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Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!

Czas świąteczno–noworoczny ma jakąś charyzmatyczną moc. Po całorocznym
zabieganiu, zawodowych obowiązkach i przedświątecznych zakupach wreszcie
mamy trochę czasu na refleksję oraz rozmowę z najbliższymi. Jak go wykorzysta-
my zależy już tylko od nas i naszych codziennych relacji z tymi, wśród których
przyszło nam żyć.

Warto więc zastanowić się – choć przez chwilę – nad naszymi przedsięwzięcia-
mi, próbując przewidzieć skutki planowanych działań tak, by były one jak najmniej uciążliwe dla naszego
otoczenia i nas samych. To, niestety, wielka sztuka, a odpowiedzialność za to co robimy spada przede
wszystkim na nas. Piszę tak, bo weszliśmy w szczególny okres roku, który jest okazją do dokonania
swoistego bilansu. To czas podsumowań i kreślenia nowych planów. To również czas szeroko pojętego
dialogu.

Z początkiem grudnia zostałem zaproszony do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie telewizyj-
nym – magazynie samorządowym pt. „Bądź i rządź” (TVP1). Moja wizyta była pokłosiem ogólnopol-
skiego rankingu „Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom”, w którym Rybnik okazał się  najlepszym
miastem na Śląsku i piątym w kraju. W ramach tego konkursu nasze miasto uplasowało się również na
drugiej pozycji w Polsce w kategorii „Partycypacja i komunikacja społeczna”. Tematem rozmowy
w studio telewizyjnym był szeroko pojęty dialog społeczny, czyli jak osoby zarządzające miastem komu-
nikują się z obywatelem. Razem z jednym z moich współrozmówców, prezydentem Gdyni, dzieliliśmy
się spostrzeżeniami na temat komunikacji społecznej w naszych miastach, postrzeganych przez niezależ-
nych fachowców za jedne z lepszych we wspomnianym temacie.

Czym więc jest dialog? Z jego definicji wynika, że jest on formą likwidowania sporów poprzez wymia-
nę poglądów i argumentów. Celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska możliwego do przyję-
cia przez obie strony. Dialog mogą prowadzić na przykład będące w opozycji do siebie ugrupowania.
Dialogiem mogą też być wszelkie inne konstruktywne formy kontaktu, służące rozwiązaniu konkretnych
problemów. Przeciwieństwem dialogu jest monolog.

W tym szczególnym dla nas wszystkich okresie życzę więc i Państwu, i sobie jak najwięcej dialogu –
w rodzinach, wśród znajomych, sąsiadów oraz współpracowników – tak, by wszelkie niejasności i nie-
domówienia stały się sprawami jasnymi. Najlepszym natomiast miejscem monologu niech zostanie
dramat romantyczny lub powieść poetycka, a nie nasze codzienne życie.

Ze świąteczno–noworocznym pozdrowieniem

Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali
Prezydent Rybnika

Radosnych Świąt  Bożego Narodzenia
oraz  optymizmu i  pogody ducha

w Nowym Roku
wszys tk im Czyte lnikom,  Współpracownikom i  Przyjac io łom

życzy redakc ja  „Gazety Rybnickie j”
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Adam Fudali –
51 lat, ur. w Raciborzu.
Od 1998 r. jest prezy-
dentem miasta. Ukoń-
czył rybnickie Techni-
kum Mechaniczne.
W latach 1973–1998
był współwłaścicielem
firmy handlowo–usłu-
gowej. Ma żonę Bogu-
sławę i czwórkę dzieci.

Najstarsza córka Olga ukończyła studia w Sta-
nach Zjednoczonych. Założyła rodzinę i wraz
z mężem oraz dzieckiem mieszka w Północnej
Karolinie. Młodsza córka Anna jest absol-
wentką romanistyki na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk
Politycznych w Katowicach. Obecnie przygo-
towuje doktorat na uniwersytecie we francu-
skim Lille. Najmłodsza z córek Dorota jest stu-
dentką drugiego roku rusycystyki na Uniwer-
sytecie Śląskim, a syn Michał uczęszcza
do Szkoły Życia.

Józef Cyran –
61 lat, ur. w Rybniku.
Od 1990 r. pracował
w Zarządzie Miasta
Rybnika, gdzie nadzo-
rował sprawy inwestycji
miejskich. Przez trzy
kadencje był radnym
Rady Miasta Rybnika.
Od 1994 r. pełnił funk-
cję wiceprezydenta

miasta. Od 12 lat członek Rady Dzielnicy Za-
mysłów. Zanim rozpoczął działalność w sa-
morządzie, był kierownikiem Zespołu Robót
w „Peberow – Rybnik”. Prowadził prace bu-
dowlane we wszystkich kopalniach byłego
ROW, a przez 2 lata budował za granicą. Jest
absolwentem Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej, który ukończył jako inży-
nier budownictwa przemysłowego. J. Cyran
jest żeglarzem i kibicem sportowym. Lubi
teatr oraz muzykę poważną. Ma żonę Jolan-
tę i dwoje dorosłych dzieci. Córka Katarzy-
na jest filologiem angielskim, a syn Krzysztof
lekarzem.

Ewa Ryszka –
44 lata, ur. w Czechowi-
cach–Dziedz icach .
Od 2000 r. była człon-
kiem Zarządu Miasta
oraz radną poprzed-
niej kadencji. Wcze-
śniej pracowała w ryb-
nickim oddziale Kre-
dyt Banku SA. Pełniła
funkcję doradcy klien-

ta oraz asystenta dyrektora ds. marketingu.
Studiuje ekonomię w Górnośląskiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. Pry-
watnie słucha muzyki poważnej i uprawia
turystykę pieszą. Mąż Jan pracuje w kop.
„Jankowice”. Syn Przemysław studiuje eko-
nomię, a córka Martyna uczy się w I LO
im. Powstańców Śl.

W tradycyjnej relacji z prowadzonych
w  mieście prac, prezydent Adam Fudali po-
informował radnych o napiętej sytuacji w ko-
palniach i rozmowach z przedstawicielami
rządu na temat oprotestowanego przez gór-
ników programu restrukturyzacji oraz swo-
im do niego negatywnym stosunku (szczegó-
ły na str. 8). Zrelacjonował też prace przy-
gotowawcze do realizacji przedsięwzięcia
rozszerzenia sieci kanalizacyjnej, wspomaga-
nego ze środków Unii Europejskiej. Miasto,
jako beneficjent programu ISPA, poddało się
kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która po-
zytywnie oceniła dotychczasowe wykorzysta-
nie środków pomocowych i bieżące monito-
rowanie przedsięwzięcia, zwracając jednak
uwagę na pewne opóźnienia dotyczące do-
kumentacji przetargowej. Rozstrzygnięcie
pierwszego z serii przetargów na poszczegól-
ne etapy prac zaplanowano na 17 grudnia.
Jest to przetarg organizowany przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na
prace w trzech dzielnicach – na Zamysłowie,
w Kamieniu i w Wielopolu. Roboty będą fi-
nansowane z kredytu EBOR–u, zaciągnię-
tego przez PWiK. W Urzędzie Miasta po-
wołano też międzywydziałowy zespół, ma-
jący czuwać nad koordynacją projektu.
Z niepokojem natomiast prezydent mówił
o niedopracowaniu procedur przez minister-
stwo środowiska i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska, będących pośrednika-
mi  między UE, a beneficjentem czyli gminą
Rybnik. Wspomniał też o realizowanych in-
westycjach, m.in. ostatniej z serii sal gimna-
stycznych w Ochojcu (wraz z przedszkolem
i zapleczem kuchennym), remoncie dachu
Domu Małego Dziecka i in.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, by pełnić
swoje funkcje, prezydent miasta oraz jego
zastępcy są zobowiązani zrzec się mandatów
radnych, jeżeli wcześniej takie uzyskali. Pre-
zydent Adam Fudali, Ewa Ryszka, Jerzy
Frelich i Józef Cyran z Bloku Samorzą-
dowego Rybnik uczynili to na poprzedniej
sesji. Wolne zaś mandaty obsadzono kandy-
datami z tej samej listy, którzy w ostatnich
wyborach uzyskali kolejno największą licz-
bę głosów. I tak skład Rady uzupełnili: Jó-
zef Ibrom (Okręg Wyborczy nr 1), Czesław
Tkocz (Okręg Wyborczy nr 3) – następny
na liście po Marianie Wolnym, który zrzekł

się pierwszeństwa przy obsadzaniu manda-
tu, Roman Berger (Okręg Wyborczy nr 4)
i Michał Chmieliński (Okręg Wyborczy
nr 4). Radni złożyli ślubowanie i rozpoczęli
„roboczy” udział w sesji.

Pierwsze kontrowersje wzbudził już zapro-
ponowany sposób wyboru członków Komisji
Rewizyjnej. Radny Bolesław Korzeniowski
(Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pra-
cy) odczytał sporządzoną na wniosek przewod-
niczącego RM Michała Śmigielskiego (BSR)
opinię prawną w przedmiocie trybu głosowa-
nia nad wyborami do Komisji Rewizyjnej. Ko-
nieczność wyborów jawnych zakwestionowali
radni SLD–UP Kazimierz Zięba i Wiesław
Zawadzki. Radczyni prawna Łucja Piercha-
ła przytoczyła aktualną wykładnię prawną, uza-
sadniającą głosowanie jawne, co problem roz-
strzygnęło.

Nie kwestionowano natomiast zwiększenia
liczebności komisji z 5 do 7 osób, co wcześniej
wynegocjowano. Radny Jan Mura (BSR) na
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
zgłosił Romualda Niewelta z tego samego
ugrupowania. Fakt ten wzbudził konsternację
i zdziwienie wśród członków Rybnickiej Inicja-
tywy Obywatelskiej. Radni RIO Józef Makosz
i Tomasz Zejer przypomnieli, że w powybor-
czych wywiadach prasowych prezydent A. Fu-
dali zapowiadał oddanie przewodnictwa Ko-
misji Rewizyjnej w ręce opozycji. Oczekiwali
więc takiego właśnie rozwiązania, proponując
na tę funkcję swojego kandydata w osobie Sta-
nisława Stajera. Stanowisko to poparli radni
SLD–UP, a Kazimierz Zięba stwierdził, że
przewodnictwo Komisji Rewizyjnej jest wręcz
nieodzownym elementem w rękach opozycji,
a całą sprawę uważa za manipulację. W odpo-
wiedzi na te zarzuty prezydent A. Fudali od-
parł, że na zmianę zdania wpłynęły późniejsze
negocjacje i postawa całego Bloku Samorzą-
dowego Rybnik, który zaproponował oddanie
opozycji dwu wiceprzewodniczącym RM, zaś
Rybnickiej Inicjatywie Obywatelskiej – prze-
wodnictwa Komisji Zdrowia. (Na posesyjnej
konferencji prasowej prezydent przyznał, że tuż
po wyborach rzeczywiście zaproponował, by
Komisję Rewizyjną oddać w ręce opozycji. Jed-
nak później, po rozpatrzeniu wszystkich „za”
i „przeciw” w gronie wszystkich radnych –
członków Bloku Samorządowego Rybnik, pa-
dła propozycja, jaka została przedłożona na
sesji, a więc dwu wiceprzewodniczących RM
z opozycji i jedna komisja dla RIO.

Prezydent MiastaPrezydent MiastaPrezydent MiastaPrezydent MiastaPrezydent Miasta

Zastępcy prezydentaZastępcy prezydentaZastępcy prezydentaZastępcy prezydentaZastępcy prezydenta

Niewiele brakowało, by drugie w tej kadencji posiedzenie Rady
Miasta przeciągnęło się do dnia następnego. Radni opuścili salę
tuż przed północą...

Sesja Rady Miasta – 3 grudnia

Spór o komisje i podatkiSpór o komisje i podatkiSpór o komisje i podatkiSpór o komisje i podatkiSpór o komisje i podatki

 Miejskie aktualności Miejskie aktualności Miejskie aktualności Miejskie aktualności Miejskie aktualności

 Radni w komplecie Radni w komplecie Radni w komplecie Radni w komplecie Radni w komplecie

 Spór o komisje Spór o komisje Spór o komisje Spór o komisje Spór o komisje
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Jerzy Frelich –

61 lat, ur. w Jankowi-
cach. Od 1990 r. radny
Rady Miasta Rybnika.
W latach 1994–1998 był
przewodniczącym Rady
Dzielnicy Chwałowice.
Od 1998 r. pełnił funk-
cję wiceprezydenta
miasta. Z wykształcenia
polonista. Studia ukoń-

czył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kato-
wicach. Studiował też podyplomowo organiza-
cję i zarządzanie. Był dyrektorem Zespołu Szkół
Budowlanych w Rybniku, a następnie kierow-
nikiem rybnickiego Urzędu Rejonowego. Pry-
watnie interesuje się sportem, turystyką, litera-
turą, bliskie jest mu harcerstwo. Żona Janina
prowadzi księgarnię w Chwałowicach. Starszy
z synów Leszek jest dziennikarzem „Gazety
Opolskiej”, a Marek pracuje w rybnickim PWiK.

Michał Śmigielski
– 50 lat, ur. w Rybniku.
Od 1990 r. radny Rady
Miasta Rybnika. Przez
dwie pierwsze kadencje
samorządowe (1990–
1998) był wiceprezy-
dentem miasta. Prze-
wodniczył poprzedniej
RM. Ukończył Poli-
technikę Śląską w Gli-

wicach oraz studia podyplomowe z zakresu sza-
cowania i zarządzania nieruchomościami. Jest
prezesem Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Si-
lesia”, której m.in. zawdzięczamy powstanie
Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Prywat-
nie M. Śmigielski interesuje się architekturą
i budownictwem. Małżonka Elżbieta jest inży-
nierem budownictwa, a córka Ewa studiuje fi-
zjoterapię na krakowskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego.

Jan Mura – 54 lata,
ur. w Rybniku. Od
trzech kadencji prze-
wodniczący Rady
Dzielnicy Boguszowice
Stare. Radny od 1994 r.
W poprzedniej kadencji
samorządowej prze-
wodniczył Komisji Rol-
nictwa RM. Był również
wiceprzewodniczącym

RM. Z wykształcenia technik–elektryk. Do 1980
r. pracował na stanowisku sztygara zmianowe-
go w kop. „Rymer”. Obecnie prowadzi własne
gospodarstwo specjalistyczne, uprawiając i do-
starczając na lokalny rynek pieczarki. Jest żona-
ty, ma czworo dzieci i dwoje wnuków. Małżon-
ka Bożena prowadzi salon fryzjerski. Najstar-
szy syn Grzegorz pracuje w kancelarii prawni-
czej, córka Edyta jest współwłaścicielką zakła-
du prowadzonego przez matkę. Druga z córek
Ewa uczy się w I LO im. Powstańców Śl., a naj-
młodszy Mateusz uczęszcza do pierwszej klasy
liceum profilowanego w Rybniku. Jan Mura jest
miłośnikiem turystyki rowerowej i pieszej.

 — Wymagała tego jedność klubu BSR, a poli-
tyka jest sztuką kompromisu — powiedział pre-
zydent. Przypomniał, że ugrupowanie Józefa
Makosza też nie było skłonne po wygranej dzie-
lić się władzą).

Radnych BSR do zmiany stanowiska nie
przekonało wyliczenie przez Grażynę Pote-
rę (RIO) parytetu, według którego RIO po-
winno otrzymać 2 przewodnictwa komisji,
zaś SLD 1. (Zresztą SLD nie rościło pretensji
do żadnej komisji). Radny B. Korzeniowski za-
proponował zatem, by w sytuacji, kiedy BSR
obstaje przy kierowaniu Komisją Rewizyjną
przez członka swojego ugrupowania, oddać
opozycji 4 miejsca w 7–osobowej komisji
(2 – RIO i 2 – SLD–UP). Jednak kilkuminuto-
we konsultacje w klubach sytuacji nie zmieniły
– BSR podtrzymał swoje stanowisko. Czesław
Tkocz (BSR) zauważył, że wynik wyborczy
uprawnia jego ugrupowanie do takiej właśnie
postawy – rządzi i bierze za to odpowiedzial-
ność. Spodziewając się z góry niekorzystnego
dla siebie wyniku głosowania na przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej, Stanisław Stojer wy-
cofał swoją kandydaturę z komentarzem,
że postawa BSR wynika zapewne z obawy
przed „wewnętrzną kontrolą” w rękach opo-
zycji. Na znak protestu zarówno BSR, jak
i SLD–UP nie zgłosiło swych kandydatów do
spornej komisji. BSR zgłosiło zaś Michała
Chmielińskiego,Józefa Ibroma i Leszka
Kuśkę. O ile poprawkę, by Komisja Rewizyj-
na liczyła 7 osób przyjęto jednogłośnie, Romu-
ald Niewelt jako przewodniczący zyskał akcep-
tację 13 radnych własnego ugrupowania, prze-
ciw było 8, zaś wstrzymało się 3 radnych. Gło-
sami BSR wybrano również jej członków, gdyż
opozycja wstrzymała się od głosu, a w przypad-
ku L. Kuśki – 4 osoby były przeciw.

