajowym cham- 
pionacie wystąpił aż siedem razy, ale tylko raz udało 
mu się pokonać wszystkich rywali. W 1966 roku 
na swoim torze zdobył komplet punktów i mógł 
włożyć czapkę Kadyrowa, nieoficjalną, przechod
nią nagrodę dla mistrza Polski. Potem zdobył jesz
cze dwa medale IMP, w 1967 roku w Rybniku był 
drugi, a trzy lata później w Gorzowie trzeci.

Dwukrotnie Antoni Woryna zdobywał „Złoty 
Kask” i Puchar ROW-u. Przez całą swoją karierę 
był wierny swemu macierzystemu klubowi będąc 
zawodnikiem Górnika, a potem ROW-u Rybnik. 
Dodatkowo przez dwa sezony ścigał się w lidze 
angielskiej reprezentując barwy „Piratów” z Pool.

Po zakończeniu w 1975 roku sportowej karie
ry zajął się pracą trenerską, ale w tej roli nie od
nosił już takich sukcesów. W latach 80. był człon
kiem Głównej Komisji Sportu Żużlowego, opie-

Rybniczanka z medalem
Rybniczanka Katarzyna Stankie

wicz reprezentująca na co dzień bar
wy Jastrzębskiego Klubu Taekwon-do 
na rozegranych w Krakowie Mistrzo
stwach Polski seniorek w kategorii Wa
gowej do 57 kg. wywalczyła brązowy 
medal w konkurencji light kontakt.

To już kolejny zdobyty przez tę za
wodniczkę medal Mistrzostw Polski, 
jednak zdaniem jej trenera Adama 
Pawłowskiego najcenniejszy, gdyż 
zdobyty w walce z seniorkami, choć 
sama jest jeszcze juniorką. Na tych 
samych zawodach K. Stankiewicz 
startowała również w konkurencji 
semi kontakt, jednak tu już w dru
giej walce musiała uznać wyższość 
rywalki.

Warto dodać że rybniczanka ma 
również w swojej kolekcji Puchar 
Świata, choć tą dyscypliną sportu zaj
muje się od ponad dwóch lat.

kowal się też kadrą juniorów. Choć żużel nie jest J \  
i nigdy nie był dyscypliną olimpijską, Antoni Wo
ryna był jednym z założycieli rybnickiego Klubu 
Olimpijczyka „Sokół”, który zawiązał się jesienią 
ubiegłego roku.

Rybniczanie, ale przede wszystkim kibice 
żużla zachowają Go na zawsze we wdzięcz
nej pamięci.

X

Memoriałowe szachy
W grudniu ubiegłego roku z inicjatywy 

Jana Heliosza kierownika nauczycielskiego 
Klubu Szachowego działającego przy Zarzą
dzie Okręgowym Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Rybniku odbył się turniej sza
chowy dla uczczenia pamięci zmarłego 6 
grudnia 2000 r. Władysława Leciejewskiego, 
wieloletniego członka klubu i twórcy nowych 
zasad gry szachowej tzw. „szachów śląskich”. 
Patronat nad memoriałem sprawowały władze 
samorządowe miasta i powiatu rybnickiego. Na 
uroczyste otwarcie turnieju przybyli m.in. prezy
dent Rybnika Adam Fudali, wiceprezydent Jerzy 
Frelich, zastępca przewodniczącego Rady Miasta 
Rybnika Jan Bujak a także starosta powiatu ryb
nickiego Damian Mrowieć.

Turniej odbył się systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund z tempem po 15 minut na par
tię dla każdego zawodnika. Wzięło w nim udział 
24 zawodników, reprezentujących głównie: Na
uczycielski Klub Szachowy, Samorząd Miasta 
Rybnika i Miejski Klub Szachowy.

Zwycięzcą turnieju został Piotr Bobrowski 
(6,5 pkt.), drugi był Kazimierz Szydłowski (6 
pkt.) a trzeci Grzegorz Pawlus (5 pkt.).

Piotrowi Bobrowskiemu do pełni szczęścia za
brakło zdobycia oryginalnego pucharu ufundowa
nego przez Zbigniewa Leciejewskiego -  syna nie
żyjącego już szachisty. Był on nagrodą dla zwy
cięzcy pojedynku pomiędzy najlepszym zawodni
kiem Nauczycielskiego Klubu Szachowego a lide
rem grupy samorządowców. W pojedynku tym 
zwyciężył reprezentujący barwy samorządowców 
Kazimierz Szydłowski.

K o s z y k a r z e  p r z e d  p la y - o f f
Trzecioligowi koszykarze MKKS-u Rybnik 

powoli zbliżają się do końca I fazy rozgry
wek. Przed nimi jeszcze tylko dwa spotkania: 
w Gliwicach i na własnym boisku z Zabrzem 
i a by wystartować do rozgrywek play -  off z jak 

najlepszego miejsca należałoby te dwa spotkania 
wygrać. Jak na razie rybniczanie w trzecioligowej 
tabeli z dorobkiem 26 pkt. plasują się na drugim 
miejscu i tracą do prowadzącej drużyny z Tych 
1 punkt. Warto także dodać, że tyle samo punk
tów co rybnicki MKKS mają także zespoły z Dą
browy Górniczej i Gliwic, a kolejne dwa z Prudni
ka i z Bytomia mają o jedno oczko mniej.

Rybniczanie nowy rok rozpoczęli nie najlepiej, 
na parkiecie w Dąbrowie ulegli miejscowemu 
MMKS-owi 65:81, jednak już w pierwszym tego
rocznym spotkaniu na własnym parkiecie poko
nali Mickiewicza Katowice 86:62.

GAZETA RYBN ICKA
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A z e t a  r y b n ic k a
' J  Noworoczne turnieje

Klub Energetyka był organizatorem  
V Noworocznego Turnieju Szachowego, na 
starcie którego stanęło 42 zawodników 
z rybnickiego okręgu. Turniej ten rozegra
ny został systemem szwajcarskim na dystan
sie 9 rund po 15 minut na zawodnika. Po zacię
tych bojach wśród seniorów zwyciężył Arka
diusz Bubnowski ( 8 pkt. ) z Wodzisławia, któ
ry w nagrodę otrzymał okazały puchar. Drugi 
był Jacek Orzechowski z Raciborza (7 pkt.) 
a trzeci Tadeusz Witoszek z Wodzisławia (6,5 
pkt.). Na 6 miejscu sklasyfikowany został naj
lepszy rybnicki szachista w tym turnieju Alek
sander Kubin (6 pkt. Niesłyszący Rybnik). 
Wśród młodzieży do lat 14 zwyciężył Szymon 
Kołodziej (Energetyk R-k przed Marcinem 
Krzyżanowskim (MKSz R-k) i Karolem Wod
niakiem (Energetyk R-k), wśród kobiet zwycię-

Kacper -
bezpieczne dziecko 

na drodze
Rybnicka firma “Magro International” 

włączyła się w ogólnopolski program  
„Kacper -  dziecko bezpieczne na drodze”, 
organizowany przez łódzkie stowarzysze
nie „Polska 2010 - Europa dla Polski” .

Głównym celem programu jest podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
uczestniczących w ruchu drogowym. Jednym 
ze sposobów ochrony młodych ludzi przed „dro
gowymi zagrożeniami” jest przybliżanie tema
tyki związanej z ruchem drogowym oraz zaopa
trywanie ich w odblaskowe przedmioty, dzięki 
którym będą lepiej widoczne np. w drodze do 
szkoły. Firma “Magro International” wyposa
żyła uczniów pięciu rybnickich szkół podsta
wowych (SP 3,12, 20, 24, 29) w zestawy zawie
rające następujące materiały: 30 pelerynek 
odblaskowych, 150 sztuk zakładek „Znaki ru
chu drogow ego” oraz materiały edukacyjne 
(książki, kalendarze, materiały metodyczne dla 
nauczycieli).