Podobne argumenty padały w dyskusji nad
kolejną uchwałą, mającą wyłonić przewodni-
czących pozostałych komisji. Radny J. Makosz
nawiązał znów do matematycznych wyliczeń
parytetu, apelując o nielekceważenie opozycji,
która jest niezbędna do określenia quorum.
BSR uważa, że otrzymał w wyborach społecz-
ny mandat do podejmowania decyzji, zaś człon-
kowie RIO nie chcą się widzieć w „(...) roli fi-
gurantów”, gdyż przy tak zdecydowanej prze-
wadze BSR w RM, wyniki głosowania są łatwe
do przewidzenia. Ostatecznie jednak RIO zgło-
siło swego kandydata na przewodniczącego Ko-
misji Zdrowia w osobie Tomasza Zejera, któ-
rego poparli wszyscy radni. Resztę przewod-
nictwa w komisjach otrzymali radni BSR
– w większości przypadków opozycja wstrzy-
mała się od głosu. Zatwierdzono też pełne skła-
dy komisji. (Uchwałę publikujemy w Monitorze
Miejskim na str. 38)

Zmiana stawek podatkowych zawsze jest
„wdzięcznym” tematem do dyskusji, tak też
było i tym razem. W tym roku wiele stawek
pozostało na ubiegłorocznym poziomie,

a kontrowersje wzbudziło tylko kilka. Referu-
jący pakiet projektów uchwał podatkowych
skarbnik Bogusław Paszenda podkreślił,
że w Rybniku stawki zawsze były niższe od mak-
symalnych, wyznaczonych „widełkami” narzu-
conymi przez państwo, często są też niższe
od stawek w ościennych miastach.

Nieoczekiwanie pierwsze kontrowersje
wzbudziła osoba jednego z najstarszych rad-
nych – Romana Bergera (BSR), który pełni
funkcję inkasenta podatkowego w dzielnicy
Zebrzydowice, a Rada fakt ten musi potwier-
dzić głosowaniem. Radny J. Makosz stwierdził,
że ze względów etycznych inkasent nie powi-
nien być wybierany z grona radnych, ponie-
waż pełnienie tej funkcji przynosi dochody
(w wysokości 3% pobieranych kwot), a to
może podważyć zaufanie do radnych. Oburze-
ni członkowie BSR dowodzili, że prawie
40–letni staż R. Bergera jako inkasenta po-
datków lokalnych wręcz świadczy o zaufaniu
mieszkańców Zebrzydowic do jego osoby.
Ostatecznie, mimo sprzeciwu RIO, R. Berger
oraz Helena Jakubiak (inkasent dla dziel-
nic Orzepowice i Rybnicka Kuźnia) będą na-
dal pełnić funkcję inkasenta podatków od po-
siadania psów, środków transportowych i nie-
ruchomości.

Podatek od posiadania psówPodatek od posiadania psówPodatek od posiadania psówPodatek od posiadania psówPodatek od posiadania psów
Na pierwszy ogień wśród uchwał podatko-

wych poszły ...psy. Zaproponowana stawka
roczna w wysokości 40 zł od każdego czworo-
noga w domowym gospodarstwie wzbudziła
zdecydowany sprzeciw opozycji. Jej przedsta-
wicieli nie przekonały argumenty, że z pienię-
dzy tych utrzymywane jest m.in. schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Wielopolu. — Podwyż-
ka w wysokości 25% jest nie do wytłumaczenia
w sytuacji niskiej inflacji — mówił J. Makosz.
Ze względów formalnych od podatku tego nie
można automatycznie odjąć kosztów chipowa-
nia psów, jak proponował radny B. Korzeniow-
ski. Jednak R. Niewelt stwierdził, że można
przedyskutować możliwość obniżenia ceny
usługi założenia chipu przez weterynarza, czy-
li obowiązkowego znakowania psów, które
wykonuje się przy okazji szczepień. W efekcie
za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw było
10 radnych opozycji, wstrzymał się 1. (Treść
uchwały w „Monitorze Miejskim”).

 Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych
Przy  konstruowaniu stawek podatkowych

uwzględnione zostały zmiany, jakie w tym za-
kresie wprowadziła ustawa z października tego
roku. Pod uwagę wzięto również wysokość sta-
wek maksymalnych i minimalnych, które usta-
wa narzuca. Jednocześnie zdecydowano,
że w celu stworzenia korzystnych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie transportu drogowego, stawki mające
obowiązywać od przyszłego roku utrzymane zo-
staną na poziomie roku 2002. — Ma to pomóc

Przewodniczący Rady MiastaPrzewodniczący Rady MiastaPrzewodniczący Rady MiastaPrzewodniczący Rady MiastaPrzewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady MiastaWiceprzewodniczący Rady MiastaWiceprzewodniczący Rady MiastaWiceprzewodniczący Rady MiastaWiceprzewodniczący Rady Miasta

Pakiet uchwał podatkowychPakiet uchwał podatkowychPakiet uchwał podatkowychPakiet uchwał podatkowychPakiet uchwał podatkowych
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Grażyna Potera –

43 lata, rodowita
rybniczanka, mę-
żatka, troje dzieci.
W 1978 roku zdała
maturę w II LO
w Rybniku. Studia
medyczne odbyła
w Śląskiej Akade-
mii Medycznej

w latach 1978-1985. Jest lekarzem specja-
listą chorób wewnętrznych i specjalistą
alergologiem. W 2001 roku ukończyła stu-
dia podyplomowe w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia na Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, zaś w tym roku –
zarządzanie finansami przedsiębiorstw
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
W latach 1985-2000 była asystentką na od-
dziale Chorób Wewnętrznych Szpitala nr
1 (Juliusz) w Rybniku, zaś od 1985 do 1997
pracowała w Przychodni Rejonowej nr 9
w Rybniku–Nowinach. Od 1997 roku
do dziś prowadzi Poradnię Alergologiczną
w Rybniku, a od 2000 roku również w Wo-
dzisławiu Śl. Od 2001 roku jest dyrekto-
rem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Centrum Medyczne” Sp. z oo,
powstałego w ramach restrukturyzacji Za-
kładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Rybniku.  Jest członkiem Komisji Re-
wizyjnej Związku Pracodawców Niepu-
blicznej Opieki Zdrowotnej w Bielsku-
Białej, a także laureatką nagrody Rybnic-
kiej Izby Przemysłowo–Handlowej „Nar-
cyz 2002” dla przedsiębiorczych kobiet.

Bolesław Tadeusz Korzeniowski –
55 lat, ur. w Koźlu.
Od 52 lat mieszka
w Rybniku. Jest ab-
solwentem I LO
im. Powstańców Śl.
w Rybniku. Studia
wyższe odbył w ów-
czesnej Wyższej
Szkole Ekono-
micznej w Katowi-

cach, tam również ukończył studia podyplo-
mowe o specjalności organizacja i zarządza-
nie. Drużynowy i instruktor ZHP. Absol-
went studium pedagogicznego w IKN Ka-
towice. Specjalizuje się w ekonomice trans-
portu. Od 1965 roku związany z PKP, ostat-
nio naczelnik Sekcji Przewozów i Ekspedy-
cji w Rybniku Towarowym. W latach 1970–
2002 był nauczycielem kontraktowym
w szkolnictwie resortowym i ogólnym w Ryb-
niku. Pracował w resortowych i branżowych
zespołach konsultacyjnych. Działacz związ-
kowy – zasiadał między innymi w Zarządzie
Głównym Związku Zawodowego Kolejarzy.
Samorządowiec od 1984 roku. Obecna ka-
dencja jest trzecią, w której pracuje jako rad-
ny Rady Miasta Rybnik. Przewodniczył Ko-
misji Finansów oraz Komisji Zdrowia.

małym i średnim przedsiębiorstwom, które posia-
dają tego typu pojazdy — przekonywał referują-
cy projekt Bogusław Paszenda. Ponadto
w przypadku samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, stawki uproszczono na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wpro-
wadzono także nową stawkę dla ciągników sio-
dłowych i balastowych o dopuszczalnej masie
całkowitej od 12 do 36 ton włącznie, która wy-
nosi 1818 zł. Poza tym w poszczególnych kate-
goriach o rok podwyższono wiek pojazdów
– z 1995 na 1996 i z 1997 na 1998. (Szczegóły
stawek w Monitorze Miejskim).

— Proszę powiedzieć ile gmina straciła zwal-
niając firmy z obowiązku płacenia podatku trans-
portowego? — pytał podczas dyskusji nad pro-
jektem uchwały J. Makosz. — Należy raczej za-
pytać ile gmina zyskała dzięki temu, że firmy te
nie zlikwidowały miejsc pracy — ripostował pre-
zydent A. Fudali. Argumenty za stosowaniem
ulg przedstawił B. Paszenda, który mówił o trud-
nościach z jakimi borykały się firmy transpor-
towe. Do największych należały wysokie opła-
ty, które zagrażały ich egzystencji oraz zmiany
podstawy naliczania podatków od środków
transportowych w 2002 r. w stosunku do 2001 r.
Dlatego też starano się pomóc takim przedsię-
biorcom. — Firmę transportową znacznie łatwiej
przerejestrować i przenieść do innej gminy, gdzie
warunki podatkowe są korzystniejsze. Aby temu
zapobiec posłużono się ulgami, których jednak
nie stosowano dowolnie i zbyt łatwo, lecz po do-
głębnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej
podatnika — wyjaśniał B. Paszenda. — Ulgi sto-
sowano nie tylko w naszym mieście i nie tylko
w tym roku, ale stosuje się je od lat. Tak było przez
wszystkie kolejne kadencje naszego samorządu.
Jak wyjaśnił skarbnik, umarzanie należności po-
datkowych jest ustawową kompetencją prezy-
denta miasta. — Idealnie byłoby gdybym tych po-
datków nie musiał umarzać, ale muszę to robić
żeby zatrzymać firmy w mieście — przekonywał
A. Fudali. — Po co mam głosować za uchwałą,
skoro prezydent nie będąc radnym, może uchylić
jej zapisy i umorzyć podatki firmom? — zasta-
nawiał się W. Zawadzki. W odpowiedzi na py-
tanie zadane przez J. Makosza, radni zapoznali
się z informacją na temat ilości i rodzajów przy-
znanych w naszym mieście ulg z tytułu podatku
od środków transportowych w okresie ostatnich
10 miesięcy: — Wydano 64 decyzje, łącznie na
kwotę 141,5 tys. zł., na podstawie których umo-
rzono podatek od środków transportowych.
15 decyzji na prawie 18 tys. zł. dotyczyło umorze-
nia odsetek. Tak więc ogółem wydano 79 decyzji
na kwotę ok. 160 tys. zł. — tłumaczył B. Paszen-
da. — Jednym z rodzajów ulg są odroczenia. Wy-
danych zostało łącznie 6 takich odroczeń na kwo-
tę prawie 16 tys. zł oraz 49 decyzji na sumę 719
tys. zł w sprawie rozłożenia należności na raty.
40 wniosków rozpatrzono odmownie.

J. Makosz domagał się podania pełnej listy
firm, które skorzystały z takich ulg. Jednak jak
wyjaśniła radca prawny Łucja Pierchała, tego

typu informacje nie mogą być ujawniane, gdyż
dane podatnika, w tym nazwa firmy, podlegają,
jak na razie, tajemnicy skarbowej. W głosowa-
niu kończącym dyskusję uchwałę poparło 17 rad-
nych, a 6 wstrzymało się od głosu.

Podatek od nieruchomościPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
W tym przypadku również zdecydowano się

utrzymać na poziomie roku 2002 stawkę dla bu-
dynków związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Nadal więc będzie ona wyno-
sić 16,79 zł. Dla porównania większe podatki
z tego tytułu zaproponowano w Jastrzębiu (17,20 zł),
Wodzisławiu (17,31 zł), Żorach (17,08 zł), Pie-
karach Śląskich (17,0 zł), Chorzowie i Katowi-
cach (17,31 zł). Mniej zapłacą  prawdopodobnie
mieszkańcy Tychów (16,50 zł) i Gliwic (16,44 zł).
W Rybniku nie wzrośnie również podatek
od gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, który wciąż będzie wynosił
0,60 zł za 1m2 powierzchni. Zmieni się natomiast
stawka dla budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie świadczenia usług medycznych. Zgodnie
z ustawą, maksymalna stawka może wynieść 3,46
zł. W Rybniku będzie to 3,45 zł. Na znacznie niż-
szym poziomie utrzymano stawkę dla budynków
gospodarczych osób fizycznych, która wynosi
51% stawki maksymalnej, czyli 2,94 zł, podczas
gdy maksymalnie mogłaby wynieść aż 5,78 zł.
W porównaniu z rokiem 2002 nie zmienił się rów-
nież podatek od budynków mieszkalnych (0,48 zł)
i jest on jednym z niższych w regionie. Większe
stawki zaproponowano m.in. w Wodzisławiu,
Chorzowie, Katowicach i Tychach (0,51 zł) oraz
w Jastrzębiu (0,50 zł), Żorach i Piekarach Ślą-
skich (0,49 zł). Stawka podatku dla pozostałych
budynków w Rybniku będzie wynosiła 5,64 zł
i to również jest kwota niższa od maksymalne-
go, ustawowego poziomu, który wynosi 5,78 zł.
Znacznie natomiast wzrosła stawka podatku
od gruntów pozostałych (0,28 zł), choć również
w tym przypadku jest ona o dwa grosze niższa
od maksymalnej. Uchwała zakłada ponadto,
że użytki rolne dotychczas opodatkowane stawką
0,06 zł za 1 m2 (gdy były wykorzystywane na cele
rolnicze) lub 0,09 zł (gdy nie były wykorzystywa-
ne) od roku 2003 będą podlegały podatkowi rol-
nemu według stawki 167,25 zł za 1 ha (0,0167 zł
za 1m2). Nowością są zwolnienia, które obejmą
grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako nieużytki, użytki ekologiczne lub grunty
zadrzewione i zakrzewione. Dotychczas były one
opodatkowane stawką dla gruntów pozostałych.
Nadal natomiast obowiązywać będą zwolnienia
od podatku budynków, budowli i gruntów komu-
nalnych, będących we władaniu miejskich jedno-
stek organizacyjnych, jednak z wyjątkiem części
oddanych w najem, dzierżawę lub inną formę po-
siadania zależnego celem prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Grupę zwolnień rozszerzo-
no także o grunty zdegradowane na skutek dzia-
łalności górniczej, o ile nie są związane z dzia-
łalnością gospodarczą oraz grunty oznaczone
w geodezji ewidencji gruntów jako drogi.

c.d. ze strony 5
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Zwolnieniem podatkowym objęto również bu-
dynki, budowle i grunty położone na terenie
katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
w Kłokocinie.

Najwięcej emocji wzbudziła podwyżka
podatku za tzw. grunty pozostałe. Podstwą
jego wymiaru są zapisy w geodezyjnej ewiden-
cji gruntów i budynków, a to oznacza, że nie
wszystkie grunty dotychczas opodatkowane
jako „grunty pozostałe” będą podlegały
podwyższonej stawce. W trakcie dyskusji nad
projektem uchwały K. Zięba wniósł zastrzeże-
nia co do wzrostu tego podatku z 9 groszy
na 28 groszy, co stanowi podwyżkę aż o 211%.
Poza tym radny wyraził obawę, że w ten spo-
sób ruszy lawina – obciąży się budynki spół-
dzielni mieszkaniowej, która zmuszona będzie
podnieść czynsze i niektórzy lokatorzy nie
będą w stanie ich płacić, a w konsekwencji
trzeba będzie dopłacać do rodzin zadłużo-
nych. O „kontrybucji” nałożonej na lokatorów
mówił z kolei radny W. Zawadzki, który zgło-
sił wniosek, by podatek od gruntów pozosta-
łych podwyższyć jedynie o 1 grosz. Jednak
za wnioskiem głosowało tylko 11 osób opozy-
cji, a przeciw było 13 radnych BSR. (Na pose-
syjnej konferencji prasowej prezydent przed-
stawił również jak wzrost podatku za tzw.
grunty pozostałe wpłynie na jego domowy bu-
dżet: — Do tej pory za dom, w którym mieszkam
płaciłem 248,60 zł podatku, a według nowych sta-
wek będę płacił 339,76 zł, czyli o 91,16 zł więcej.)