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zt każdy

ufundowane przez
Klub Międzynarodowej 

Prasy i Książki
Rozwiązania na kartkach pocztowych 

prosimy przysyłać lub przynieść do redak
c ji: „G azeta R ybnicka”, Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik do 14 lutego

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powsta
nie z liter w polach oznaczonych kropkami.

żyła Sylwia Rybak (Ryfama R-k), przed Agniesz
ką Wodniak (Energetyk R-k i Urszulą Wegner 
(Wodzisław SI.). W prowadzonej klasyfikacji 
klubowej zwyciężył Energetyk Rybnik przed 
Społem Wodzisław i Ryfamą Rybnik, a w klasy
fikacji miast zwyciężył Wodzisław przed Żora
mi i Rybnikiem .

Kolejna impreza szachowa organizowana 
w Klubie Energetyka odbędzie się 17 lutego 
br. a będzie to Puchar Rybnika Open. Począ
tek turnieju o godz. 10.00.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku była 
gospodarzem I Noworocznego Turnieju 
Judo dla dzieci i młodzików. Wystartowało 
w nim prawie 100 zawodników z 7 klubów na
szego województwa. Klasyfikację drużynową 
wygrali zawodnicy Koki Jastrzębie, którzy sze
ściokrotnie wywalczyli złote medale, ośmio
krotnie srebrne i sześciokrotnie medale brą
zowe. Drudzy w drużynówce byli dżudocy Po
lonii Rybnik (6 złotych, 5 srebrnych i 5 brązo
wych) a trzeci zawodnicy Budowlanych Sosno
wiec (5 złotych, 4 srebrne i 1 brązów ). Na 
siódmym miejscu sklasyfikowany został inny 
rybnicki klub -  UKS „Fair Play” .

Piłka siatkowa
Za zespołami biorącymi udział w rozgryw

kach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej już 10 
rozegranych kolejek spotkań. W grupie „A” 
prowadzi z kom pletem  zwycięstw Expert 
Team Rybnik (20 pkt), na drugim miejscu 
plasuje się Dwójka Świerklany (18 pkt), a na 
trzecim Eltomont Wodzisław Śl. (17 pkt). Na 
kolejnych miejscach plasują się: Sokół Rybnik 
i AZS Rydułtowy (po 15 pkt), Antykwariat Ryb
nik (14 pkt), Dream Team Zabełków (11 pkt) 
i Nowi Rybnik (10 pkt).

W grupie „B” na pierwszym miejscu plasu
je się Beer Team Rybnik (20 pkt), na dru
gim Artus Żory (19 pkt), a na trzecim Preem 
Rybnik (18 pkt). Kolejne miejsca zajmują: 
TKKF Piaski (15 pkt), Olimp Żory (13 pkt), 
Błysk Rybnik (13 pkt), Orliki Rybnik (11 pkt) 
i Antenka Czerwionka -  Leszczyny (10 pkt).
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38-703

Thomas Pynchon,
Tęcza grawitacji.
Wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2001.

Autor jest czołowym przed
stawicielem postmoderni
stycznej prozy amerykańskiej. 
Skandalem skończyło się przy
znanie mu nagrody Pulitzera 

z powodu „niezrozumiałości i obsceniczności”, co 
w debiutanckiej książce „V” przyniosło wielki roz
głos. Bohaterem „Tęczy grawitacji” jest wojna i jej 
wpływ na deformację ludzkiej psychiki. W powie
ści komizm, groza, poezja i proza życia są dokład
nie wymieszane. A to wszystko na prawie sześciu
set stronach...

Zdławiony krzyk.
Wyd. Amber 2001.

Na okładce, jakże znana 
nam od kilku miesięcy, bur
ka afgańskiej kobiety. Autor
ka książki, hiszpańska dzien
nikarka, starała się dociec 
prawdy ukrywającej się pod 
błękitną materią. Poznała wspaniałe kobiety prze
ciwstawiające się rządom talibów i wałczące o swoją 
godność. Kiedy odbywała pełną niebezpieczeństw 
podróż, nie mogła wiedzieć, co stanie się 11 wrze
śnia i jakie to wydarzenie będzie miało konsekwen
cje, również dla kobiet.

Laif. Magazyn kultury 
klubowej. Styczeń 2002.

Pismo dła i o cool młodzie
ży, spędzającej wolny czas na 
balangach w klubach, żyjącej 
od SMS-a do SMS-a i od cza- 
tu do czatu, czyli dla e -  mło
dzieży. Dużo o muzyce hause, 
techno, progressive in. 

(CD w załączeniu), trochę mody, gadżetów, relacji 
z klubowych imprez. Forma też cool...

CD La Pianiste.
Musique du Film.

Muzyka do „Pianistki” , 
głośnego filmu z Izabelle 
Huppert w roli głównej. Film, 
nagrodzony Grand Prix na fe
stiwalu w Cannes, ma opinię 
bardzo kontrowersyjnego. Muzyka wprost przeciw
nie -  to utwory największych kompozytorów w hi
storii -  Rachmaninowa, Schuberta, Bacha, Beetho- 
vena i Chopina.

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002



Kozwlązanle
Tym razem Kazimiera Drewniok posta

wiła przed naszymi Czytelnikami niełatwe 
zadanie. Trzeba było wykazać się nie tylko 
spostrzegawczością i znajomością architek
tury obiektów zabytkowych w Rybniku, ale 
posłużyć się również ich potoczną nazwą.

A oto rozwiązanie:
Hasło brzmi:

Rozanielony Rybnik,
zaś przyporządkowanie aniołów poszczególnym 
obiektom wygląda następująco:

A -  „stary” Kościół -  5
B -  sąd - 6
C -  Świerklaniec -  3
D -  Juliusz -  1
E -  Nowy Kościół -  4
F -  Nepomucen -  2

Nagrody wylosowali:
Agnieszka Gorzawska z Rybnika 

sprzęt AGD 
PBK, oddział Rybnik.

Wojciech Krawczyk z Rybnika 
200 zł

Alarm System

Urszula Skorupa z Rybnika 
aparat fotograficzny 

ING Bank Śląski

Agelika Naczyńska-Lyp z Rybnika 
150 zł

ING Nationale Nederlanden

Urszula Holeczki z Rybnika 
bon wartości 200 zł.

Empik

Kasia Paszenda z Rybnika 
bon na 150 zł 

w wyrobie jubilerskim 
Artis

Do każdej nagrody dodajemy wejściów
ki do „Figloraju” oraz pocztówki firmy 
Ben’s Art

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Rybnik, ul. Chrobrego 8, teł. 42 270 41
- sprzęt AGD wartości 250 zł

ALARM SYSTEM S.G.
Rok założenia 1986 

Autoryzowany Zakład 
Systemów Alarmowych 

Stanisław Głazowski 
Rybnik, ul. Mała 15a,tel. 4 2 -2 2 -0 3 5  

- 200 zł

ING AisBANK ŚLĄSKI
Rybnik, ul. Wieniawskiego 3, teł. 42 22 6 63 -6  

- aparat fotograficzny Kodak
35 mm Camera Outfit KE 85 Easy Load 35 

• • •

ING i  NATIONALE-NEDERLANDEN
Rybnik, ul. Wieniawskiego 3, tel. 42 37 733

- 150 zł

Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki

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

- bon towarowy wartości 200 zł

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

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

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

- 150 zł w wyrobie jubilerskim

Rybnik, ul. Sobieskiego 23,
Rybnickie Centrum Zabaw dla Dzieci 

Rybnik, ul. M.C. Skłodowskiej lb  
tel. 42 60 149, 42 29 630 

- 10 bezpłatnych wejściówek

tel./fax 42 22 962, 42 23 716
- bon towarowy wartości 50 zł

Dodatkowo do każdej nagrody firma Ben's 
Art funduje reprinty z limitowanej edycji pocz
tówek Rybnika z 1907 i 1919 roku, (na zdj.

poniżej) wydanych na pod
stawie oryginałów  będą
cych w posiadaniu rybnic
kiego Muzeum.