Nie był to ostatni wniosek głosowany
w trakcie omawiania tego projektu. Uwagi do
podwyższonych stawek od gruntów i budyn-
ków zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie świadczenia usług me-
dycznych wniósł Tomasz Zejer. W oparciu
o nowe podatki radny przedstawił koszty, ja-
kie, z tego tytułu będą musiały ponieść Pań-
stwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych oraz Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 3. W przypadku pierwszego z nich
to ponad 118 tys. zł, drugiego – 305 tys. zł.
— Łącznie mamy zatem ponad 424 tys. zł po-
datku, a przecież każde 100 tys. zł może zacią-
żyć na losie personelu i pacjentów — mówił
T. Zejer.  — Jestem po rozmowach z dyrekto-
rem Marqurdem i ta kwota jest do zapłacenia.
Poza tym jest porównywalna z podatkiem, któ-
ry szpital zapłacił w 2001, i który powinien za-
płacić w 2002 r. — mówił prezydent. — Obni-
żyłem podatek należny miastu, po to, by szpital
przetrwał, bo jedyną instytucją, która pomaga
szpitalowi jest gmina Rybnik — przypomniał
prezydent. T. Zejer zgłosił jednak projekt
o obniżenie stawki podatku od budynków za-
jętych na prowadzenie działalności w zakre-
sie świadczenia usług medycznych z 3,45 zł
na 2,60 zł. Propozycja ta nie spotkała się
z aprobatą większości radnych. Wniosek
upadł przy 11 głosach „za” opozycji i 13
przeciw BSR.

— Jestem zwolennikiem niskich podatków.
Sam przez 30 lat prowadziłem firmę i wiem
co to znaczy. Jednak żeby wykonać zadania

ustawowe muszę zapewnić po stronie docho-
dów minimum środków — wyjaśniał prezy-
dent. Swoją decyzję o wzroście niektórych sta-
wek prezydent tłumaczył wieloma względami:
— Wyłączenie z podatku od nieruchomości
gruntów użytkowych rolniczo do 1 ha i opodat-
kowanie ich tak jak podatkiem rolnym to stra-
ta w budżecie ok. 630 tys. zł. Dochody do bu-
dżetu miasta pomniejszą się również o zwolnie-
nia z opodatkowania nieużytków, użytków eko-
logicznych, gruntów zakrzewionych  i zadrze-
wionych. To przypuszczalnie ok. pół miliona zł.
— wyjaśniał prezydent. — Jak policzymy
zmniejszone wpływy z podatków i uchwałę
o restrukturyzacji zadłużenia, to szacuje się, że
do naszego budżetu wpłynie mniej o ok. 9–11
mln zł. Ponadto zmniejszone zostaną wpływy
z podatków od dochodów osobistych, których
w gminie zostanie 27,6%, gdyż nie wpłynie do-
datkowe 5% dla Rybnika jako gminy górniczej,
jak to było dotychczas. To dla Rybnika oznacza
stratę kolejnych 5 mln zł. Pod uwagę należy wziąć
również niedobory w subwencjach i dotacjach.

Podczas sesji część zawiłości podatkowych
tłumaczył również Rudolf Bezuch, naczelnik
wydziału geodezji i kartografii, a radna
Grażyna Potera (RIO) wskazała na nieścisło-
ści w załączonej do uchwały prognozie docho-
dów z tytułu podatku od nieruchomości
i posiadania psów, a w szczególności wielko-
ści wpływów podatkowych w 2003 r. Podczas
dyskusji uwagi zgłaszali również R. Niewelt
i L. Kuśka. Ostatecznie „za” przyjęciem całej
uchwały głosowało 13 radnych BSR, 10 rad-
nych opozycji było przeciw, a jeden wstrzymał
się od głosu (PO). Jednocześnie zatwierdzo-
no wzór formularza informacji o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych oraz dekla-
racji na podatek od nieruchomości, które po-
datnicy są zobowiązani złożyć. Treść uchwał
podatkowych publikujemy w „Monitorze
Miejskim” wraz z informacją o zwolnie-
niach ustawowych.

Radni zdecydowali o przeznaczeniu bu-
dynku w Niedobczycach na siedzibę nowe-
go Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stale ro-
śnie zapotrzebowanie na terapię warsztatową
adresowaną do osób upośledzonych umysło-
wo. Jednak WTZ, które mieszczą się w Rybniku
na ul. Kościuszki 33, nie są w stanie zapewnić
udziału w zajęciach wszystkim zainteresowanym.
Obecnie uczęszcza tam 40 osób, ale wiadomo już,
że grupa poszerzy się o pięciu nowych warsztato-
wiczów. Jednak w dalszym ciągu kolejka ocze-
kujących jest duża. Dlatego też zdecydowano się
uruchomić drugie warsztaty i przeznaczyć na ten
cel budynek przy ul. Andersa 33 w Niedobczy-
cach. W zajęciach, które będą się tam odbywać
weźmie udział 20 osób. Rybnik otrzyma na ten
cel pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie
z PFRON–u. Pozostałe środki zabezpieczy mia-
sto. Warsztaty prowadzić będzie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

koło w Rybniku.

Przyjęto uchwały w sprawie przekształ-
cenia zakładów budżetowych w jednostki
budżetowe. Od 1 stycznia Rybnickie Służby
Komunalne i Zarząd Zieleni Miejskiej będą
jednostkami budżetowymi. Projekt uchwał
omówił zastępca prezydenta Józef Cyran,
który wyjaśnił, że RSK niemal w 100% świad-
czy usługi na rzecz Rybnika. Ponadto część
jego działalności jest finansowana w formie
dotacji przez miasto. Dlatego też bardziej od-
powiednią formą finansowania jest jednostka
budżetowa, gdyż ewentualne dochody stano-
wią dochód miasta, a całość wydatków jed-
nostka ponosi bezpośrednio z budżetu. Po-
dobnie jest w przypadku ZZM. Wprawdzie
wyjątkiem są usługi pogrzebowe, ale stanowią
one niewielką część działalności Zarządu Zie-
leni Miejskiej. Uchwały przyjęto jednogłośnie,
ale nie obyło się bez dyskusji nie tyle nad ich
zasadnością, ile nad... przeszłością. Nawiąza-
no bowiem do sesji z 1999 r., w trakcie któ-
rych poruszana była kwestia przekształcenia
ZZM, RSK i wówczas jeszcze ZGM w jednost-
ki budżetowe. Zwolennikami takiej koncep-
cji byli ówcześni radni Ruchu Rozwoju Ryb-
nika z J. Makoszem. Jednak odmiennego zda-
nia byli pozostali radni. Wówczas zwyciężyło
przekonanie, że zakłady powinny utrzymać
swój status, by można je było w przyszłości
przekształcić w spółki prawa handlowego,
zgodnie z zasadami rynku i konkurencji. Do
sprawy, która wówczas dzieliła radnych nawią-
zał podczas sesji zarówno J. Makosz, R. Nie-
welt, jak i A. Fudali. Prezydent przyznał, że
nastąpiła „ewolucja w myśleniu”: — Wolny ry-
nek miał być szansą dla tych zakładów, ale się
nie udało. Całą sprawę przypomniała również
Ł. Pierchała: — Od 1 stycznia 1999 r. kiedy we-
szła w życie ustawa o finansach publicznych,
stało się jasne, że nie uda się utrzymać zakła-
dów, bo nie osiągną wymaganych 50% przy-
chodów własnych. Pojawiła się propozycja żeby
przekształcić je w jednostki budżetowe. Jednak
zdecydowano, że przekształcenia nie będą do-
konywane, ponieważ do czerwca ’99 zakłady
zostaną przekształcone w spółki. Dążono do
prywatyzacji ale, tak jak mówi prezydent, naj-
normalniej w świecie życie zweryfikowało te
poglądy. Tego wieczora przyjęto również
uchwały w sprawie zmian w statucie obu jed-
nostek budżetowych.

Radni poparli protest niepublicznych
i publicznych podmiotów medycznych z te-
renu Rybnika. Protest jest wynikiem obni-
żenia przez Śląską Regionalną Kasę Chorych
na 2003 r. stawek świadczeń medycznych z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej, stoma-
tologii, pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a tak-
że lecznictwa stacjonarnego. Jak wyjaśniła

     Nowe warsztatyNowe warsztatyNowe warsztatyNowe warsztatyNowe warsztaty

     Jednostki zamiast zakładówJednostki zamiast zakładówJednostki zamiast zakładówJednostki zamiast zakładówJednostki zamiast zakładów

     Solidarnie za protestemSolidarnie za protestemSolidarnie za protestemSolidarnie za protestemSolidarnie za protestem
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Ogromne zaniepokojenie całego Śląska
wzbudziły nie tylko liczby, ale tempo, w jakim
rząd zamierza program zrealizować. Odpo-
wiedź górników była natychmiastowa. Odezwa-
ły się ostre głosy protestu, masówki, manife-
stacje górnicze, głodówki - również w kopal-
niach rybnickich. Zmusiło to rząd do podjęcia
negocjacji z górniczymi związkami zawodowy-
mi. W przypadku braku porozumienia górnicy
zagrozili strajkiem generalnym. Rozmowy pro-
wadzono kilka dni i choć groźba strajku zosta-
ła zażegnana, związkowcy nie wyszli z obrad
ustatysfakcjonowani. Strona rządowa bowiem
zaledwie zadeklarowała, a nie zapewniła o do-
konaniu zmian w projekcie restrukturyzacji.
Chodzi przede wszystkim o zachowanie po jego
wprowadzeniu układów zbiorowych i zapew-
nienie miejsc pracy w czynnych kopalniach.
Cztery centrale, w tym „Solidarność”, porozu-
mienia nie podpisały, ale odwołały strajk ge-
neralny, pozostawiając formę protestu do uzna-
nia poszczególnych kopalń. Rząd zobowiązał
się też do kolejnej weryfikacji listy zagrożonych
zamknięciem kopalń. Ale tak do końca górni-
cy nie mogą być pewni niczego...

Jasne jest, że problem nie dotyczy jedynie
górników, ale również ich rodzin oraz pracow-
ników firm pracujących na rzecz górnictwa.
Lekko licząc, gdyby zapowiedzi rządu się speł-
niły, w trudnej sytuacji ekonomicznej znalazło-
by się na Śląsku ok. 100 tys. osób. Zrodziłoby
to ogromny problem społeczny, którym do-
tknięty zostałby również Rybnik. Dlatego też
władze samorządowe z uwagą śledziły wyda-
rzenia i włączały się w rozmowy, które w jaki-
kolwiek sposób mogłyby być pomocne w ne-
gocjacjach. Stanowisko prezydenta Adama
Fudalego było od początku jasne: poparł on
górnicze protesty, gdyż uważa, że program re-
strukturyzacyjny jest niedopracowany, a fatal-
ne tego skutki może odczuć, podobnie jak wiele
innych śląskich gmin, również Rybnik.

 Jak przedstawia się zatem przyszłość Śląska
i górnictwa? Które kopalnie czeka zamknięcie
i jakie będą skutki takich decyzji. Dziś to pyta-
nie zadają sobie wszyscy.

Przynajmniej część tych wątpliwości miała
rozwiać debata w rybnickiej bibliotece z udzia-
łem przedstawicieli rządu. Miała ... gdyż wyja-
śniła niewiele. Poniekąd dlatego, że równole-
gle do rybnickiej debaty, w Katowicach odby-
wało się spotkanie, do udziału w którym za-
proszeni zostali również przedstawiciele rzą-
du oraz związkowcy. To właśnie tam pojechał
Marek Kossowski, wiceminister gospodarki
odpowiedzialny za sprawy związane z górnic-
twem. Do Rybnika przysłał w zastępstwie oso-
by, które nie udzieliły żadnych, konkretnych

informacji, odbijając piłeczkę do wiceministra
Kossowskiego, ...którego nie było. „Powściągli-
wy” był zarówno wiceminister finansów Jacek
Uczkiewicz, który przyjechał w zastępstwie za-
proszonego Grzegorza Kołodko, jak i dyrek-
tor departamentu gospodarki narodowej w mi-
nisterstwie finansów Zbigniew Boniuszko.
Wśród gości była także Teresa Randak, wi-
cewojewoda śląski. Ze stanowiskiem rządu na
temat przyszłości górnictwa chcieli zapoznać
się przedstawiciele władz samorządowych, rad-
ni sejmiku, parlamentarzyści oraz przedsiębior-
cy. Ich troska o górnictwo i gminy górnicze wią-
że się z przyjętym przez rząd Programem re-
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
w Polsce na lata 2003–2006. — Program był
konieczny, bo finanse spółek uległy rozbiciu. Nie-
prawdą są jednak podawane w mediach liczby.
Łącznie zakłada się zmniejszenie zatrudnienia
w górnictwie o 37 tys. osób, ale dwa tysiące mają
być przyjęte. Per saldo mamy więc 35 tys. osób,
a z tego ponad 20 tys. to naturalne odejścia na
emeryturę — starał się przekonywać Z. Bo-
niuszko. — Planuje się, że pięć kopalń ze zli-
kwidowanych spółek węglowych przejdzie do
spółki likwidującej, podobnie jak po jednym za-
kładzie z JSW i KHW. Które? Tego wicemini-
ster, niestety, nie zdradził. — Proszę powiedzieć,
jakie kopalnie ulegną likwidacji. Nie chcę do-
wiadywać się o tym z plotek — apelował A. Fu-
dali. — Muszę przecież wiedzieć czy moje mia-
sto czeka drastyczny wzrost bezrobocia. To waż-
ne pod względem spokoju, by nie doszło do sy-
tuacji, w której ludzie będą musieli zabrać to, co
będzie im niezbędne do życia, a co znajdą za
szybą sklepową. Jednak prezydent nie poznał
żadnych szczegółów. Zapowiedziano jedynie,
że nad przyszłością kopalń debatuje 25–oso-
bowy zespół ministra gospodarki, wsparty na-
ukowcami z naszego regionu. Czym będą się
kierować wydając wyrok na którąś z kopalń?
— Ciągłością zasobów, ich wielkością, możli-
wością efektywnego wydobycia węgla oraz jego
jakością — twierdzi Z. Boniuszko.

  Bez wątpienia problem restrukturyzacji tej
branży przez wiele lat był tematem „niewygod-
nym” i stał się  „kamczykiem” przerzucanym
do ogródka kolejnych rządów. Trudno zatem
dziwić się pełnym rozgoryczenia i żalu wypo-
wiedziom, które padły podczas debaty. Narze-
kano na bezsilność rządu, brak pomysłu i do-
brego programu naprawczego. Przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
Tadeusz Chrószcz mówił o „pasztecie” i bra-
ku „światełka w tunelu”. Sporo uwag dotyczy-
ło utraty dotychczasowych przywilejów gmin
górniczych. Zdaniem T. Chrószcza, gminy te
mogą nie skorzystać z programów struktural-
nych UE, gdyż nie będą posiadały wymaganych
środków własnych. Jednak wiceminister

Quo vadis
W grudniu znów zrobiło się głośno wokół kopalń i górnictwa.

Niestety, powodem tego nie była „Barbórka”, ale rządowe zapowiedzi
zamknięcia siedmiu kopalń i zwolnienia ok. 35 tys. pracowników.

G. Potera, przyjęcie stawek zaproponowanych
przez Kasę może doprowadzić do zachwiania
stabilności zakładów opieki zdrowotnej, któ-
re często korzystały z kredytów i dofinanso-
wania. Poza tym, jak czytamy w uzasadnieniu,
zmiany stawek spowodują obniżenie dostęp-
ności i jakości usług medycznych, świadczo-
nych na rzecz mieszkańców. Zgodnie z para-
grafem 2 tego projektu, uchwała trafi do Za-
rządu ŚRKCH, sejmiku śląskiego, ministra
zdrowia, kancelarii Sejmu oraz do śląskich
parlamentarzystów. Dodatkowe pismo w tej
sprawie wystosowały władze miasta.