Są one do nabycia w skle
pie firmy Ben's (adres j.w.) 
i innych rybnickich księgar
niach.

Dodatkowymi nagrodami 
dla zwycięzców będą wej
ściówki do Figloraju.

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

GAZETA RYBNICKATel. 42 -28-825 , 42-6 0 -0 7 0
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BUDŻET NA 2002  ROK (om ów ienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 314.512.401 zł. Najpoważniej
szymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

-  subwencja ogólna z budżetu państwa 94.913.288 zł
w tym na utrzymanie: szkół -  78.465.947 zł i dróg -  15.103.061 zł
-  udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 56.754.979 zł
-  podatek od nieruchomości od osób prawnych 40.500.000 zł
-  podatki i opłaty lokalne od ludności 12.874.000 zł
-  podatek od czynności cywilnoprawnych 1.270.000 zł
-  wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5.000.000 zł
-  wpływy z opłaty skarbowej 1.800.000 zł
-  dotacje celowe 87.996.134 zł
Dotacje celowe 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 (13,4 min zł) obejmują między innymi: wpływy z wieczystego 
użytkowania i dzierżawy terenów (900 tys. zł), wpływy z opłat rejestracyjnych (2,1 
min zł), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (2 min zł).

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 364.059.288 zł, z czego na 
realizację inwestycji przeznacza się 121.242.450 zł (tj. 33,3% budżetu). W dzia
łalności bieżącej najważniejszymi dziedzinami finansowanymi przez miasto są:

-  oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 103.628.953 zł (28%)
-  opieka społeczna
-  Policja, Straż Pożarna, Weterynaria, Urząd Pracy,

27.047.083 zł (7%)

Nadzór Budowlany 20.798.848 zł (6%)
-  drogi 19.776.227 zł (5%)
-  administracja publiczna 19.564.195 zł (5%)
-  kultura, kultura fizyczna i turystyka 14.322.580 zł (4%)
-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.790.797 zł (3%)
-  gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 8.328.579 zł (2%)
-  ochrona zdrowia 4.115.386 zł (1%)

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu. Z dniem 1 
stycznia wszystkie jednostki organizacyjne oświaty przekształcone zostały w za
kłady budżetowe, z czym łączy się większe usamodzielnienie. Dotacje dla tych 
zakładów budżetowych, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe (w zł na jed
nego ucznia), w bieżącym roku wynoszą łącznie dla:

-  szkół podstawowych 30.115.520 zł
-  zespołów szkolno -  przedszkolnych 2.220.760 zł
-  gimnazjów 13.957.510 zł
-  przedszkoli 12.048.330 zł
-  liceów ogólnokształcących 5.562.350 zł
-  zespołów szkół ponadpodstawowych 7.291.950 zł
-  zespołów szkół zawodowych 16.799.700 zł
-  placówek wychowania pozaszkolnego 1.061.500 zł
-  szkół specjalnych 6.957.200 zł
-  poradni psychologiczno-pedagogicznej 934.000 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół, o uprawnieniach szkół publicznych, wyniosą 
łącznie 2.303.350 zł.
Na budowę sal gimnastycznych dla szkół przeznaczono kwotę 7.191.419 zł. 
Na remonty placówek oświatowych przewidziano kwotę 1.759.000 zł (szkoły 
podstawowe 694.000 zł, przedszkola 254.000 zł, gimnazja 322.000 zł, licea ogól
nokształcące 236.000 zł oraz szkoły zawodowe 185.000 zł.). Na adaptację po
mieszczeń Szpitala nr 2 przy ul. Powstańców dla potrzeb Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Rybniku przewidziano ponad 5.5 min zł.
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Budowa kampusu przy ul. Rudzkiej
Na kontynuację tej inwestycji przewidziano w budżecie kwotę 22,5 min zł. Trwa 
budowa auli przy gmachu Uniwersytetu Śląskiego oraz obiektu Centrum Upowszech
niania Technologii Informatycznej. W 2002 r. rozpoczęte zostaną prace adaptacyjne 
budynku po oddziale chirurgicznym dla potrzeb Akademii Ekonomicznej.

Drogi
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 14 min zł, natomiast na inwesty
cje drogowe -  5.600.000 zł, w tym na dalszą budowę obwodnicy północnej 
Rudzka -  Gliwicka -  4.500.000 zł.
Na oczyszczanie dróg przeznacza się kwotę 3.370.000 zł, zaś na ich oświetle
nie 2,3 min zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na dofinansowanie autobusowej komuni
kacji miejskiej, przewidziano dotację w kwocie 5.254.000 zł.

Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.:
-  zasiłki i pomoc w naturze 5.255.262 zł
-  Ośrodek Pomocy Społecznej 4.207.582 zł
-  Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.313.000 zł
-  Środowiskowy Dom Samopomocy

dla Osób Chorych Psychicznie 476.922 zł
-  dodatki mieszkaniowe 5.500.000 zł
-  usługi opiekuńcze 493.431 zł
-  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 412.834 zł
-  dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 300.000 zł
-  pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 1.044.080 zł
-  zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 411.634 zł
-  Zespół Ognisk Wychowawczych 1.110.462 zł
-  Dom Dziecka 1.222.108 zł
-  Rodzinne Domy Dziecka 245.848 zł
-  Żłobki 690.900 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na inwestycje komunalne przeznaczono kwotę 7.150.000 zł, w tym między 
innymi na zadania :

-  budowa wodociągu w dz. Ochojec 1.000.000 zł
-  budowa kanalizacji sanitarnych (m. in. w dz. Piaski, Ligota,

Wielopole, Zamysłów, Kamień) 5.550.000 zł
-  modernizacja wysypiska śmieci 1.200.000 zł 

Zarząd Zieleni Miejskiej na utrzymanie domu pogrzebowego oraz ogrzewanie 
szklarni w okresie zimowym dostanie dotację w wysokości 183 tys. 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 gmin
-  środki na opracowanie mapy numerycznej

4.900.000 zł
800.000 zł

700.000 zł
209.000 zł

Administracja publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano wydatki w kwocie 16.046.680 zł, 

a na kontynuację prac remontowych w budynku Urzędu Miasta kwotę 1 min zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:

-  Komendy Miejskiej Policji
-  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
-  Straży Miejskiej
-  Ochotniczych Straży Pożarnych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:

-  Miejska Biblioteka Publiczna 3.121.600 zł

15.712.000 zł 
3.591.000 zł 
1.766.565 zł 

515.000 zł
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-  Rybnickie Centrum Kultury
-  Domy Kultury w dzielnicach miasta
-  Muzeum
Na pozostałe zadania w zakresie kultury przewidziano kwotę

1.745.000 zł 
1.555.700 zł 

882.500 zł 
779.100 zł.