Podczas tej sesji radni przyjęli również
kilka innych uchwał.

Zaakceptowano wzory formularzy, jakie
mają składać podatnicy podatku rolnego. Pod-
jęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku
leśnego (uchwała w „Monitorze Miejskim”)
i ustalono wzór informacji i deklaracji na po-
datek leśny. Dokonano również kilku zmian
w uchwale w sprawie opłaty targowej. Rybnic-
kie Służby Komunalne nadal będą pełnić
funkcję inkasenta opłaty targowej na targo-
wiskach miejskich przy ul. Hallera, Patriotów,
Broniewskiego, Górnośląskiej i Gliwickiej.
W pozostałych miejscach handlu zadanie to
będzie leżało w gestii Straży Miejskiej. Znie-
siono również wynagrodzenie za inkaso z tego
tytułu. 4 osoby wstrzymały się w głosowaniu
nad uchwałą w sprawie przyjęcia środków
z Funduszu ISPA, będących w dyspozycji
NFOŚiGW oraz upoważnienia organu wyko-
nawczego do podpisania porozumienia o re-
alizacji „Budowy systemu kanalizacji sanitar-
nej w Rybniku”.

Sesję, która trwała prawie do północy
zakończyły interpelacje i pytania. Radni
zareagowali przede wszystkim na złą sytuację
w górnictwie. W. Zawadzki zaproponował, by
więcej uwagi poświęcić sprawie likwidacji kopalń,
a Andrzej Wojaczek (BSR) odczytał oświadcze-
nie, w którym zaapelował do posłów ziemi ryb-
nickiej o obronę górniczych miejsc pracy.

Radni, mimo półgodzinnego szkolenia przed
sesją, nadal nie mieli okazji do skorzystania
z elektronicznego systemu do głosowania, po-
nieważ pojawiły się problemy techniczne.

Na nowe wyposażenie sali obrad warto-
ści, bagatela, 650 tys. zł, obok umeblowania,
złożył się system konferencyjny ze sterują-
cymi komputerami, kamerami sprzężonymi
z mikrofonami, plazmowym ekranem oraz
nagłośnieniem w dużej sali nr 264 w nowej
części UM. Miejmy nadzieję, że „amortyza-
cja” rozpocznie się wkrótce...

(r), (S)

Woda w ustach

c.d. ze strony 7
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Uczkiewicz przekonywał: — Sytuacja finanso-
wa gmin górniczych na tle średniej krajowej jest
stosunkowo dobra. Tym stwierdzeniem bardziej
rozbawił niż uspokoił uczestników spotkania.
— Pomimo usilnych prób nikt z nami nie pro-
wadzi żadnych konsultacji. Z prasy dowiaduje-
my się, że mają być przeprowadzone działania
likwidacyjne i upadłościowe. A to oznacza,
że setki drobnych firm kooperujących z górnic-
twem pozostanie z wystawionymi fakturami.
Spowoduje to ogromne konsekwencje w przed-
siębiorstwach okołogórniczych — mówił
T. Chrószcz. — Ubytek jednego miejsca pracy w
górnictwie generuje stratę od 4 do 6 miejsc pracy
w otoczeniu górnictwa, a to niewyobrażalna trage-
dia — dodał A. Fudali. — Śląsk zbyt wiele włożył
w rozwój naszego kraju, by teraz o nim zapomnieć.
Prezydent mówił również o wysiłkach jakie pod-
jęło miasto, by pomóc górnictwu. Wspomniał
o Rybnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej
i kłopotach jakie spółka ma ze znalezieniem in-
westorów, którzy byliby zainteresowani zagospo-
darowaniem obiektów i terenów pogórniczych.
A to tylko wierzchołek góry „węglowej”.

— Co oferuje się w zamian za zlikwidowane
kopalnie — pytał prezes rybnickiej Izby Przemy-
słowo– Handlowej Andrzej Żylak, który nie krył
rozczarowania zaproponowanymi przez rząd roz-
wiązaniami. — Program restrukturyzacji jest nie
do przyjęcia. Wątpliwości lokalnych władz starał
się rozwiać wiceminister Uczkiewicz mówiąc
o ... finansowaniu samorządów, konieczności oży-
wienia gospodarki oraz apelując o rozwagę.
— Istnieją gminy nie tylko górnicze, ale i postpege-
erowskie, stoczniowe, wiejskie, pogarnizonowe
i wszystkie musimy mieć na uwadze — twierdzi
J. Uczkiewicz. — Musimy pójść inną drogą niż
dotychczas i ustalić wspólne zasady gospodarowa-
nia pieniądzem publicznym dla wszystkich gmin.
Środki publiczne będziemy kierować w formie pro-
gramów, w których są jasno określone cele. Wice-
minister przekonywał, że wie, co dla miasta ozna-
cza restrukturyzacja górnictwa: — Sam wycho-
wałem się w rejonie górniczym na dolnym Śląsku
w Nowej Rudzie, gdzie również zamknięto już ko-
palnię, a bezrobocie sięga 30%. Widzę jakie rodzi
to skutki dla lokalnych społeczności — mówił
J. Uczkiewicz. Głos w debacie zabrała również
T. Randak, która mówiła o szczególnej roli
Górniczej Agencji Pracy i aktywizacji zawodo-
wej. Tego dnia wiele powiedziano również
o różnicach między programami restruktury-
zacji górnictwa w Polsce i krajach UE, kosz-
tach restrukturyzacji, a także konieczności
zmiany podejścia do górnictwa. Mówiono
o rentowności branży i wpływach z górnictwa.
Niewiele miejsca poświęcono natomiast syste-
mowi osłon socjalnych i alternatywie dla osób,
które będą zmuszone odejść z górnictwa.

Debatę zorganizowało Stowarzyszenie
Gmin Górniczych w Polsce, Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybni-
ku, Izba Przemysłowo–Handlowa ROP oraz
Urząd Miasta Rybnika.

O tym, że przyszłości miasta nie należy upa-
trywać w górnictwie wiadomo już od dawna. Dla-
tego też Rybnik zaczął stopniowo odchodzić od
przemysłowego wizerunku miasta i szukać dla
siebie, a przede wszystkim dla swoich mieszkań-
ców, innej alternatywy. Postawiono na rozwój
sektora małych i średnich przedsiębiorstw i in-
westowanie w nowoczesną edukację. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że Rybnik jest gminą gór-
niczą, a jako taka napotyka na kolejne utrudnie-
nia: — Wiemy już, że w budżecie państwa nie są
zabezpieczone pieniądze dla gmin górniczych, które

do tej pory uzyskiwały dodatkowe dochody z tego
tytułu — mówi A. Fudali. W przypadku Rybnika
to 5 mln. zł. W zamian mówi się jedynie o pro-
gramach, na realizację których gminy miałyby
otrzymać konkretne środki. Szczegółów brak.
Tymczasem w kop, „Jankowice” i „Chwałowice”,
podobnie jak w innych kopalniach, przez prawie
dwa tygodnie górnicy prowadzili strajk głodowy.
W ten sposób protestowali przeciwko realizacji
programu zaproponowanego przez rząd. Do gór-
ników protestujących w Chwałowicach przyjechał
prezydent. Adam Fudali nie krył swojej dezapro-
baty dla rządowego pomysłu: — To nie jest do-
brze przygotowany program restrukturyzacji, to ra-
czej zamach na cały przemysł wydobywczy, to za-
mach na Śląsk — mówi rozgoryczony prezydent.
— Jako samorządowcy nie pozwolimy na to. Wie-
my za co odpowiadamy i kto nas wybrał. Przecież
my też będziemy przeprowadzać restrukturyzację
w niektórych naszych zakładach, ale zrobimy to
w taki sposób, by ci, którzy zostaną zwolnieni na
pewno otrzymali nowe miejsca pracy.

Swoje poglądy A. Fudali powtórzył w cza-
sie manifestacji związkowców z „Sierpnia 80”,
którzy pod Urzędem Miasta poprosili

o rozmowę z prezydentem. Przewodniczący
“Sierpnia 80” kop. “Jankowice” Tomasz
Adamski i  pozostali uczestnicy jeszcze raz
usłyszeli słowa poparcia dla górników bronią-
cych swych miejsc pracy: — Popieram protesty
wszystkich górników, zrzeszonych w różnych
związkach zawodowych– powiedział A. Fuda-
li. — Uważam, że program restrukturyzacji prze-
mysłu górniczego jest nie do przyjęcia. Jestem po
waszej stronie i zgadzam się, że te miejsca pracy
muszą być utrzymane. Jak do tej pory, od roku 90.,
nie widziałem wiarygodnego programu restruktu-
ryzacji. Jestem zbulwersowany, że jako prezydent
150–tysięcznego górniczego miasta nie mogę się
dowiedzieć, czy również rybnickie kopalnie są na
tej niesławnej liście. Przecież to władze gminy będą
się później borykać ze skutkami zwolnień.

Na pytanie czy miasto jest przygotowane na
gwałtowne zwiększenie bezrobocia, prezydent
odpowiedział: — Wielkie zakłady o kilkutysięcz-
nej załodze to dziś w naszym mieście historia.
Nasz kierunek to pomoc dla małych i średnich
przedsiębiorstw. W Rybniku bezrobocie wynosi
aktualnie 13,2 %, więc w porównaniu z okolicz-
nymi miastami nie jest tragicznie. Gdyby jednak
zamknięcie którejkolwiek z rybnickich kopalń
stało się faktem, nie mógłbym stanąć przed wami
i powiedzieć prosto w oczy, że jestem w stanie
zapewnić wszystkim miejsca pracy. Mogą je wy-
generować tylko małe i średnie firmy, ale dotych-
czasowa polityka rządowa nie wskazuje, by
w programie dla górnictwa istniały jakieś me-
chanizmy ułatwiające ich powstawanie.

Protestujący górnicy nie wierzą w tworzenie
nowych miejsc pracy, co obiecywali wszyscy po-
litycy. Chcą utrzymać swoje dotychczasowe...
— Jeżeli je stracimy, przyjdziemy tu, pod Urząd,
po zasiłek. Ale wtedy to już nie będzie manife-
stacja pokojowa — mówili. — Gdyby tak się sta-
ło — odpowiedział prezydent — nie bylibyśmy
w stanie zapewnić pomocy społecznej wszystkim.
Budżet miasta by tego nie wytrzymał... Obawiam
się również, że tak gwałtowny wzrost poziomu

Śląsku?

Najgorsza jest niepewność

„Czarne złoto” już nie nęci

Protest

dokończenie na stronie 10

Protestujący górnicy z „Sierpnia '80” na ulicach miasta.                                                              Zdj.: F.K.
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Górnicy czyli gwarkowie udawali się do
karczmy, by przy piwie dokonać oceny zysków
i strat w minionym roku, a także przyjąć w swoje
szeregi młodych adeptów górnictwa poprzez

symboliczny skok przez skórę. Z humorem
wspominali też wydarzenia z pracy w kopalni.
Wspomnienia przebiegały w formie rywalizu-
jących ze sobą ław, w których zasiadali gwar-
kowie. Rywalizacja toczyła się przy muzyce
i górniczych przyśpiewkach. Spotkanie prowa-
dziło prezydium wyłonione ze starej strzechy.
Dwiema rywalizującymi ze sobą ławami kierowa-
li kontrapunkci. W czasie imprezy często pojawiał

się Skarbnik, który znał wszystkie tajemnice
gwarków, dając im swoje rady i ostrzeżenia.

Dzisiejsze współczesne Spotkania Gwarków
nawiązują do tych tradycji. Wszyscy uczestnicy

imprezy, z wyjątkiem zaproszonych gości, wy-
stępują w galowych górniczych mundurach.
Każdy z uczestników powinien znać pieśni
i przyśpiewki górnicze lub korzystać ze specjal-
nie przygotowanego śpiewnika. W pierwszej
części następuje powołanie Nigdy Nieomylne-
go Prezydium, a następnie obrzęd przyjęcia no-
wych gwarków poprzez tradycyjny skok przez
skórę i pasowanie lisów na górników przez

Starą Strzechę. Na spotkaniu również
pojawia się Skarbnik, który radzi,
ostrzega i wręcza prezenty uczestni-
kom, które mają im pomóc w dalszej
pracy. Następnie rozpoczyna się rywa-
lizacja ław. W jednej zgromadzeni
są górnicy wydobywający węgiel, zaś
w drugiej pracownicy pionu energo–
maszynowego, którzy odpowiadają za
sprawność maszyn i urządzeń. W cza-
sie spotkania, podobnie jak w pracy za-
wodowej, za wszelkie niepowodzenia
jedna ława obwinia drugą. Rywaliza-
cja toczy się w formie konkursów z na-
grodami, według wcześniej opracowa-
nego scenariusza. Mogą to być konkur-
sy sprawnościowe, znajomości arka-
nów wiedzy górniczej, picia piwa, przy-
śpiewki itp. Nad ich przebiegiem
i oceną czuwa Prezydium. Dla niesfor-
nych gwarków przewidywane są kary.
Przed rozpoczęciem rywalizacji

Niewiadomskie gwarkowe spotkaniaNiewiadomskie gwarkowe spotkaniaNiewiadomskie gwarkowe spotkaniaNiewiadomskie gwarkowe spotkaniaNiewiadomskie gwarkowe spotkania

— Jeżeli nie będziemy pielęgnowali tradycji,
to co nam zostanie? — mówili. — To nasz trud,
i nasze święto... Hasło to przyświecało uroczy-
stościom w kop. „Jankowice”, kopalni istnie-
jącej już od 86 lat. Wyróżniający się górnicy
odebrali odznaczenia i tradycyjne szpady gór-
nicze, odbył się tradycyjny posiłek, ale wielkiej
radości widać nie było. Swoimi obawami po-
dzielił się również ks. Rudolf Myszor na mszy
w intencji górniczej braci w kościele pod we-
zwaniem ich patronki, św. Barbary, w Bogu-
szowicach. Ta dzielnica „węglem stoi”, bloki dla
tysięcy ludzi zbudowano tu w czasie górniczej
prosperity. Co będzie, gdy stracą pracę?

W uroczystościach barbórkowych wzięli rów-
nież udział górnicy z kop. „Chwałowice”.
3 i 4 grudnia zorganizowano uroczyste akade-
mie barbórkowe, w trakcie których wręczone
zostały odznaczenia górnicze. Uczestniczyli
w nich również jubilaci, którzy przepracowali
w górnictwie 25 i 35 lat. 4 grudnia górnicy
z kop. Chwałowice modlili się w cechowni
przed obrazem Św. Barbary. Następnie prze-
maszerowali do kościoła pod wezwaniem
Św. Teresy w Chwałowicach, gdzie wzięli udział
w uroczystej mszy świętej.                        (S, r)

bezrobocia, wpłynąłby na obniżenie bezpieczeń-
stwa miasta.

Z rozczarowaniem A. Fudali wypowiedział
się również o planach podziału środków struk-
turalnych z UE dla poszczególnych woje-
wództw. Okazuje się, że woj. śląskie znajduje
się na liście na przedostatnim miejscu. Staty-
stycznie na jednego mieszkańca Śląska przy-
padałoby 80 euro, zaś np. dla mieszkańca woj.
mazowieckiego 174 euro. — Oto jest odpo-
wiedź, co władza w Warszawie chce zrobić ze
Śląskiem i na to nie możemy się zgodzić...

Protestujący przeszli następnie w asyście
policji pod biuro poselskie posła SLD An-
drzeja Zająca. Nie zastali jednak parlamen-
tarzysty i nie wręczyli petycji, ale głośno za-
powiedzieli, że jeżeli posłowie ze Śląska będą
głosować za uchwałą restrukturyzacyjną w tym
kształcie, protesty się zaostrzą. Z głosów prze-
chodniów wynikało, że rybniczanie solidary-
zują się z górnikami, gdyż zdają sobie sprawę,
że zamknięcie kopalń odbije się na kondycji
finansowej wszystkich branż.

(S), (r)

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

Quo vadis Śląsku ?
c.d. ze strony 9

Barbórka 2002Barbórka 2002Barbórka 2002Barbórka 2002Barbórka 2002
Niepokojące wieści o rządowych pla-

nach zamknięcia kilku kopalń, a więc
obawa o miejsca pracy i niepewność
jutra zawisły nad barbórkowymi uro-
czystościami ciężką chmurą. Jednak
długa tradycja świętowania nie ugię-
ła się przed niewesołą rzeczywistością.
Górnicy znów włożyli galowe mundu-
ry i czaka z piórami, słychać było dęte
orkiestry.

Odbywające się w kopalniach w okolicy Dnia Górnika imprezy pod
nazwą Spotkania Gwarków wywodzą się z tradycji górniczych
podziękowań św. Barbarze za szczęśliwie przeżyty rok.

Nigdy Nieomylne Prezydium...

Tradycyjny skok przez skórę.  Zdjęcia: F.K.
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Zwiedzanie miniaturowego wyrobiska dzie-
ci rozpoczęły od przywitania swoich przewod-
ników tradycyjnym „Szczęść Boże”. Potem
ubrane w górnicze hełmy zwiedzały chodnik

i przyglądały się urządzeniom, które służą gór-
nikom do pracy pod ziemią. Dla niektórych
„zejście na dół” było aktem dużej odwagi:
— A co będzie jak to się zawali? — pytał z nie-
pokojem mały chłopiec. Jednak już za chwilę
z przejęciem słuchał górniczych opowieści
o lampiarzu Kazimierzu i jego lasce sztygar-
skiej oraz o skrzatach, które kiedyś pomagały
stajennemu Wojtkowi w zajmowaniu się koń-
mi pracującymi pod ziemią. Nie lada przeży-
ciem dla dzieci było spotkanie z legendarnym
Skarbnikiem oraz otrzymanie certyfikatów mło-
dego górnika. Najmłodsi, którzy przyjechali do
sztolni 4 grudnia, nie zapomnieli o kwiatach,

wszyscy przyrzekają nie odczuwać wzajemnej
urazy za przycinki, kawały i dowcipy.

W tym roku Stowarzyszenie Zabytkowej
Kopalni Hoym–Ignacy zorganizowało spo-
tkanie gwarków po raz trzeci. Pierwsze w 2000
roku było bardzo skromne, finansowane przez
samych uczestników i kilku sponsorów. W 2001
roku impreza dofinansowana została z progra-
mu Wspólnota w ramach brytyjskiego fundu-
szu Know–How i do tradycji... wkroczyła no-
woczesność. Dzięki dotacji Stowarzyszenie zo-

wierszykach i życzeniach dla górników. Dzieci
z żalem opuszczały baśniową sztolnię, żałując,
że nie spotkały skrzatów, mimo, że starały się
być bardzo grzeczne.

stało wyposażone m.in. w stoły, ławy, a także
komputer z drukarką i skanerem, dzięki któ-
rym impreza stała się bardziej atrakcyjna. Or-
ganizatorzy zdobyli również nowe doświadcze-
nia. W ubiegłorocznych gwarkach uczestniczy-
ło 220 osób. W tym roku było ich jeszcze wię-
cej. III Spotkania Gwarków rozpoczęły się od
uroczystej mszy świętej w kościele w Niewia-
domiu. Następnie wszyscy uczestnicy przema-
szerowali do Domu Kultury, gdzie odbyło się
tradycyjne spotkanie. Czas upłynął na wspól-
nych śpiewach, żartach i ... kuflu piwa, a o do-
bre humory zadbał kabaret „To nie my”.

Gwarki na Hoym Grubie zorganizował Za-
rząd Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni
„Ignacy”, DK Niewiadom i dozór górniczy
Ruchu Ignacy kop. Rydułtowy.

Włączenie do przygotowań dozoru górnicze-
go kop. „Rydułtowy”, Domu Kultury w Niewia-
domiu, Rady Dzielnicy, a także emerytów,
miejscowych sponsorów oraz zaproszonych
gości sprzyja integracji mieszkańców dzielnicy
Niewiadom, odradzaniu międzyludzkich więzi
po skutkach restrukturyzacji, służy też podtrzy-
maniu starych, górniczych tradycji.

(S), (r)

Spotkali Skarbnika

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

Prawie dwa tysiące przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół
podstawowych zwiedziło „baśniową sztolnię” w Zespole Szkół
Technicznych w Rybniku. Dzięki tej wyjątkowej wycieczce poznali postacie
opisywane w legendach i miejsca, o których często opowiadają im
pracujący w kopalniach ojcowie i dziadkowie.

Tę wyjątkową podróż do górniczego świata
zafundowało dzieciom Rybnickie Centrum
Edukacji Zawodowej przy współudziale Ze-
społu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół
Technicznych w Rybniku.

(S)

Dzieci z ciekawością przyglądały się urządzeniom, które
pracują „na dole”.

Uroczyste pasowanie na „górnika”.                                                                                        Zdjęcia: F.K.

Dzieci spotkały „pod ziemią” legendarnego Skarbnika.

dokończenie ze strony obok
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Galowe mundury panów, wizytowe stroje pań, zielony dywan
i witająca gości przed Teatrem Ziemi Rybnickiej górnicza orkiestra
– atmosfera święta, jakby na przekór napiętej sytuacji w kopalniach.
Trochę jak pobożne życzenie zabrzmiały w tym kontekście słowa pro-
wadzącej imprezę o potrzebie podniesienia prestiżu zawodu górni-
ka i przemysłu wydobywczego. Ale to temat na inne opowiadanie...

Koncert rozpoczął występ Orkiestry Dętej kop. „Zofiówka”
z Jastrzębia–Zdroju, której towarzyszyły solistki w śląskim, ale
i współczesnym repertuarze. Prawdziwą jednak furorę zrobił towa-
rzyszący orkiestrze dziecięcy zespół taneczny „Zez”, prezentujący
nie tylko bardzo wysoki poziom, ale także piękne stroje i dużo, dużo
wdzięku.

Drugą część koncertu wypełnił występ Orkiestry Koncertowej
Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki. Kilkudziesięcio-
osobowy zespół przedstawił program „Od musicalu do piosenki”.
Wraz z solistkami: Edytą Ciechomską, Barbarą Żarnowiecką,
Anną Chodyną i Czesławem Gałką odbyliśmy podróż w świat naj-
piękniejszych musicali oraz równie pięknych polskich piosenek. Pierwszą
częścią koncertu dyrygował rybniczanin Grzegorz Mielimąka, peł-
niący od wielu lat funkcję kierownika artystycznego orkiestry.

— Już mój prapradziadek był górnikiem. Cały
mój ród był związany z górnictwem — mówi
Maksymilian Hojka, emerytowany nadsztygar
kop. „Anna” w Pszowie. To właśnie on wspólnie
z innym byłym górnikiem Janem Śliżewskim
postanowił zaprezentować swoje prace. Nie trud-
no zgadnąć, że wiele obrazów ich autorstwa
przedstawia charakterystyczne dla śląskiego kra-
jobrazu hałdy, szyby i kominy, ale przede wszyst-
kim pracę górników. Kilka z uchwyconych

na płótnie obiektów już nie istnieje, stanowią więc
specyficzną pamiątkę i dokument. Na obrazach
nie brakuje również postaci, które nierozerwal-
nie kojarzą się ze Śląskiem – górnika w stroju ga-
lowym, św. Barbary oraz legendarnego Skarbni-
ka. Jest także autoportret „Górnik” M. Hojki
i kilka prac przybliżających trud pracy „na dole”
i mroczną atmosferę kopalni. Ale nie tylko. Na
wystawie znajdziemy również martwe natury,
głównie kwiaty oraz wielobarwne pejzaże.

Barbórkowy koncert
Samorząd gospodarczy naszego regionu już po raz

drugi zorganizował uroczysty Koncert Barbórkowy.

Górnictwo na płótnie To kolejna już ekspozycja w bogatym dorob-
ku obu malarzy. M. Hojka ma na swoim kon-
cie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, 8 mię-
dzynarodowych i udział w wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych plenerach. Jest laureatem
kilku nagród i wyróżnień. Nie mniejsze osią-
gnięcia artystyczne ma na swoim koncie Jan
Śliżewski, członek Zespołu Twórców Niepro-
fesjonalnych „Oblicza”. W 1988r. za swoją dzia-
łalność artystyczną otrzymał odznakę „Zasłu-
żony dla miasta Rybnika”. Wiele jego prac znaj-
duje się w zbiorach muzealnych. Z pewnością
szczególnie ciepło J. Sliżewskiego wspominają
wychowankowie „Ośrodka Rehabilitacji dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo” w Wo-
dzisławiu, którym przekazał pieniądze z aukcji
swoich obrazów.                                      (S)

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

Prezes Andrzej Żylak wręczył Grzegorzowi Mielimące
Piramidę Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni.

Dla górników zagrała orkiestra wojskowa.                                                                                    Zdjęcia: F.K.

W podziękowaniu za występ i z nadzieją na
częstsze kontakty „rybnicko–warszawskie”,
prezes Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego Andrzej Żylak
wręczył Grzegorzowi Mielimące nagrodę spe-
cjalną Izby – Piramidę Wiedzy, Fachowości
i Przyjaźni, symbolizującą wszystko co dla Zie-
mi Rybnickiej najważniejsze. Podobną otrzy-
mał dyrygent Orkiestry Dętej kop. „Zofiówka”
Ryszard Wachtarczyk. Natomiast dyrektor
tej kopalni Mieczysław Łukosz obdarował
Grzegorza Mielimąkę prawdziwą lampką gór-
niczą. Rybniczanin nie zapomniał jeszcze ślą-
skich obyczajów – złożył górnikom życzenia
kończąc je słowami „Szczęść Boże”.

(r)

W Domu Kultury w Niewiadomiu otwarto wystawę
nawiązującą do tematyki górniczej, której autorami są
nieprofesjonalni plastycy przez wiele lat związane
z kopalnią.



Tel. 42–28–825, 42–60–070

13
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK

Pod nieobecność prezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, przewodniczące-
go Kapituły Tadeusza Donocika „honory
domu” pełnili jej członkowie – prezes Zarzą-
du Izby Andrzej Żylak oraz laureat Czarnego
Diamentu 2001 Janusz Steinhoff. Wśród go-
ści był Jarosław Zagórowski, przedstawiciel
patrona imprezy, ministra gospodarki Jacka
Piechoty, sekretarz generalny Krajowej Izby

Gospodarczej Marek Kłoczko, a także przed-
stawiciele władz samorządowych regionu,
wśród których nie zabrakło również członków
Kapituły.

W tym roku w sposób szczególny doceniono
rolę edukacji w rozwoju regionu. Uhonorowa-
no zatem dyrektora Centrum Kształcenia In-
żynierów doc. dr. Inż. Szczepana Wyrę, kie-
rującego od wielu lat rybnicką placówką Poli-
techniki Śl. Wkład laureata w rozwój szkolnic-
twa wyższego w Rybniku, a także jego osiągnię-
cia dydaktyczne i organizacyjne są niezaprze-
czalne. Doc. Sz. Wyra jest też osobą niezwykle
lubianą, a kulturą bycia i otwartością zjednał
sobie też sympatię dziennikarzy. Laureat ode-
brał statuetkę z wielkim wzruszeniem, podkre-
ślając, że choć nie wywodzi się z Rybnika, mia-
sto to stało się dla niego bardzo bliskie, szcze-
gólnie zaś ukochał młodzież, dla dobra której
pracuje już tyle lat.

W kategorii szczególnie zasłużonych dla re-
gionu instytucji nagrodę przyznano Uniwersy-
tetowi Śląskiemu za (...) tworzenie jednostek
dydaktycznych w miastach Województwa Ślą-
skiego, współuczestnictwo w przedsięwzięciach

i programach służących restrukturyzacji regionu
oraz dostosowanie modelu kształcenia do pa-
nującego w Unii Europejskiej, a także za rozsze-
rzanie i unowocześnianie programów kształcenia.
Ale to nie koniec laurów dla środowiska nauko-
wego. Specjalne „Czarne Diamenty” wręczono
byłym rektorom trzech śląskich uczelni: prof.
Bolesławowi Pochopieniowi (Politechnika Śl.),
prof. Tadeuszowi Sławkowi (Uniwersytet Śl.)

i prof. Janowi Wojtyle (Akademia Ekono-
miczna). Statuetki otrzymali za (...) zaangażo-
wanie w proces tworzenia od podstaw Zespołu
Szkół Wyższych w Rybniku oraz jako wyraz po-
dziękowania samorządu lokalnego i gospodar-
czego regionu za przybliżenie i stworzenie mło-
demu pokoleniu miejsca kształcenia się i zdo-
bywania wiedzy. Laureaci przy wielu okazjach
wypowiadali się o rybnickiej inicjatywie powsta-
nia międzyuczelnianego ośrodka edukacyjne-
go w samych superlatywach, również przy tej
okazji podkreślili znakomitą współpracę z sa-
morządowcami, szczególnie z władzami Ryb-
nika, a także z Fundacją Ekologiczną Ekoterm
Silesia. — W dobie upadku obyczajów życia
publicznego, taka współpraca jest ewenementem
— mówił prof. T. Sławek. — Nie ma nic pięk-
niejszego tworzenie miejsca, gdzie młodzież może
zdobywać wiedzę. Wszyscy trzej naukowcy zdra-
dzili, że dzięki pracy na rzecz powstania kam-
pusu, Rybnik stał się dla nich miejscem bardzo
bliskim.

Wśród 11 przedsiębiorstw uhonorowanych
statuetkami „Czarnego Diamentu” znalazły się
trzy firmy rybnickie. Bearing Sp. J., zajmuje

Laureaci nagrody
„Czarny Diament” 2002

Doc.dr inż. Szczepan Wyra
   Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów

Politechniki Śląskiej w Rybniku
Uniwersytet Śląski w Katowicach

BEARING Sp. J. – Rybnik
Centrum Diagnostyki Samochodowej

„AUTO–ZIENTEK” – Gorzyczki
CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o.

– Świerklany
COLOR CAP Sp. z o.o. – Jejkowice

ING Bank Śląski SA. Oddział w Wodzisławiu Śl.
– Wodzisław Śl.

Kopalnia Węgla Kamiennego „BUDRYK” SA.
– Ornontowice

KREDYT BANK SA. I Oddział w  Rybniku
– Rybnik

POLHO Sp. z o.o. – Czerwionka Leszczyny
Przedsiębiorstwo Odzieżowe „LAZAR”

– Rybnik
Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.

– Jastrzębie Zdrój
Zakład Odzieżowy „SUMMER–CHA”

Ewa Latocha
 Zakład Pracy Chronionej – Wodzisław Śl.

Nagrody specjalne

Prof. dr hab. Bolesław Pochopień
– Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
– Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Jan Wojtyła
– Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

Laureaci „Czarnych Diamentów” – nagrody przyznawanej przez Izbę
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego odebrali
statuetki w Teatrze Ziemi Rybnickiej na uroczystości, której
współgospodarzem był prezydent Wodzisławia Adam Krzyżak.

się sprzedażą łożysk tocznych renomowanych
producentów oraz osprzętu do diagnostyki
i monitorowania pracy łożysk. Doceniono też
I Oddział w Rybniku Kredyt Banku SA. Je-
dyną kobietą w gronie laureatów była Bożena
Lazar–Fonfara, właścicielka rybnickiego
Przedsiębiorstwa Odzieżowego „Lazar”.
Przypomnijmy, że w lutym br. pani Bożena była
jedną z trzynastu kobiet regionu wyróżnionych
przez Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickie-
go Okręgu Przemysłowego „Narcyzami” – na-
grodą dla przedsiębiorczych kobiet. W uzasad-
nieniu przyznania nagród firmom Kapituła
podkreśliła wysoką jakość świadczonych usług
i wyrobów, inwestowanie w nowoczesność,
a także wspieranie inicjatyw charytatywnych
i kulturalnych oraz twórcze współdziałanie
z samorządem terytorialnym i gospodarczym.
Cieszymy się, że w dobie powszechnej recesji
istnieją jeszcze w naszym regionie firmy, które
warto nagrodzić...

W części artystycznej wystąpił zespół
„Śląsk”, prezentując znany już w Rybniku pro-
gram „Kilar – Muzyka – Taniec – Śpiew”. Skła-
dał się on z tańców i pieśni, do których muzykę
stworzył Wojciech Kilar lub ją opracował.
Suita „Orawa”, polonez z „Pana Tadeusza” czy
„Krzesany” w wykonaniu zespołu w nowocze-
snej choreografii, m.in. Konrada Drzewieckie-
go, to prawdziwe przeżycie estetyczne...