Kultura fizyczna i sport 
W ramach tego działu ujęto środki na :
-  funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
-  dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”
-  przebudowę stadionu żużlowego
-  upowszechnianie kultury fizycznej

3.625.000 zł 
344.000 zł

7.000.000 zł
1.610.000 zł

Ochrona zdrowia
Przewidziano środki na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego na 
Nowinach (1.343.883 zł) oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi (2 min zł)- zgod
nie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach jest nadal największą inwestycją 
realizowaną w mieście; nakłady w 2002 roku wyniosą 54.000.000 zł, są to środ
ki zapisane w kontrakcie Województwa Śląskiego.
Planowany na 2002 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a

-  uzupełnienie identycznej kwoty otrzymanej w 2001 r.).
Miasto rozpoczęło realizację programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej, docią
żającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. W pierwszym okresie zadanie 
to będzie finansowane z kredytu zaciągniętego przez PWiK Sp. z o.o. w Europej
skim Banku Odbudowy i Rozwoju (16,7 min euro). Jest już też zapewnienie przy
znania na ten cel przez Unię Europejską (ISPA) bezzwrotnej dotacji w wysoko
ści 261 min zł. W następnych latach konieczne będzie zaciągnięcie pożyczek z 
NiWFOŚiGW oraz zaangażowanie dalszych środków własnych. Trwają obecnie 
prace nad szczegółową kalkulacją tych środków i ich zaangażowaniem w poszcze
gólnych latach.
Rada Miasta przyjęła również plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zaso
bem Geodezyjnym i Kartograficznym, który jest tworzony m.in. z wpływów ze 
sprzedaży map oraz wypisów z rejestru gruntów (650.000 zł) i przeznaczony 
na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno -  Kar
tograficznej. 20 % wpływów odprowadzane jest do Centralnego i Wojewódzkiego 
Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Odrębną uchwałą Rada Miasta przyjęła na 2002 rok plany Gminnego i Powiato
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych 
funduszy w łącznej kwocie 4.200.000 zł finansowane będą między innymi:

-  opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitaranej
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wydatkami) wynosi 4 9 .5 4 6 .8 8 7  zł i będzie pokryty kredytami bankowymi 
oraz wpływami z emisji obligacji komunalnych.
W budżecie przewidziano pozyskanie zewnętrznych środków inwestycyjnych. 
Oprócz dotacji na budowę szpitala (54 min zł), będą to środki z Urzędu Kultury 
Fizycznej i Sportu na przebudowę stadionu żużlowego (1.598 tys. zł jako kolejna 
transza) oraz z Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Unii Europejskiej Phare 
dla potrzeb Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych (905 tys. zł

Granty dla stowarzyszeń
W związku z wykonaniem § 9 ust. 8 Uchwały Nr 488/XXI/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 r. Żarz;

dla dzielnic: Niedobczyce, Orzepowice, Zebrzydowice 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych 
budowa kanalizacji sanitarnych w Rybniku 
zakup zamiatarki i samochodu wywrotldHla notrzeh RSK 
dofinansowanie modernizacji lokaj)
utrzymanie rowów odwadaniaj

(1,2 min zł) 
(546 tys. zł) 
(500 tys. zł) 
(400 tys. zł) 
(230 tys. zł) 
(180 tys. zł).

Lp. podmiot nazwa projektu kwota przyznana
1

Aeroklub ROW Rybnik
Zawody balonów na ogrzane powietrze 28 750,00 zł

2 szybownictwo 30 000,00 zł
3 modelarstwo lotnicze 4 500,00 zł
4 Auto-Moto-Klub Gliwice sekcja Fanów VW Garbus III Zlot VW Garbus "Garbenparty 2002" 1 000,00 zł
5 Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Atak" baseball 3 740,00 zł
6

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Intronizacja Króla Kurkoweqo Miasta Rybnika 15 000,00 zł

7 Obchody 800-lecia Miasta Rybnika 5 000,00 zł
8 Ogólnopolski Turniej Strzelecki z broni czarnoprochowej 2 000,00 zł
9 Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości III Jarmark Śląski 6 000,00 zł
10 Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Auxilium Familiäre" Pobyt dzieci z Ukrainy (Bar) w Rybniku 1 000,00 zł
11 Dyskusyjny Klub Filmowy "EKRAN" działalność całoroczna 10 000,00 zł
12

Fundacja "Edukacja dla Demokracji"

Koncert wiosenny, Koncert jesienny 2 250,00 zł
13 "Rybnicki Biskupin" 9 000,00 zł
14 Prawo na co dzień 2 000,00 zł
15 Demokracja w szkole 10 000,00 zł
16 Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Integracja osób niepełnosprawnych 4 000,00 zł
17 Fundacja Signum Maqnum "Bezpieczna strefa" 44 000,00 zł
18 Górniczy Klub Sportowy "Pierwszy" Chwałowice III Młodzieżowy Turniej Piłkarski im. Edwarda Jankowskiego 2 000,00 zł

19 Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego
Otwarte Międzynarodowe Zawody Modeli Kosmicznych 
w klasie S8D - Juniorzy o memoriał FI. Szendzielorza 1 500,00 zł

20 modelarstwo lotnicze 700,00 zł
21 Klub Inteligencji Katolickiej Wystawa pn. "Wielcy Ślązacy XX wieku" 3 000,00 zł
22 Klub Piłkarski "Kamień" cykl turniejów 2 000,00 zł
23 piłka nożna 3 000,00 zł
24 Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF "Jedność" Grabownia piłka nożna 3 000,00 zł
25 Festyn rekreacyjno - sportowy 500,00 zł
26 Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF "Sokół-Chwałęcice" piłka nożna 3 000,00 zł
27 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF "Parys" Turniej ministrantów z parafii rybnickich w piłce nożnej 500,00 zł
28 piłka nożna 3 000,00 zł
29 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF "Zuch" Orzepowice piłka nożna 3 000,00 zł
30 Klub Sportowy "Górnik" Boguszowice Turniej baseballa dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł
31 Flalowy turniej piłkarski szkół podstawowych 1 000,00 zł
32 Klub Sportowy "Polonia" Rybnik Grand Prix Seniorów w judo 5 000,00 zł
33 judo 32 000,00 zł
34 Klub Sportowy "Ryfama" Rybnik Otwarte Mistrzostwa Rybnika w narciarstwie klasycznym 800,00 zł
35 biathlon 22 500,00 zł
36 Klub Sportowy "Silesia" Rybnik Międzynarodowy turniej kadetów w baseballu 1 000,00 zł
37 baseball 15 000,00 zł
38 Klub Sportowy Wielopole Festyn rekreacyjny z okazji obchodów 55-lecia klubu 2 000,00 zł
39 Klub Sportowy "U Walka" "Ze sportem na Ty" 500,00 zł
40 piłka nożna 3 000,00 zł
41

Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Plaski"
Mlędzydzielnicowy Turniej Par Małżeńskich 750,00 zł

42 Bieqi Przełajowe Maluchów 350,00 zł
43 Festyn pn. "Wakacje w mieście - poznajmy się bliżej" 750,00 zł
44 Klub Żeglarski "KOGA" przy KWK "Chwałowice" "Lato z regatami - Złota Wstęga Lata 2002" 1 000,00 zł
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45 Koło Emerytów i Rencistów przy Związkach Zawodowych "Huta Silesia" Festyn pn. "Baw się razem z nami" 600,00 zł
46 Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gotartowice Spotkanie opłatkowe oraz Jubileusz 20-lecia 600,00 zł
47 Integracja lokalnej społeczności 1 000,00 zł
48 Kółko Rolnicze Popielów Dzielnicowe Dożynki 2002 800,00 zł
49

Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski

Zawody strzeleckie z okazji "Święta Niepodległości" 800,00 zł
50 Zawody strzeleckie o Puchar Garnizonu Rybnik 500,00 zł
51 Zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta 500,00 zł
52 Zawody strzeleckie o "Złotą i srebrną krócicę" 500,00 zł
53 Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Ochojec Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 300,00 zł
54 piłka nożna 3 000,00 zł
55 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" "800 minut na 800-lecie Rybnika" - cykl koncertów 10 000,00 zł
56 Koncerty Kolęd w dzielnicach Miasta 12 000,00 zł
57 Miejski Klub Szachowy XX Międzynarodowy Turniej Szachowy "Rybnik 2002" 8 000,00 zł
58 szachy 38 000,00 zł
59

Miejski Koszykarski Klub Sportowy
Festiwal Koszykówki Młodzieżowej "Rybnik 2002” 4 000,00 zł

60 Rybnicka Dziecięca Liga NBA 2 000,00 zł
61 koszykówka męska 43 000,00 zł
62 Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS Rybnik sport szkolny 267 000,00 zł
63

Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Rybniku

Turniej Barbórkowy Dzieci i Młodzieży w piłce nożnej 1 000,00 zł
64 Turniej Szkół Podstawowych w piłce nożnej 1 200,00 zł

' 65 IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży 15 000,00 zł
66 piłka nożna 205 000,00 zł
67 MKS "Rymer” Niedobczyce VII Międzynarodowy Turniej Juniorów "Lato 2002" 1 000,00 zł
68 Młodzieżowy Klub Sportowy ”32" 

Radziejów - Popielów
Festyn z okazji 70-lecia istnienia Klubu 1 000,00 zł

69 III Turniej Piłki Nożnej im. E. Oślizło 500,00 zł
70 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie "Promyk" działalność całoroczna 9 000,00 zł
71 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Katowicach Koło nr 83 w Boguszowicach

Zawody sportowo - wędkarskie 200,00 zł
72 Zawody sportowo - wędkarskie 300,00 zł
73 Zawody sportowo - wędkarskie 200,00 zł
74 Olimpiady Specjalne Polska, Śląskie Sekcja Terenowa "Promyk" X Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2 500,00 zł
75 Hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 4 000,00 zł
76 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Laura" baseball 3 740,00 zł
77 Polski Czerwony Krzyż działalność całoroczna 5 000,00 zł
78 Polski Związek Baseballu i Softballu Międzynarodowy Turniej w baseballu 1 000,00 zł
79 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

- Zarząd Oddziału Miejskiego

Jubileusz 40 lat Związku 600,00 zł
80 wyjazd zespołu "Józefinki" na "Spotkania z Folklorem" 240,00 zł
81 Uroczysty Dzień Kobiet 600,00 zł
82 Polski Związek Filatelistów - Zarząd Oddziału Rybnik Poczta Samolotowa na Trasie Rybnik - Kraków 4 000,00 zł
83 Polski Związek Głuchych Festyn integracyjny z okazji 800-lecia Rybnika 1 000,00 zł
84 Rehabilitacja społeczna inwalidów słuchu 1 000,00 zł
85 Polski Związek Niewidomych Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i lecznicza 4 000,00 zł
86 Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło Nr 49 Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta 500,00 zł
87 Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 200,00 zł
88 Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręq Rybnicki działalność całoroczna 10 000,00 zł
89

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rybniku

RAZEM - Rybnik - miasto dla wszystkich 5 000,00 zł
90 Turnus rehabilitacyjny 3 000,00 zł
91 Zapewnienie bieżącej terapii dla osób oczekujących 20 500,00 zł
92 Obchody 5 - lecia WTZ 2 000,00 zł
93 Poszerzanie rehabilitacji 5 000,00 zł

94

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
Zarząd Oddziału

Zlot krajowy przewodników z okazji 50-lecia istnienia Koła 
Przewodników 1 000,00 zł

95 Konkurs piosenki turystycznej "Z piosenką w plecaku" 1 000,00 zł
h 96 Poznajemy Zabytki Rybnika "800 lat Rybnika" 650,00 zł

97 Jesienne marsze na orientacje "Listeczek 2002” 600,00 zł
98 Zimowe marsze na orientację "Sopelek 2002" 800,00 zł
99 Zlot turystyczny kolarzy "Żegnaj lato 2002" 1 000,00 zł
100 Zlot turystyczny kolarzy "Witaj wiosno 2002" 1 000,00 zł
101 Zlot turystyczny "800 lat Rybnika" 3 000,00 zł
102 Młodzieżowy turniej turystyczno-krajoznawczy 2 000,00 zł
103 "Bliskie a nieznane" 1 000,00 zł
104 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Program "Tratwa" 10 000,00 zł
105 IX Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 10 000,00 zł
106 Rejonowy Sztab Ratownictwa Zabezpieczenie zdrowia i życia na imprezach 3 000,00 zł
107 Rybnicki Klub Motorowy żużel 220 000,00 zł
108 Rybnicki Klub Piłkarski "Nie wypiłeś - trafiłeś" 14 000,00 zł
109 Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska "Przez sport do Wspólnej Europy" 2 000,00 zł
110 III Międzynarodowy Turniej w piłce nożnej kobiet 1 300,00 zł
111

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

Czwartki lekkoatletyczne szkół podstawowych i qimnazjów 1 000,00 zł
112 IV Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Rybnika 1 000,00 zł
113 Mistrzostwa Polski Kadetów w boksie 2 000,00 zł
114 Mistrzostwa MakroregionalneMłodzików we florecie dziewcząt 1 000,00 zł
115 Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szermierczy Juniorów 3 000,00 zł
116 Amatorska Liga Siatkówki - turniej finałowy 1 000,00 zł
117 działalność całoroczna 190 000,00 zł
118 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie Propagowanie trzeźwego stylu życia 1 000,00 zł
119 Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków Pomoc osobom chorym na cukrzycę 600,00 zł
120 "Cukrzyca - jak z nią żyć?" 600,00 zł
121 Rybnickie Towarzystwo Speedrowera Indywidualne Mistrzostwa Rybnik 1 000,00 zł
122 speedrower 3 000,00 zł
123 Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Sarkandra Festyn Farny 5 000,00 zł
124

Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Boguszowicach

VII Nasza Majówka 5 000,00 zł
125 X Farski Festyn 5 000,00 zł
126 Kolonie charytatywne 6 000,00 zł
127 Stworzenie zaplecza kuchennego dla Ochronki II 5 000,00 zł
128 Konkurs literacki 1 000,00 zł
129

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Św. Teresy w Chwałowicach

III Marsz Młodzieży dla Jezusa 5 000,00 zł
130 Wyjazdy A-A Al. - ANON, Al. - ATIN 2 800,00 zł
131 Obóz integracyjny dla rodzin z problemem alkoholowym 6 000,00 zł
132 Dni skupienia dla trzeźwiejących alkoholików 4 000,00 zł
133 Program "Bezdomność" 3 000,00 zł
134 Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Niedobczycach Działalność całoroczna 3 000,00 zł

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002



GAZETA RYBNICK
135 Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Popielowie Festyn Farski 5 000,00 zł
136 Koncerty Dobroczynne 400,00 zł
137 Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku III Festiwal Muzyki Instrumentalnej 2 000,00 zł
138 Jubileusz 50-lecia istnienia SOM 3 000,OÓTzT
139 działalność całoroczna 4 500,00 zł
140 Stowarzyszenie Dializowanych "AKREN” Integracja środowiska dializowanych i sposób odżywiania 2 000,00 zł

141 Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa - Oddział w Rybniku

Wystawa czasowa pn. "Górnictwo w malarstwie, 
rzeźbie i fotografii ze zbiorów Muzeum w Rybniku" 600,00 zł

142 Konkurs piosenki śląskiej "KAROLINKA" 2 500,00 zł
143 Stowarzyszenie Miłośników Kultury "PRZYGODA" Jubileusz 30-lecia Zespołu "Przygoda" 4 500,00 zł
144 IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Przygoda 2002" 21 000,00 zł
145 Stowarzyszenie OHP Potrafię rozmawiać 6 000,00 zł
146 Oddział Terenowy "Młoda matka na rynku pracy" 1 000,00 zł
147 "My - Ziemi" 400,00 zł
148 Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" Profilaktyka uzależnień 3000,00 zł
149 III Rybnicki Konkurs Matematyczny RYKOM AT 1 000,00 zł
150 "Jak dbać o zdrowie” 1 000,00 zł
151 Stowarzyszenie Przyjaciół Chórów PSM l i i i  stopnia Koncerty chóru mieszanego PSM w Rybniku i jego przyjaciół 2~ÔÔ0,00 zł
152 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Płaskorzeźba z tablicą upamiętniającą zbrodnie katyńskie 7 000,00 zł
153 Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne 

"Muzyka i Ruch"

Artosy - cykliczna impreza muzyczna dla P i SP 1 000,00 zł
154 III Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej 1 000,00 zł
155 III Rybnicka Gala Piosenki Biesiadnej - Karnawał 2002 4 000,00 zł
156 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" działalność całoroczna 3 000,00 zł
157 Spotkanie miast bliźniaczych 10 500,00 zł
158 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 

"Rybnik - Europa"

Wyjazd zespołu PSM do Eurasburga 1 500,00 zł
159 "Rybnik - Egliszki" - integracyjny obóz harcerski w Rybniku 2 000,00 zł
160 Wakacje w Eurasburgu 2 000,00 zł
161 "Rybnik - Europa" - wystawa 1 250,00 zł
162 Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy” działalność całoroczna 2 500,00 zł
163 "Dzieje Kopalni Ignacy - Hoym" wydanie książki 7 350,00 zł

164 Stowarzyszenie „HOMO-HOMINI” Centrum Informacji Społecznej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 3 320,00 zł

165 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących III Halowy Turniej Piłki Nożnej 2 500,00 zł
166 działalność całoroczna 10 000,00 zł
167 IX Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Vincenta Van Gogha 5 000,00 zł
168 VII Rybnicka Jesień Kabaretowa "Ryjek 2002" 15 000,00 zł
169 Towarzystwo Kulturalno - Sportowe "Kuźnia" VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 20 000,00 zł
170 Warsztaty świadomości ekologicznej 5 000,00 zł
1 7 F Regaty żeglarskie o "Puchar Rybnika" 5 000,00 zł
172 tenis stołowy 10 000,00 zł
173 Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków Koncerty Filharmonii Rybnickiej 100 000,00 zł
174 Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzież z Cukrzycą Pomoc i opieka dzieciom z cukrzycą 4 000,00 zł
175 Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Punkt terapii alkoholowej dla bezdomnych w schronisku 7 200,00 zł
176 Pomoc bezdomnym 64 600,00 zł
177 Uczniowski Klub Sportowy "Piaski" działalność całoroczna 11 220,00 zł
178 Uczniowski Klub Sportowy "Refleks" działalność całoroczna 7 480,00 zł
179 Uczniowski Klub Sportowy "BUSHI" działalność całoroczna 3 740,00 zł
180 Uczniowski Klub Sportowy "Chochlik" działalność całoroczna 7 480,00 zł
181 Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play" działalność całoroczna 11 220,00 zł
182 Uczniowski Klub Sportowy "KOSMICI" działalność całoroczna 3 740,00 zT
183 Uczniowski Klub Sportowy "Nowiny" działalność całoroczna 7 480,00 zT
184 Uczniowski Klub Sportowy "OSIEMNASTKA" działalność całoroczna 11 220,00 zł
185 Uczniowski Klub Sportowy "Rapier" działalność całoroczna 3 740,00 zł

186 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Oddział Rejonowy Mistrzostwa Polski Południowej w ratownictwie wodnym 1 500,00 zł

187 szkolenie drużynowych i zastępowych 20 000,00 zł
188 zlot drużyn harcerskich z miast zaprzyjaźnionych 3 000,00 zł
189 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej Spokojny zdrowy wypoczynek dla matki z dzieckiem 8 000,00 zł

190 "Bezpieczny i zdrowy letni wypoczynek", "Bezpieczny i zdrowy 
wypoczynek w mieście", "Bawmy się razem" 80 000,00 zł

191 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych działalność całoroczna 600,00zł

192 Związek Nauczycielstwa Polskiego Kwartalnik o tematyce oświatowej "Rybnickie Zeszyty 
Nauczycielskie" 2 500,00 zł

193 Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy w Rybniku
Wystawa czasowa pt.

"Józef Piłsudski (1867-1935) Marszałek Polski w 135. rocznicę 
urodzin"

600,00 zł

194 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach Wystawa prezentująca 30-letni dorobek twórczy Krzysztofa 
Dublewskiego 1 100,00 zł

OGOŁEM: 2 058 560,00 zł

# &
Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

h

Przebieg zbiórki publicznej z przeznacze
niem na budowę WSS nr 3 w Rybniku 

za okres od 1.01.2000 do 31.12.2001 roku.

Zbiórkę przeprowadzono na terenie miasta Rybnika na podstawie 
decyzji Marszalka Województwa Śląskiego. Przestrzegano zasad pełnej 
dobrowolności ofiarodawców.

W okresie od 1.01.2000 do 31.12.2001 r. zebrano łącznie 7.279,00 zł. 
Uzyskany ze zbiórki publicznej dochód przeznaczono na bieżące roboty 
budowlane w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym nr 3.

Zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 14.03.2000, 
nr OK/071/5/2000.

Autoryzowane laboratorium 
Fuji EXPRES 

Leszek Ronczka, 
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, 

tel. 42-39-200

Zapraszamy do nowootwartego 
zakładu fotograficznego ze studiem. 

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

¿5
GAZETA RYBNICKATel. 42 -28-825 , 4 2-60-070



A z e t a  r y b n ic k a
^  Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

w Rybniku przy ul. św. Józefa 30

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone 
w Rozporządzeniu M inistra Edukacji Narodowej z dnia 15 luty 
1999 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zaj
mujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w po
szczególnych typach szkół i placówek opublikowanym w Dz.U. Nr 14 
z 1999 roku poz. 126, z późn. zm., a także osoby nie będące nauczycie
lami, posiadające wymagane kwalifikacje, - art. 36 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. 
z późn. zm.)

Oferty kandydatów zawierające:
1. kwestionariusz osobowy
2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje za

wodowe, ukończone kursy oraz stopień awansu zawodowego nauczy
ciela mianowanego lub dyplomowanego,

3. ocenę pracy wystawioną w okresie ostatnich 5 lat,
4. zaświadczenie o stanie zdrowia,
5. pisemną koncepcję kierowania pracą placówki
6. dokument potwierdzający co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej 

na stanowisku nauczyciela, nauczyciela akademickiego lub 5-letni staż 
pracy zawodowej dla kandydatów nie będących nauczycielami,

należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika 
ul. 3-go Maja 27 (pokój nr 1) w zaklejonych kopertach opisanych 
imieniem i nazwiskiem oraz nazwą placówki w terminie do dnia 
28 lutego 2002 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji tel. 
4225377 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przypominamy o terminach płatności podatków:
-  od nieruchomości i rolnego : 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada
-  od środków transportowych : 15 lutego i 16 września
-  od posiadania psów : 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu w posiadanie psa. 