(r)

Laureaci nagrody „Czarny Diament” 2002.                                                                                   Zdj.: F.K.

Diamentowi laureaci
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Skrótem...

Porozumienie podpisanePorozumienie podpisanePorozumienie podpisanePorozumienie podpisanePorozumienie podpisane

Rybnik zawarł porozumienie z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w sprawie realiza-
cji projektu rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej dociążającej zmodernizowaną
oczyszczalnię ścieków w Orzepowicach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jest odpowiedzialny
za realizację projektu po stronie polskiej
i pełni rolę dysponenta środków finansowych.
Zawarte porozumienie określa szczegółowe
zasady współpracy pomiędzy Rybnikiem
a NFOŚiGW w tym m.in. sposób przekazy-
wania środków z funduszu ISPA. Porozumie-
nie jest dopełnieniem zapisów Memorandum
Finansowego z dnia 13 grudnia 2001 r. za-
wartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
a Komisją Europejską. Na jego podstawie przy-
znano Rybnikowi dotację z funduszu ISPA.

Czy interesujące wykłady są adresowa-
ne wyłącznie do studentów? Okazuje się,
że nie tylko.

19 listopada w auli Uniwersytetu Śląskiego na
terenie Zespołu Szkół Wyższych zainaugurowa-
no cykl wykładów „otwartych” czyli takich, które
skierowane są nie tylko do studentów, ale do
wszystkich zainteresowanych prezentowaną te-
matyką. Pierwszy z siedmiu wykładów wygłosił
prof. Tadeusz Sławek, a skoro wśród słucha-
czy byli goście spoza uczelni, to temat mógł być
tylko jeden: „O gościnności, czyli jacy jesteśmy”.
Prof. Sławek mówił o stosunku Polaków do ob-
cych i naszych postawach wobec gości. Starał się
znaleźć odpowiedź dlaczego jesteśmy gościnni,
jak to bywało kiedyś, a jak jest teraz oraz czy
sprawdza się powiedzenie „czym chata bogata”.
Temat był tak ciekawy, że nie zabrakło chętnych
do dyskusji.

10 grudnia zaprezentowany został kolejny
„otwarty” wykład, który brzmiał: „Kształcenie
ustawiczne i społeczeństwo informacyjne wy-
zwaniem XXI wieku”, a zaprezentował go
prof. Bolesław Pochopień.

Cykl wykładów potrwa do maja przyszłego
roku, a poprowadzą je pracownicy naukowi trzech
uczelni tworzących rybnicki Zespół Szkół Wy-
ższych Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskie-
go i katowickiej Akademii Ekonomicznej.

(r), (S)

Zajrzyj na studia...Zajrzyj na studia...Zajrzyj na studia...Zajrzyj na studia...Zajrzyj na studia...

Do symboli Unii Europejskiej zaliczyć trze-
ba przede wszystkim jej flagę i hymn. Flaga
przedstawia dwanaście złotych gwiazd na la-
zurowym tle, a hymn to końcowy fragment IX
Symfonii Ludwiga van Beethovena „Oda do
radości” .

Flaga przejęta została w 1986 roku od Rady
Europy, kiedy to Komisja Europejska uznała,
że będzie ona jednym z symboli powstającej
UE. Pierwszy jej projekt powstał jedenaście lat
wcześniej. Pomysłodawcą flagi był hiszpański
dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo,
a projektantem i wykonawcą francuski plastyk
Arsen Heitz. Przez długi czas trwał poważny
spór o to, co właściwie symbolizuje owe dwa-
naście żółtozłotych gwiazd. W przypuszcze-
niach były to godziny, miesiące, znaki zodia-
ku, czy też apostołowie… Tę swoistą tajemni-
cę wyjawił dopiero Heitz na łożu śmierci po-
nad dziesięć lat temu. Okazało się, że Francuz
czerpał inspirację z motywów biblijnych. Flaga
nawiązuje do motywów maryjnych i słów Apo-
kalipsy św. Jana: „Potem wielki znak ukazał się
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księ-
życ pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). Podobno autor
nie chciał ujawniać tego faktu wcześniej ze
względu na obawę przed protestami wyznaw-
ców innych religii. Tak czy inaczej gwiazdy na
fladze UE są symbolem jedności społeczności
europejskiej. Ich liczba jest niezmienna i ma
przedstawiać doskonałość, pełnię i harmonię.

Chociaż sama flaga jest dosyć powszechnie
znana, to nawet samym mieszkańcom „pięt-
nastki” kłopot sprawia wskazanie hymnu Unii
Europejskiej. Jest nim wspomniana „Oda do
radości” Beethovena. Utwór ten od 1972 roku był
już pieśnią Rady Europy. Wtedy to światowej

sławy dyrygent Herbert von Karajan przygoto-
wał jego aranżację na fortepian, instrumenty
dęte i orkiestrę symfoniczną. W tym samym
roku co flaga, „Oda do radości” stała się rów-
nież oficjalnym symbolem UE. Jako słowa do
europejskiego hymnu wykorzystano utwór Fry-
deryka Schillera, a w Polsce obowiązuje prze-
kład Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Oda grana jest najczęściej podczas Dnia Unii
Europejskiej – kolejnego symbolu UE – obcho-
dzonego 9 maja dla upamiętnienia publicznej
prezentacji przez francuskiego ministra spraw
zagranicznych Roberta Schumana pomysłu
powołania pierwszej Wspólnoty Europejskiej
– EWWiS (1950 r.). Można ją też oczywiście
usłyszeć podczas oficjalnych unijnych szczytów
i uroczystości. Zwykle wtedy grany jest też
hymn państwa, które w danym półroczu prze-
wodniczy Unii.

Do młodszych symboli „piętnastki” zaliczyć
też trzeba wspólny pieniądz euro, któryego gra-
ficzny znak to grecka litera epsilon przecięta
dwiema równoległymi liniami poziomymi oraz
paszport europejski. Jego okładki są w kolo-
rze wina burgundzkiego (bordowy) i widnieje
na nich nazwa państwa wydającego dokument
oraz napis „Unia Europejska”. Patronem Eu-
ropy jest natomiast od 1964 roku św. Benedykt
z Nursji – założyciel Zakonu Benedyktynów
i klasztoru na Monte Cassino oraz święci Cy-
ryl i Metody – Grecy szerzący kulturę chrze-
ścijańską na ziemiach słowiańskich. Ci ostatni
w 1980 roku ogłoszeni zostali przez papieża
Jana Pawła II współpatronami Europy.

Krzysztof Jaroch

W czasie swojego pobytu odwiedził Urząd
Miasta, a także siedzibę Izby Przemysłowo–
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go. Zarówno z prezydentem  Adamem Fuda-
lim, jak i z wiceprezesem Izby Adamem Mi-
czajką i jej dyrektorem Henrykiem Myszo-
rem rozmawiał na temat uruchomionego nie-
dawno w partnerskim Dorsten sklepu „ante-
nowego”. Ideą tego przedsięwzięcia jest nawią-
zanie kontaktów handlowych między firmami
z Rybnika i Dorsten, a w niedalekiej przyszło-
ści również z Newtownabbey w Irlandii Płn.
Sklep ma za zadanie „wychwytywanie” sygna-
łów z tych miast i kontaktowanie ze sobą po-
szczególnych firm. Pracownicy sklepu wysłali
informacje do 650 firm niemieckich z ofertą
współpracy. Aktualnie w sklepie ma swoje sto-
iska kilka rybnickich firm, zaś największym
powodzeniem cieszą się produkty huty „Sile-
sia”. Zaangażowani w funkcjonowanie skle-
pu ze strony niemieckiej odwiedzą Rybnik

w czasie przyszłorocznych wiosennych targów
„DOM” i obie strony mają nadzieję na posze-
rzenie oferty sklepu.

Burmistrz Lambert Lütkenhorst w czasie
swych tradycyjnych grudniowych wizyt w Pol-
sce, w tym w Rybniku, odwiedza jedną z miej-
skich placówek oświatowych. W tym roku wy-
bór padł na Przedszkole nr 9 „Bajka”
przy ul. Wieniawskiego. Oczywiście w dniu
św. Mikołaja gość z Niemiec nie przyszedł do
dzieci z pustymi rękami. Przywiózł wykonane
specjalnie dla nich przez dwóch emerytowa-
nych stolarzy z Dorsten piękne drewniane za-
bawki: kołyskę dla lalki, wózki, taczki, samo-
chody itp. Dzieci najchętniej rzuciłyby się za-
raz do zabawy, podziękowały jednak przedtem
piosenką oraz wręczyły swoje prezenty: burmi-
strzowi rysunek na szkle, zaś towarzyszącej mu
przedszkolance z Dorsten – oryginalną bomb-
kę na choinkę. Jak wynikało z rozmowy z dyrek-
torką Przedszkola nr 9 Jolantą Krzysztoforską,

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

Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...
(10)

BurmistrzBurmistrzBurmistrzBurmistrzBurmistrz
św. Mikołajemśw. Mikołajemśw. Mikołajemśw. Mikołajemśw. Mikołajem

Tradycyjnie w dniu św. Mikołaja
wizytę w Rybniku złożył burmistrz
zaprzyjaźnionego z naszym
miastem niemieckiego Dorsten –
Lambert Lütkenhorst.

Z okazji listopadowego Święta Niepod-
ległości zastępca prezydenta Jerzy Frelich
został odznaczony srebrnym medalem Za
Zasługi dla Obronności Kraju. Zarówno na
stanowisku kierownika Urzędu Rejonowego, jak
i jako wiceprezydent ubiegłej kadencji, któremu
podlegał Wydział Spraw Obywatelskich, J. Fre-
lich zajmował się organizacją poboru do służby
wojskowej, co zostało uhonorowane.

Za zasługi dla obronności...Za zasługi dla obronności...Za zasługi dla obronności...Za zasługi dla obronności...Za zasługi dla obronności...
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Mimo przejmującego chłodu ulubionego
świętego witało kilkuset maluchów. Św. Miko-
łaj zapowiedział kilka niespodzianek, a jedną
z nich było uroczyste zapalenie świateł na ryn-
kowej choince, czego kilkuletnia Ania doko-
nała wspólnie z prezydentem Adamem Fuda-
lim. Po mikołajkowych życzeniach złożonych
przez prezydenta, na scenie wystąpił krakowski
teatr Studio Mobile z bajką z Tysiąca i Jednej

goście z Niemiec chętnie przenieśliby do sie-
bie godziny otwarcia naszego przedszkola –
dzieci mogą tu przebywać już od 6.00 rano.

Burmistrz L. Lütkenhorst pogratulował pre-
zydentowi A. Fudalemu wyniku wyborczego

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

i stwierdził, że nie miałby nic przeciwko temu,
by osiągnąć taki sam w wyborach, które w Niem-
czech odbędą  się w październiku 2004 roku.
Czego mu oczywiście serdecznie życzymy...

(r)

Św. Mikołaj i żeglarz Sindbad

Nocy o żeglarzu Sindbadzie. Bajkowe postaci
rozgrzały publiczność, a aktorzy nie mieli pro-
blemów z wciągnięciem dzieci do zabawy. Spo-
tkanie ze św. Mikołajem szczególnie dla naj-
młodszych dzieci było prawdziwym przeżyciem.

O tym, że święty Mikołaj jeździ bryczką,
a nie saniami wiedzą z pewnością dzieci
z Smolnej, Śródmieścia i Maroka–Nowin.
To właśnie takim pojazdem co roku gość z da-

lekiej Laponii przybywa w odwiedziny do naj-
młodszych mieszkańców tych dzielnic. Nie ina-
czej było i tym razem. Wprawdzie natłok obo-
wiązków sprawił, że do Szkoły Podstawowej
nr 34 Mikołaj przybył dopiero 7 grudnia, ale
radość dzieci i tak była wielka. Podczas spo-
tkania długo oczekiwany gość wręczył prezen-
ty 95 dzieciom z niezamożnych rodzin. Mówi
się, że podczas przygotowań Mikołaj korzysta
ze wsparcia cukierni, hurtowni i sklepów dzia-
łających na terenie tej dzielnicy, a adres do nie-
go znają tylko członkowie Rady Dzielnicy
Rybnik–Smolna. Ponadto wtajemniczeni
twierdzą, że Mikołaj pożycza swoją bryczkę ze
stadniny koni „Rancho Gena”, ale jaka jest
prawda, wie tylko sam Święty.

Dostojny gość nie odmówił również zapro-
szenia do spotkania z dziećmi w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, Klubie Harcówka oraz
w Domu Kultury w Chwałowicach, Niewia-
domiu i Niedobczycach.

Czy Mikołaj ukrywa coś w czapce wiedzą
z pewnością członkowie Młodzieżowej
Rady Miasta Rybnika, którzy podobnie jak
w roku ubiegłym zorganizowali akcję pomo-
cy najuboższym dzieciom. O tym, jak wiele
radości „Czapka świętego Mikołaja” spra-
wiła milusińskim napiszemy w następnym
numerze „GR”.

Co roku Świętemu Mikołajowi w jego pod-
róży po naszym mieście pomaga wielu „ma-
łych” przyjaciół. Bez ich serca i wspaniałomyśl-
ności nie poradziłby sobie z obdarowaniem tylu
dzieci. Pomocnicy ci bardzo się starają, aby w
tym szczególnym czasie na twarzach wszystkich
dzieci zagościł uśmiech, szczególnie tych,
do których los tak rzadko się uśmiecha.

(r), (S)

Burmistrz Dorsten w roli św. Mikołaja w Przedszkolu nr 9.                                                                  Zdj: r

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją 6 grudnia
św. Mikołaj pojawił się na rybnickim Rynku.
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Tak zaczynają się zaję-
cia z psychodramy w Śro-
dowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Niedo-
bczycach dla osób cho-
rujących psychicznie, wy-
magających wsparcia na
drodze do samo-
dzielności. Pensjonariu-
sze wspólnie z terapeuta-
mi nazwali ośrodek Do-
mem Nadziei. (...) To taki
pomost między szpitalną
przeszłością, a całkowitym
powrotem do zwyczajnego
życia (...) – czytamy w
wydawanym w ośrodku kwartalniku noszącym
tytuł, jakżeby inaczej, „Dom Nadziei”. Z oka-
zji 5–lecia istnienia ośrodka wszyscy zaintere-
sowani działalnością tej placówki oraz pro-
mocją zdrowia psychicznego mogli „Dom Na-
dziei” zwiedzić, wziąć udział w prelekcjach te-
rapeutów lub w warsztatowej terapii.

Milczenie wokół problemu przerwał incy-
dent w IV LO w Chwałowicach w 1997 roku,
kiedy to na sygnał ze szkoły policja zatrzymała
szkolnego dilera. – Podjęcie decyzji o powiado-
mieniu policji nie była dla nas łatwa – mówi
dyrektor IV LO Marian Groborz. – Narkoty-
ki w szkołach to był temat tabu. Wszyscy wie-
dzieli, że takie zjawisko istnieje, ale jego upu-
blicznienie mogło zaszkodzić wizerunkowi szko-
ły. Dziś wiem, że decyzja była słuszna. Teraz na
szkolnych spotkaniach apelujemy do rodziców,
by nie solidaryzowali się fałszywie ze swoimi
dziećmi i kiedy tylko dostrzegą symptomy „bra-
nia” lub prób handlu, informowali o tym szko-
łę. Szczególną uwagę zwracamy na sprawdzanie
obecności, bo w szkole uczeń jest w miarę pod
kontrolą. Świat się zmienił – ulice są dziś nie-
bezpieczne, a wagary to okazja do nawiązywa-
nia kontaktów, jakich byśmy sobie nie życzyli...
Dlatego zarówno pedagodzy, jak i rodzice po-
winni mieć oczy szeroko otwarte. Ta sprawa
sprzed pięciu lat wiele nas nauczyła.

Już wtedy policja i władze oświatowe uczuli-
ły dyrekcje szkół oraz nauczycieli na wszelkie
sygnały świadczące o obecności narkotyków
w szkołach. I... nie trzeba było długo czekać. Nie-
pokojące wieści o rozprowadzaniu narkotyków
przez uczniów do dyrekcji Zespołu Szkół Tech-
nicznych zaczęły docierać już w poprzednim
roku szkolnym. Nauczyciele i pedagog szkolny

zaczęli bliżej przyglądać się grupie uczniów
ostatniej klasy szkoły zawodowej.