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać -  nie ponosząc dodatkowych opłat:
-  w kasach Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. III Oddział w Ryb

niku przy ul. B. Chrobrego 8 i ul. Zebrzydowickiej 30,
-  u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia i Orze- 

powice),
-  w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151) 

w godz. 7.30-15.30, a w dniu 15 marca od 7.30 do 17.00.
Poczta pobiera od wpłat dodatkową opłatę w wysokości co najmniej 3,00 zł.

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach (innych niż Bank Przemysłowo-Han
dlowy PBK S.A. III Oddział w Rybniku) powinny być dokonywane na specjalnych 
blankietach wpłat (zgodnym z wzorem ustalonym przez Ministra Finansów). 

Podatek od posiadania psów
Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty podatku od ich posiada

nia. W 2002 roku stawka podatku wynosi 32 zł od każdego psa.
Zwolnienie z tego podatku dotyczy:
a) psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedo

łężnych),
b ) psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samo

dzielne gospodarstwo domowe - zwolnienie dotyczy jednego psa,
c) psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w rozumieniu usta

wy o podatku rolnym) - zwolnienie obejmuje po dwa psy na każde gospodarstwo. 
Podatek od środków transportowych
Od roku 2002 obowiązują zmienione zasady ustalania podatku od środków 

transportowych. Dlatego prosimy posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągni
ków siodłowych lub balastowych, przyczep lub naczep oraz autobusów o zapo
znanie się z nowymi przepisami podatkowymi. W 2002 roku podatkiem objęte są 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są do złożenia 
w terminie do 15 lutego 2002 r. wykazu środków transportowych (na formula
rzu według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów) oraz uzupełniającego wy
kazu środków transportowych. Formularze Wykazy te będą przesyłane do podatni
ków i można je także otrzymać w Wydziale Podatków UM (I piętro, sala 151)

Auto Hi-Fi mgr inż. Mirosław Piątkowski

SPRZEDAŻ I MONTAŻ: 
AUTOOALARMY, Immobilisery, powiadamiacze, 
blokady elektroniczne, układy antyporwaniowe

Sprzęt renomowanych firm CAR AUDIO i CAR Hi-Fi: 
Blaupunkt, Pioneer, JVC, Panasonic, Kenwood, Sony, 

Tonsil, Lanzar, Legancy, Jensen, JBL, GMS. 
KOMIS AUTO RADIO

radioodtwarzacze * radioodtwarzacze CD i zmieniacze CD 
* głośniki * wzmacniacze * anteny * osprzęt * akcesoria 

kompletne systemy audio wg specyfikacji klienta 
Najniższe w regionie CENY radioodtwarzaczy z systemem ROS 

Montaż zakupionych u nasz odtwarzaczy - GRATIS

Rybnik Ligota, ul. Studzienna 51d
(róg ul. Prostej i ul. Studziennej)

lei. 42 24 357
CZYNNE:

pt. 8 .30-17 .00  
9 .00-13.00

. . ■ ■ ■ . ■ ■ ■
Biuro Handlowo-Usługowemx
ul. M ikołowska 6, 44-200 Rybnik, tel. 422 17 23, 423 97 99

i « a
sanI

ANTO 
/  NIO

Księgarnia 
katolicka

Si Księgarnia
katolicka

Poszukujesz upom inku dla Przyjaciela, dla kogoś 
Bliskiego, dla D ziecka..., z okazji Świąt, U rodzin, Chrzcin, 

Ślubu..., chcesz przeczytać coś wartościow ego...

Zapraszamy do nas!
Oferujem y ponad 500 tytułów  książek 

-  dla dzieci, młodzieży i dorosłych; kalendarze, albumy, czasopisma, 
ikony, modlitewniki, pamiątki Chrztu, Kom unii, Ślubu, upom inki... A

/
Przyjdź z tym kuponem, a otrzymasz obniżkę 10% ceny, /  I

niezależnie od  wartości zakupionego towaru! /
/  ^

W  naszym Biurze Podróży /
-  ju ż  w  sprzedaży w czasy zim ow e!  /  rp  ^

/  \ y
/  r  SArl

U w a g a !  kupon rabatów y  Ck
nie dotyczy usług turystycznych i ksero *
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GAZETA RYBNICK
„POSESOR”

WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 

SZKODY GÓRNICZE 
DORADZTWO

Rybnik, ul, Kraszewskiego 7, tel. 755 86 40, 422 86 78

Alkoholizm
odtruwanie, esperal, psychoterapia 

„COUNSELORS” 0-32/42-30-400

Ogłoszenia drobne A
Naprawa pralek, lodówek. 

Tel. 42 19 227

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac W olności 2

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)• wizytówek • tabliczek do pucharów• upominków • zegarków • żetonów do kluczy, szatni • identyfikatorówosobistych • tabliczek inwentarzowych • oznakowań maszyn i urządzeń
grawerstwo

Rybnik, ul. Mickiewicza 4 
(boczna Kościuszki - kwiaciarnia), tel./fax 4224397

Tynki wewnętrzne gipsowe 
maszynowe -  agregatem. 

Tel. 755 79 29 po godz. 19.00

Obsługa kelnerska imprez. 
0 600 128 030,42 12 214

Usługi remontowo-budowlane: 
kafelkowanie, murowanie, 

tynkowanie, roboty wykończeniowe. 
Tel. 0 600 128 030

zarządzanie 
i administrowanie Pustaki żużlowe

Lekcje angielskiego - tanio. 
Tel. 42 400 62

budynkami
Uprawniony Zarządca Nieruchomości

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

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

0-602-622-439

Naprawa telewizorów 
i magnetowidów

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

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

Zakład Serwisowy “Emiter”, Rybnik, ul. Hutnicza 21 
(boczna Kościuszki), tel. 42-39606

Sprzedam kocioł c.o. 34 kW 
firmy Quertli.

Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0 32/ 42 19 411

ścianki działowe

14 cm 
12 cm 
38 cm 
38 cm

ściany nośne

wysokość 14 cm 
szerokość25 cm 
długość

4 sztuki łóżka -  solarium 
(28 lamp, dr KERN), 

odzież używana 900 kg, sort, tanio, 
tel. 0 104491 834 50 36

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

sprzedamy jacht FOKA 4

Gamrat
SKŁAD FABRYCZNY

MUIF£~r - DETAL

KURSY

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M 
WYKŁADZINY PCV1,5-4M  
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE,
I INNE ARTYKUŁY

PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 
I MATURALNYCH (III klasy)
LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 r„ U L0)
KSIĘGOWO-PODATKOWY Firm a Oświatowa
OBSŁUGI KOMPUTERA 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
KAS FISKALNYCH

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 4 2 -3 5 -4 7 0 . Zapraszam y w godz. 9 .00  -  17.00

R y b n ik -Ż ory  -  lokal handlowy lub dom pod działalność handlową przy 
drogach dojazdowych z parkingiem kupię lub wynajmę. Istnieje 

możliwość zatrudnienia. Tel., 0 606 591 980

REHABILITACJA, MASAŻ, GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej A ndrzej M yśliw iec

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

Rybnik-W ielopole, ul. Weteranów 9, teł. 4 2 -4 6 -0 9 8 , 0 -6 0 1 2 5 4 -3 1 2 ,  4 2 -6 5 0 -8 6  
S E R D E C Z N IE  ZA P R A S Z A M Y !

Pracownia Suk len SluLnifcIi
sprzedaż i szycie sukien ś lu b n y c h ^ ^

m
i komunijnych wq wymiaru

Jutu
wypożyczalnia i komis 

wyroków własnych

Rybnik, ul. M.C. Skłodowskiej li), fet. 43  38  034  $

GAZETA RYBNICKA
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NAJWIĘKSZĄ LOKALNĄ NAKŁAD TWOJtęO 
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone -1,49 zł 
w ramce, z tłem -1,99 zł 

Ceny ogłoszeń drobnych z 
podatkiem VAT 

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

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 890 zł

NAKŁADU ęW TISI
OGŁOSZENIA

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

-1590  zł
- 899 zł
- 499 zł

- 1990 zł
- 1099 zł
- 599 zł

- 5% 
- 10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

N A JLEP SZĄ BEZPOŚREDNI BEZPŁATNf KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 

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.,

b, Cmentarz Komunalny, tel. 42-28-991

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 

kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami zmarych 

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

Telefon informacyjny

Anonim owych
Alkoholików

253-79-83
czynny poniedziałek, środa, 

czwartek w godz.
17.00 do 20.00

Uwaga! Panie po amputacji piersi
Amazonko

Masz problem y? Potrzebujesz pom ocy?
A m oże pom ożesz innym? 

Stowarzyszenie Amazonek „ Odnowa”, 
Rybnik, uL Kościuszki 17, tel. 42-35-511, 

poniedziałek 1000 - 12M
Spotkania „Amazonek” w każdy II  wtorek 

miesiąca o 16.00 
przy ul. Kościuszki 17.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA 
Praw nik udzielający bezpłatn ie porad  dy żuruje w siedzibie redakcji „G azety  

Rybnickiej* (Rynek 12a, tel. 12-28-825) w piątki w godz. 15.00 -16.00

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rybniku
odbywają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 

w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-26300

RYBNI
I I I  A

M

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

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

GABIIiTY
LEKARSKIE

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. (0-32) 42-26-156

IT B S S IB
d r WALDEMAR KAZNOCHA

GABINET PRZENIESIONO na ul. Wysoką 25. tel. 42-32-517
poniedziałek, środa od 15.00, wtorek, czwartek, piątek sobota od 7.00 
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA, USG, EKG

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

dr MAREK BYRCZEK
pon.. śr. od 8.00 wtorek, piątek od 1600

i f e ]

dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

mmI Ł * «
d r ANDRZEJ KUPCZAK

I poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 1500
sobota od 800 do 1200 

diagnostyka niepłodności I sutka

czwartek od 1600
dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

i '3

m gr PIOTR ZIELIŃSKI
LABORATORIUM PRZENIESIONO na ul. M.Curie-Skłodowsklej 7. tel.42 38 313

od poniedziałku do piątku 700 do 1700, sobota 7 00 do 12.00 
Filia Leszczyny, PI. Matejki 1 -  poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 7.30

! f  i ;
i  f i !  y. i  l  i n  j  f [ # i

_._____ _______ ___________________________ ______,
1 d r JAN KULOK

L ; poniedziałek, środa, piątek od 16.00
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmsMmmmmmmmmmmmm.

i dr PIOTR KULOK i

Ln>
GABINET PRZENIESIONO na ul. N a  G órze 8

wtorek - czwartek od 16.00 -  badania kierowców
||

ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI
wtorek - piątek od 16.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1
czwartek od 16.00

m
dr KRZYSZTOF POTERA

wtorek od 16.00 do 17.00

GAZETA RYBNICKA Styczeń 2002

mailto:gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta


FHU „GÓRECKI” 
TŁUMIKI

KATALIZATORY
HAKI HOLOWNICZE

P U N K TY  S P R ZE D A ŻY  . 
D E TA LIC ZN E J I M O N TA ŻU
RYBNIK
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 M

tel. 43 04 333, 0601 455 763 ' Ł

GávélCE i, J
ul Rybnicka 11

S P R ZE D A Ż HURTO'
ż w i - lR Ó J  J
ul. Wodzisławska 191 
(trasa Żory -  W d|zisła%  
tel. 43 58 0-m, 4758 4 m ,  0

Sp. z o.o.
44-203 Rybnik, ul. Żorska 10 
tel. (032) 422 55 07, 422 92 30-1 
e-mail: domel@ domel.com.pl

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
D A IK IN

S Y S T E M Y  A LA RM O W E  
D O M O FO N Y, 

Y ID EO D O M O FO N Y

44-200 Rybnik 
Rynek 12a 

tel. 423-80-88 
tel./fax 423-80-90 

www.infomax.katowice.pl
e-mail: rybnik infomax.katowice.pl

mailto:domel@domel.com.pl
http://www.infomax.katowice.pl


H Ö R M A N N
HOR MAN hi
Bramy • Drzwi • Napędy

ej

990 A u to ryzow any partner:

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlan
ul. Zebrzydowicka 152 Tel./Fax 42 44 066,42 44 067

PPHU „KONSEK” EWA, JANUSZ KONSEK  
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

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

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 7, tel./fax 238 90 22

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

GWARANTUJEMY 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Arki Bożka 24b (stary targ), 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ tel./fax 473 75 43

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w szystk ich  m a re k  do 3 ,5  t  w ys. 4  m oraz pojazdów  

zas ilanych  gazem  i m otocykli

T O Y O T A

K O N SEK
RYBNIK 
ul. P rosta  100 
(przy hali MAKRO) 
telefon (032) 432 90 40, 
fax. (032) 432 90 66

Prom ocja  -  YARIS -  od 34  2 0 0 ,0 0  z! 3%  upustu  
COROLLA 1,4 od 44  9 5 0 ,0 0  zt + k lim a ty za c ja  

AVENSIS -  od 58 9 9 0 ,0 0  zt
UWAGA! REWELACYJNA TOYOTA AVENSIS Turbo D iesel 

-  od 72 9 0 0 ,0 0  zt z pełnym  w yposażen iem

Posiadamy w sprzedaży samochody używane pozostawione w rozliczeniu.

SALON SPRZEDAŻY
P n-P t 9 .00-18 .00  
Sobota  9 .00-14 .00  

tel. (032) 432 90 4 1 -4 2

SERWIS
P n-P t 7 .00-18.00 

Sobota 9 .00-14 .00  
tel. (032) 432 90 5 0 -5 4

ORGANIZUJEMY WYJAZDY 
INDYWIDUALNE I GRUPOWE 

W DOWOLNE MIEJSCA 
NA KULI ZIEMSKIEJWYPOCZYNEK W TWOIM STYLU

Przedstawicielstwo 
Firo-tour Polska 
4 4 -2 0 0  Rybnik 
ul. Raciborska 5 
Tel.: (0 32 ) 4 3 3  0 0  1 3 -1 4  
Fax: (0 32 ) 4 3 3  0 0  15 
E-mail: biuro@firotour.pws.pl

W AKTUALNEJ OFERCIE
ALPY FRANCUSKIE - OD 599  PLN ZA 7-DNIOW Y POBYT, 
Ó-DNIOWY SKIPASS, PRZEJAZD, OBSŁUGA REZYDENTA.

PONADTO:

ATRAKCYJNA OFERTA

LATO 2002
nowości: Portugalia, Bułgaria

PRZEWOZY AUTOKAROWE I BILETY LOTNICZE

2-torowa automatyczna
K R Ę G I E L N I A
typu Bowling

stół bilardowy

symulatory, flipery, 
inne atrakcje

dobrze wyposażony barek

RYBNIK, PI. Wolności 1A
tel. 423 30 06, 422 62 03, 0607 277 360

organizacja przyjęć 
okolicznościowych

Zapraszamy codziennie od godz. 16:00 
(możliwość telefonicznej rezerwacji toru)

D u ż a  f r a j d a  -  w s p a n i a t y  r e l a k s

UWAGA -  młodzież szkolna!
W okresie ferii zimowych 
25% zniżki na kręgielni 

-  za okazaniem kuponu rabatowego

mailto:biuro@firotour.pws.pl