Zatrzymanie kilku podejrzanych było kwestią
czasu... Z siedmiu uczniów, których wywołano
do jednej z pracowni, po policyjnej rewizji do
klasy wróciło tylko trzech. U czwórki znalezio-
no działki marihuany, haszyszu i tabletki amfe-
taminy. Zatrzymany już poza szkołą kolejny
uczeń okazał się być szefem grupki dilerów
i dostarczycielem towaru. — Aktualnie zatrzy-
manych jest czterech uczniów szkoły oraz trzy oso-
by spoza szkoły, w tym 24–letnia dziewczyna, ale
sprawa jest rozwojowa — powiedziała rzecznik
pasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku,
komisarz Aleksandra Nowara. — Nie wyklu-
czamy, że taki proceder uprawiany jest również
w innych rybnickich szkołach, trwają prace ope-
racyjne. Oczywiście, nie byłoby tych zatrzymań bez
pomocy szkoły i samych pedagogów. Oni są na
miejscu, mają możliwość obserwowania młodzie-
ży i to daje rezultaty. Od wielu lat prowadzimy
działalność prewencyjną i edukacyjną, organizu-
jąc spotkania w szkole z nauczycielami,
a przede wszystkim rodzicami, by uświadomić im
skalę problemu. Te spotkania odbywają się bar-
dzo często z inicjatywy szkół, a efekty potwierdzają
naszą wzajemną współpracę.

Czasy się zmieniły i dyrekcja ZST nie miała
dylematu czy policję powiadomić. — Teraz na-
szym największym wyzwaniem są klasy pierwsze,

Towar pod szkolną ławką
O tym, że szkoły są świetnym narkotykowym rynkiem mówiło się po

cichu od dawna. Uczniowie, oczywiście anonimowo, wielokrotnie wypo-
wiadali się, że w rybnickich szkołach o „towar” nietrudno.

a mamy ich w tym roku 10 — powiedział dyrek-
tor ZST Andrzej Pałach. — Oni się dopiero
aklimatyzują, są podatni na wpływy starszych.
Trzeba z nimi rozmawiać, ostrzegać, apelować do
rodziców, co też czynimy. Nasz program profilak-
tyczno-wychowawczy dotyczący przeciwdziałania
uzależnieniom został rozszerzony na inne szkoły
i mamy nadzieję, że będzie pomocny. Musimy so-
bie wzajemnie pomagać, by oczyścić szkoły
i z dilerów, i z narkotyków.

Problem narkomanii w szkołach powinien
znaleźć się również w centrum zainteresowania
samorządu, gdyż to miasto jest organem zało-
życielskim placówek oświatowych i odpowiada
za to, co się w nich dzieje. — Zarówno dyrekcje
szkół, rady pedagogiczne, jak i nauczyciele indy-
widualnie, szczególnie poprzez pedagogów mają
za zadanie monitorowanie życia w szkole — mówi
odpowiadający za problemy edukacji zastępca
prezydenta Jerzy Frelich. — Mają oni abso-
lutny obowiązek informowania policji o jakich-
kolwiek symptomach wskazujących na obecność
narkotyków w szkole. Od tego momentu sprawę
przejmuje policja. Każda szkoła realizuje program
edukacyjny związany ze zjawiskami patologicz-
nymi. Być może, że program „Szkoła wolna od
narkotyków” realizowany w Zespole Szkół Tech-
nicznych przyczynił się do wykrycia całego proce-
deru. Wierzę, że pomocne mogą być przeprowa-
dzane w szkołach ankiety,  pod warunkiem,
że jest zapewniona ich całkowita anonimowość.
Dilerzy będą przenikać do szkół, bo czują tu duży
rynek zbytu, a nacisk wydaje się coraz większy.
Jednak, jak na razie, rybniccy pedagodzy radzą
sobie z tym problemem i myślę, że Rybnik na tle
ogólnopolskich statystyk nie wypada źle.          (r)

— „Dom Nadziei” to ośrodek dzienny, służą-
cy pomocą ludziom po przebytych kryzysach
zdrowia psychicznego i leczeniu szpitalnym, bę-
dących w fazie remisji choroby. Nierzadko są oni
odrzucani przez rodzinę, a tracąc pracę, bory-
kają się z trudną dla nich rzeczywistością. Tu
znajdują przyjazne dusze — mówi kierująca

ośrodkiem Barbara
Rękas.

Do ośrodka trafiają
osoby z całego Rybnika,
skierowane tu przez Po-
radnię Zdrowia Psy-
chicznego. Niekiedy
dzieje się to za sprawą
rodziny, niekiedy pra-
cownika socjalnego.
Przez kilka godzin
dziennie prowadzone
są tu zajęcia rehabilita-
cyjne rozwijające umie-
jętności życia społecz-
nego. Pensjonariusze

„trenują” rozwiązywanie problemów, umiejęt-
ność prowadzenia rozmowy, uczą się gotowa-
nia, gospodarowania finansami, nabywają
umiejętności praktyczne, przygotowują się do
podjęcia pracy. Tu dowiadują się też, jak wal-
czyć z chorobą, jak zażywać leki. Stosowane są
różne techniki: muzykoterapia, psychorysunek,

terapia poprzez sztukę czy pracę oraz zajęcia
kulturalno–oświatowe. Organizowane są wy-
cieczki i zabawy, wyjścia do kina, na wystawy
itp., do muzeum czy na basen. Każdego roku
pensjonariusze i pracownicy zasiadają do
wspólnej wigilii. W efekcie tych zajęć znikają
bariery, świat staje się bardziej przyjazny... Po-
mocy może tu również oczekiwać rodzina osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne – umoż-
liwia się spotkania z lekarzem psychiatrą, psy-
chologiem i terapeutą rodzinnym. Stały kontakt
z lekarzami i terapeutami mają również pensjo-
nariusze. — Dziennie przebywa u nas średnio 20
osób. Wiele z nich dowozimy własnym busem, nie-
stety, wyczerpaliśmy już tegoroczny limit na pali-
wo. Przydałby się jakiś sponsor...

W ośrodku istnieje też możliwość zjedzenia
obiadu po bardzo niskiej cenie. Inne posiłki
można sobie zrobić w kuchence. Na trzecim
piętrze zaadaptowanej na ośrodek wilii przy ul.
Andersa usytuowany jest hostel, gdzie sześciu
pensjonariuszy czeka na miejsce w specjalnym
domu opieki społecznej.

Dom Nadziei w Niedobczycach stał się do-
mem dla wielu osób, a często oknem na świat
po ciemności choroby. Pensjonariusze nabie-
rają tu wiary we własne siły, zdobywają przyja-
ciół, czują się u siebie...

(r)
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* Imiona zostały zmienione

Siedzimy w kręgu, każda z osób
przedstawia się imieniem. Marek gra
rolę „nowego”, prosi Kasię o „opro-
wadzenie” po ośrodku, następnie to
Kasia jest „oprowadzana” przez
Staszka*...



Tel. 42–28–825, 42–60–070

17
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK

W lecie dla piętnaściorga dzieci z rodzin
wielodzietnych i ubogich zorganizowano ko-
lonie w Wiśle–Malince, we wrześniu dwadzie-
ścia dzieci otrzymało podręczniki i przybory
szkolne, a jedna z członkiń organizacji udziela
dwóch godzinnych nieodpłatnych korepety-
cji z języka angielskiego w Gimnazjum nr 1.
Przeznaczono też pewną sumę na operację
ciężko chorego dziecka.

Oddział PZK–S w Rybniku środki na
wspomaganie potrzebujących pozyskuje po-
przez organizację loterii fantowych oraz apele
do ludzi dobrej woli. Dotychczasowym dar-

Honorowych krwiodawców nie brakuje rów-
nież w naszym mieście. W Rybniku istnieje te-
renowy oddział Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
W styczniu br. przy rybnickiej stacji powstał
Klub Honorowych Dawców Krwi, zrzeszają-
cy dziś 364 członków. Na niedawnym spotka-
niu klub podsumował swoją działalność.
Obok członków klubu, którzy oddali ponad
20 l krwi w uroczystości wzięli udział m.in.
dyrektor Regionalnego Centrum dr Maria
Wiecha,  kierująca oddziałem rybnickim dr
Izabela Trepka.

W sumie klubowicze oddali ponad 860 ml
krwi, co stanowi 1749 oddań. Najaktywniejszym
działaczem 2002 roku został sekretarz klubu
Stanisław Dambiec, który oddał 60 l krwi.
Dodać trzeba, że St. Dambiec działa na kilku
„frontach” – jest również śpiewakiem i wice-
prezesem chóru im. Juliusza Słowackiego
w Radlinie. Wspomaga też swoim głosem dru-
gi chór – „Polonię”. Wśród najlepszych daw-
ców są również: Eryka Foryś–Kuczyńska,
Marek Kaczmarczyk, Zbigniew Skoniecz-
ny, Stanisław Szymajda, Bolesław Wowra,
Jan Deptuła, Krzysztof Wiatrak, Jerzy

Część z nich odbywa się cyklicznie
według sztywnego harmonogramu –

lektoraty języków obcych: niemiec-
kiego, angielskiego, francuskie-
go, włoskiego, gimnastyka chiń-
ska chi–gung, gimnastyka

usprawniająca, kółko robótek ręcz-
nych, szachy, brydż, medycyna niekonwencjonalna – raz
w tygodniu. Organizowane są też wykłady dyskusyjno–
naukowe: medyczne – w każdą trzecią środę miesiąca
o godz. 12.00; literackie – w każdy drugi czwartek mie-
siąca o godz. 12.00; filozoficzne „Cogito” – w każdy
pierwszy piątek miesiąca o godz. 11.00; historyczne –
w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 11.00.

Ponadto w styczniu odbędą się: wykład dr. Józefa
Musioła, sędziego Sądu Najwyższego w Warszawie,
pt. „Wymiar sprawiedliwości – nerwem moralnym pań-
stwa” – 6.01. godz. 15.00; wykład dr. Wiesława Słap-
ka, pt. „Choroby krwi” – 9.01. godz. 15.00; czytanie
poezji przez piszących członków RKUTW – 23.01.
godz. 15.00; wykład Zbigniewa Święcha, autora te-
lewizyjnego cyklu „Klątwy, mikroby i uczeni”, pt. „Spo-
ry uczonych wokół Wawelskiej Pani – dlaczego św. Ja-
dwiga Królowa aż 600 lat czekała na kanonizację” oraz
wycieczka do Muzeum Narodowego w Krakowie –
zwiedzanie wystawy malarstwa Leona Wyczółkowskie-
go - 27.01. godz. 15.00.

Rybnicki Klub Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapra-
sza do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15 (II p.),
jednocześnie organizatorzy uprzedzają, że w zależności
od możliwości czasowych gości, w programie mogą za-
istnieć zmiany.

Kieś, Robert Cała, Ireneusz Szlufik, Jerzy
Butyłkin, Robert Piotrowski i Grzegorz
Szlosarek.

Klubowicze postanowili część czekolad, które
tradycyjnie otrzymują dawcy, przekazać jeszcze
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Dzięki tobie – ja żyję...Dzięki tobie – ja żyję...Dzięki tobie – ja żyję...Dzięki tobie – ja żyję...Dzięki tobie – ja żyję...
O tym, że krew jest

„darem życia” niko-
go przekonywać nie
trzeba. Kiedy tylko
jej zapasy są na wy-
czerpaniu, głośno się
robi o honorowych
krwiodawcach i ak-
cjach pozyskiwania
tego życiodajnego
leku.

przed świętami do Domu Małego Dziecka. Wi-
ceprezes Klubu Agnieszka Bochenek przekaza-
ła wszystkim dawcom podziękowania w imieniu
osób, którym dar krwi uratował zdrowie lub życie.

(r)

Na klubowym spotkaniu (od
lewej): Eugeniusz Fojcik – pre-
zes klubu, dr Izabela Trepka,
Krystyna Lorenczyk i rekordzi-
sta – Stanisław Dambiec.

Zdj.: arch. klub HDK

Studenci „trzeciego wieku”Studenci „trzeciego wieku”Studenci „trzeciego wieku”Studenci „trzeciego wieku”Studenci „trzeciego wieku”
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Potrzebna pomoc!

Uczestnicy kolonii letnich zorganizowanych przez PZK–S.                                 Zdj.: arch. PZK–S

czyńcom działa-
cze PZK–S serdecznie
dziękują. Zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia, czas, w którym los
ludzi potrzebujących pomocy powinien
być nam szczególnie nieobojętny. Dzia-
łacze PZK–S zaangażowani w niesienie
pomocy ufają, że osoby wrażliwe na
ludzką krzywdę nie odmówią wsparcia.
A oto numer konta: GBG SA. Oddz.
Rybnik 15601153–202837–2700–11.

Nie ustaje w swoich charytatywnych działaniach
rybnicki oddział Polskiego Związku Katolicko
–Społecznego.

Rybnicki Klub Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zaprasza
na swoje zajęcia.
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Aktualny rok harcerski, który rozpoczął
się, podobnie jak szkolny, we wrześniu br.
ogłoszono rokiem jubileuszowym z okazji
obchodów 80–lecia powstania hufca. Wcze-
śniej w Jejkowicach odbyły się manewry tech-
niczno-obronne, mające za zadanie sprawdzić
wiedzę i umiejętności harcerzy, a tym samym
ich gotowość do rozpoczęcia jubileuszowego
roku harcerskiego. Tego samego dnia około
200 harcerzy wzięło udział w akcji „Sprzątania
świata” na terenie miasta Rybnika.

W październiku, w czasie „Dnia Papieskie-
go” drużyny harcerskie przeprowadziły zbiór-
kę pieniędzy, z której uzyskano ponad 5.000
złotych. Najwięcej zebrały drużyna harcerska
ze Świerklan oraz drużyna działająca przy
Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku. Trady-
cyjnie, 1 listopada, harcerze pełnili warty ho-
norowe przy grobach i pomnikach, zaś 11 listo-
pada, w dniu Święta Niepodległości, włączyli się
do uroczystości miejskich na rynku rybnickim.

23 listopada to dzień szczególny w roku ju-
bileuszowym Hufca Ziemi Rybnickiej. W „Har-

W tegorocznej edycji wzięło udział 73 repre-
zentantów z 25 szkół podstawowych Rybnika
i okolic. Otwarcia dokonał naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Tadeusz Szostok. Konkurs po-
siada formę składającego się z dwóch części
testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności. Na
rozwiązanie łatwiejszej (16 prostych zadań)
przeznaczono 20 minut, zaś trudniejszej (4 za-
dania o podwyższonym stopniu trudności) -
godzinę.

Jury w składzie: Joanna Kasperska - prze-
wodnicząca i pomysłodawczyni konkursu, Ga-
briela Nitsze, Weronika Piekoszowska,
Grażyna Rduch i Ewa Sobiech dokonało
oceny prac i wyłoniło 6 laureatów. Pierwsze

Hufiec Ziemi Rybnickiej ma już 80 lat!

Rybnicki RykomatRybnicki RykomatRybnicki RykomatRybnicki RykomatRybnicki Rykomat
Już po raz trzeci Społeczna Szkoła

Podstawowa była organizatorem mię-
dzyszkolnego konkursu matematycz-
nego RYKOMAT, skierowanego do
uczniów klas szóstych. Impreza ta bu-
dzi duże zainteresowanie i staje się
tradycją placówki.

miejsce zajął Paweł Laska (SP 1), drugie Na-
talia Sulwierska (SP 18), zaś trzecie Agniesz-
ka Kowalczyk (SP 2). Do grona laureatów
dołączyli Hanna Smołka (SP 32), Jakub Si-
tek (SP 15) i  Łukasz Jendrzejek (ZSP 1).

Nagrody w postaci plecaków, przyborów
szkolnych, książek oraz zaproszeń do Pizzy Hut
sprawiły uczniom wiele radości. Pozostali
uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Uroczyste rozdanie nagród
nastąpiło w obecności wizytator Kuratorium
Oświaty Zofii Golińskiej. Nad sprawnym
przebiegiem całości imprezy czuwała dyrektor
SSP Elżbieta Kurkowska.

Rykomat okazał się sukcesem pod wzglę-
dem merytorycznym i organizacyjnym. Ucznio-
wie zapamiętają nie tylko zmagania matema-
tyczne, ale również ciekawe zajęcia na base-
niew ośrodkach MOSiR i Energorelaks, na któ-
re udali się podczas przerwy przeznaczonej na
sprawdzenie prac.

Tak więc uwaga przyszłoroczni szóstoklasi-
ści! Już za rok możecie zmierzyć się z zadania-
mi matematycznymi w IV edycji RYbnickie-
go KOnkursu MATematycznego.

Laureaci nagrody publiczności: Niezależna Drużyna Harcerzy Starszych z Boguszowic; pierwszy z prawej
drużynowy Cezary Kaczmarczyk.                                                                     Zdj.: arch. rybnicki Hufiec ZHP

cówce” w Rybniku–Ligocie Krąg Nieprzema-
kalni, działający przy Komendzie Hufca, zor-
ganizował Festiwal Piosenki Harcerskiej.
W festiwalu wzięło udział 18 zespołów wielo-
pokoleniowych, tzn. gromady zuchowe, druży-
ny harcerskie i Krąg Seniora „Drzizga” z Go-
tartowic.  Festiwal był jedną z imprez progra-
mowych w ramach obchodów 80–lecia Hufca,
dlatego drużyny miały za zadanie zaprezento-
wać dwie piosenki: harcerską lub zuchową oraz
kandydatkę na nowy przebój Hufca. Jako
gości honorowych festiwalu zaproszono wszyst-
kich instruktorów działających na przestrzeni
80–letniej historii Hufca.

W kategorii gromad zuchowych zwycięz-
cami zostali: I miejsce – Gromada Zuchowa
„Leśne Skrzaty” z Gotartowic, II miejsce –
Gromada Zuchowa „Przyjaciele Misia Puchat-
ka” z Boguszowic, III miejsce – Gromada Zu-
chowa „Rybnickie Skrzaty” działająca przy SP
34 w Rybniku.

W kategorii drużyn harcerskich najlepszy-
mi okazały się: I miejsce – 13 Drużyna Harcer-

ska „Bratnie Dłonie” z Gotartowic, II miejsce –
Drużyna Harcerska działająca przy Gimnazjum
Sióstr Urszulanek, III miejsce – 20 Żeńska Dru-
żyna Harcerska „Trakt” z Boguszowic.

W kategorii drużyn starszoharcerskich
i kręgów przyznano tylko jedną nagrodę, którą
zdobył Krąg Seniora „Drzizga” z Gotartowic.
Zachwycona popisami wokalnymi Niezależnej
Drużyny Harcerzy Starszych z Boguszowic pu-
bliczność festiwalowa ich właśnie postanowiła
uhonorować swoją nagrodą. 380 rozśpiewanych
zuchów, harcerzy i instruktorów obdarowano
okolicznościowymi plakietkami oraz zorgani-
zowano im godny acz skromny poczęstunek.

Zmagania festiwalowe obserwował zastęp-
ca prezydenta Rybnika harcmistrz Jerzy Fre-
lich, który, po harcersku, włączył się do wspól-
nej zabawy. Urzędowi Miasta Rybnik należą
się szczególne podziękowania, nie tylko za po-
moc finansową i organizacyjną w przygotowa-
niu tej imprezy, ale za całoroczną współpra-
cę z Komendą Hufca.

ZHP Komenda Hufca i organizatorzy Festi-
walu Piosenki Harcerskiej chcieliby podzięko-
wać również innym sponsorom za wsparcie
organizacyjne i pomoc finansową.
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Wszyscy ofiarodawcy zostaną wpisani
do Honorowej Księgi Domu Zucha.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176
z późniejszymi zmianami) darowizny na powyższy cel można odliczyć od dochodu.

Darczyńcy indywidualni, którzy wpłacą ponad 1000 złotych1000 złotych1000 złotych1000 złotych1000 złotych,
a instytucje i firmy, które wpłacą ponad 10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych,
zostaną dodatkowo uhonorowani

imiennymi cegiełkami wmurowanymi
na frontową ścianę obiektu.

Jeżeli chcesz i możesz pomóc w spełnieniuJeżeli chcesz i możesz pomóc w spełnieniuJeżeli chcesz i możesz pomóc w spełnieniuJeżeli chcesz i możesz pomóc w spełnieniuJeżeli chcesz i możesz pomóc w spełnieniu
marzeń naszych harcerzymarzeń naszych harcerzymarzeń naszych harcerzymarzeń naszych harcerzymarzeń naszych harcerzy

...wesprzyj budowę Domu Zucha, wpłacając
dowolną kwotę na konto Komendy Hufca ZHP
w Rybniku z dopiskiem „Spełnienie marzeń”

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Hufca Ziemi Rybnickiej  im. hm. Józefa Pukow-

ca, ul. Kościuszki 17, 44–200 Rybnik,
PKO Bank Polski Oddział Rybnik

90 10202472 106283078

15 grudnia
2002 roku w
Sanktuarium Ja-
snogórskim w Czę-
stochowie odbyła się
uroczystość przekaza-
nia Betlejemskiego
Światła Pokoju harce-
rzom z całej Polski.
Wzięła w niej udział
druhna komendant-
ka Teresa Knura wraz z instruktorami i har-
cerzami hufca, by później 22 grudnia o godzi-
nie 15.00 w kościele (dolnym) Królowej Apo-
stołów w Rybniku w czasie harcerskiej mszy
świętej dokonać przekazania Betlejemskiego
Światła Pokoju harcerzom i mieszkańcom na-
szego miasta. Następnie, jak co roku, harcerze
przekazali Ogień Betlejemski kościołom, szpi-
talom, urzędom i innym instytucjom.

Betlejemskie Światło Pokoju
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Na początku grudnia w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbył się finał XVII Konkursu
Gawędziarzy. Na eliminacje zgłosiło się oko-
ło 50 uczestników z terenu Rybnika i innych
śląskich miejscowości. Tylko jeden z gawędzia-
rzy posługiwał się literacką polszczyzną, jeden
mówił „po góralsku”, zaś pozostali śląską
gwarą.

Jurorzy, a byli nimi Maria Pańczyk, Beti-
na Zimończyk i Marek Szołtysek – mieli
trudne zadanie, gdyż w tym roku uczestnicy
gawędzili wyjątkowo ciekawie.  Rozdano więc
dużo nagród.

W kategorii młodzieżowej pierwsze miejsce
otrzymał Zbigniew Faruga z Jankowic Psz-
czyńskich, drugie miejsce – Daria Oleszczak
z Rybnika, przyznano też cztery wyróżnienia
dla Weroniki Skorupy, Ramony Krzemiń-
skiej, Justyny Langer i Andrzeja Urbanka.

Natomiast w kategorii dorosłych pierwsze
miejsce otrzymał Gerard Kluczniok z Rybni-
ka, drugie miejsce – Teresa Szulc też z Rybni-
ka, trzecie miejsce – Zofia Przeliorz  z Żor.
Wyróżniono Otylię Rusek, Annę Zychman,
Eryka Krawczyka i Ludwika Wróbla.

W dniu rozdania nagród sala widowiskowa

TZR była pełna, gdyż widzowie mieli okazję do
spotkania ze Ślązoczką nad Ślązoczkami – Anielą
Langer, mogli też zobaczyć śląską rewię „Elwer
Szoł” według pomysłu Mariana Makuli oraz
posłuchać nagrodzonych gawęd. Szczególne wra-
żenie zrobił  Gererd Kluczniok, który opowiadał
o tym, że prawdziwi mężczyźni mają prawo pła-
kać, a ostatnie „płaczki jego taty” związane były
z zamykaniem gruby w Czerwionce i z wyprowa-
dzaniem z tamtejszej cechowni wizerunku św.
Barbary. Temat jakże na  czasie, kiedy Śląsk aż
drży przed likwidacją kolejnych kopalń. Nato-
miast znana rybnickiej widowni Teresa Szulc i tym

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodo-
wej nawiązało kontakt ze szwedzkim part-
nerem. A to może oznaczać nowe możliwo-
ści dla osób kształcących się w zawodzie
elektryka, a nawet perspektywę podjęcia
pracy w krajach UE. Zrobiono już pierw-
szy krok w tym kierunku.

Wszystko zaczęło się od wizyty w rybnickiej
placówce Rolanda Karlssona, nauczyciela
praktycznej nauki zawodu ze Szwecji. W jego szko-
le kształci się elek-
tryków w oparciu
o europejskie
certyfikaty i nor-
my. A takie do-
ś w i a d c z e n i e
może przynieść
spore korzyści,
gdyż dostosowa-
nie edukacji do
wymogów UE
jest dziś szczególnie ważne również dla Rybni-
ka. Warto podkreślić, że 14 krajów Unii opra-
cowuje już jednolite programy dla zawodu elek-
tryka. Jak wyjaśnił dyrektor RCEZ Tomasz
Harsze, R. Karlsson przyjechał do naszego kra-
ju w poszukiwaniu partnera do współpracy. Za-
poznał się ze specyfiką rybnickiej szkoły, odbył
pierwsze rozmowy. Wiadomo już, że ponownie
zawita do naszego miasta w styczniu, by wziąć
udział w kolejnym, roboczym spotkaniu. W efek-
cie opracowany zostanie wspólny projekt w ra-
mach unijnego programu Leonardo da Vinci.
Jeżeli zyska on pozytywną ocenę, najprawdopo-
dobniej już we wrześniu przyszłego roku będzie

realizowany. Jakie zatem korzyści czekają na
tych, którzy zechcą kształcić się w zawodzie elek-
tryka? Nauka tej profesji zakończy się uzyska-
niem międzynarodowego certyfikatu, który uła-
twi podjęcie pracy w krajach unijnych. A jak się
okazuje, jest to bardzo poszukiwane zajęcie: —
Szczególnie Dania i Szwecja mają „głód” elek-
tryków — mówi T. Harsze.  W trakcie nauki ryb-
niccy uczniowie mieliby możliwość wyjazdu do
Szwecji, by tam pracować w doskonale wyposa-

żonych pracowniach: —
My uczymy tego, co było
kiedyś, podczas gdy naj-
lepsze szkoły powinny
uczyć tego co jest i będzie.
W przypadku Szwecji sy-
tuacja jest doskonała. Oni
mają do dyspozycji sprzęt,
który wyprzedza to, co jest
obecnie stosowane. War-
to więc skorzystać z takiej

możliwości i przenieść ich doświadczenia na nasz
rynek — mówi T. Harsze.

Okazuje się, że to nie jedyne międzynaro-
dowe kontakty jakie dotychczas nawiązało
RCEZ. W maju przyszłego roku kilkuosobo-
wa grupa młodzieży kształcąca się w zawodach
piekarz i ciastkarz odwiedzi Niemcy, by uczyć
się tamtejszych, tradycyjnych receptur. Nato-
miast ich niemieccy koledzy przyjadą do Ryb-
nika i będą poznawać przepisy na smakowite
polskie wypieki. Obecnie kontakty poszerzą się
o współpracę z odległą Szwecją, a tym samym
przed osobami z wykształceniem elektrycznym
otworzą się europejskie rynki.                     (S)

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodo-
wej uruchomiło pierwszą w powiecie ryb-
nickim kawiarenkę internetową z multime-
dialnym punktem biblioteczno–informa-
tycznym.

Pomoc w powstaniu kawiarenki zaoferowali
uczniowie odbywający praktykę w warsztatach
RCEZ. Pod okiem nauczycieli wykonali oni in-
stalację elektryczną i meble pod stanowiska
komputerowe, pomalowali pomieszczenia, uło-
żyli panele, a słuchacze Akademii Cisco wraz
z wykładowcą założyli sieć internetową. W ka-
wiarence znajduje się 8 stanowisk komputero-
wych, z których bezpłatnie korzystają ucznio-
wie Policealnej Szkoły Zawodowej. Można do
niej zajrzeć codziennie od godz. 10.00 do 18.00.
A wszystko po to, by nauczyć się umiejętnego
wyszukiwania informacji, nawiązywania kon-
taktów z rówieśnikami i promowania własnych
uzdolnień przez internet.

(S)

Skandynawski łącznik Kawiarnia w sieciKawiarnia w sieciKawiarnia w sieciKawiarnia w sieciKawiarnia w sieci
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razem zaskoczyła. Opowiedziała nie co ją na
współczesnym Śląsku śmieszy, ale mierzi czyli
nudzi, przykrzy i denerwuje. „(...) bo  przeca
w Zaduszki ida na groby pospominać i porzykać
za krewnych, a niy byda lotać po chałpach i stra-
szyć ludzi.  Bo niych se tyn Heeloween bydzie we
Ameryce, tam mi niy zawodzo (...) Mierzi mie
tyż jak godom „Witom Wos z kościoła!” a ktoś mi
odpowiado – Dzień Dobry! (...) To zdrowe, ślą-
skie podejście do  życia i tradycji, publiczność na-
grodziła wyjątkowo, przyznając pani Teresie na-
grodę publiczności. Następny konkurs gawędzia-
rzy znowu za rok. Zapraszamy!                 (szoł)

Laureaci konkursu – pierwszy z prawej Gerard Kluczniok.                                                       Zdj.: M.T.

Zespół Szkół Wyższych w Rybniku ma
już swoją stronę internetową.

Pod adresem www.ryb.us.edu.pl można
znaleźć wszelkie informacje na temat uczelni,
które tworzą rybnicki kampus, kierunków
kształcenia, rekrutacji oraz historii powstania
obiektu. Na stronie nie brakuje również po-
trzebnych telefonów i szczegółów dotyczących
m.in. działalności kół naukowych. Jest także
sporo fotografii.

(S)

XVII  Konkurs Gawędziarzy

Co Ślązoków mierzi i boli?Co Ślązoków mierzi i boli?Co Ślązoków mierzi i boli?Co Ślązoków mierzi i boli?Co Ślązoków mierzi i boli?
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Kampus ma stronę wwwKampus ma stronę wwwKampus ma stronę wwwKampus ma stronę wwwKampus ma stronę www

Program Leonardo da Vinci II Program Leonardo da Vinci II Program Leonardo da Vinci II Program Leonardo da Vinci II Program Leonardo da Vinci II zatwierdzony przez UE, przyczynia się do
rozwoju kształcenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczegól-
nych krajach oraz do współpracy między nimi w tym zakresie. Celem pro-
gramu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb ryn-
ku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawy sytuacji na rynku pracy
w poszczególnych krajach. Program udziela wsparcia finansowego między-
narodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rybnickie Centrum Edukacji ZawodowejRybnickie Centrum Edukacji ZawodowejRybnickie Centrum Edukacji ZawodowejRybnickie Centrum Edukacji ZawodowejRybnickie Centrum Edukacji Zawodowej jest państwową, publiczną pla-
cówką oświatową, kształcącą młodzież i osoby dorosłe. Organem prowadzą-
cym jest miasto Rybnik. RCEZ powstało 1 września 2001r., jako Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego. Mieści się przy ul.
Św. Józefa 30. Szerzej o placówce pisaliśmy w „GR”  z grudnia ub. roku.
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gla). Zwyciężyli go gospodarze, a następne
miejsca zdobyły kolejno drużyny SP 2, 18, 6
i 5 otrzymując nagrody rzeczowe. Turniej zor-
ganizowały Jadwiga Lenort i Bożena Nowic-
ka. Z pewnością Maksymilian Basista z uzna-
niem kiwa głową nad tymi formami krzewie-
nia kultury i tradycji regionu.

(S), (gw)

Obchody rozpoczęły się od audycji poświę-
conej Maksymilianowi Basiście,  przygotowa-
nej pod okiem Anny Stajer. Zorganizowano
ją dla uczczenia rocznicy śmierci patrona szko-
ły. Uczniowie, przedszkolacy,
a nawet rodzice zwiedzili rów-
nież Izbę Śląską, w której po-
jawiły się popularne w śląskich
rodzinach sprzęty, a Elżbieta
Tajak i Mariola Kras opo-
wiadały o tradycjach i obycza-
jach znanych na Śląsku. Pod-
czas Festiwalu Piosenki Ślą-
skiej przygotowanego przez
Katarzynę Michalik–Kisz-
kę i Małgorzatę Chlapek.
Dzieci zaprezentowały także
swoje muzyczne umiejętności.
Najlepsi młodzi śpiewacy wy-
łonieni w tym konkursie wzię-
li udział w festiwalu „Karolinka”, który zorga-
nizował OPP „Przygoda”. A są to Jagoda Kli-
mek, Michał Kras, Mateusz Mejer i Kata-
rzyna Sobek.

W trakcie Śląskiego Tygodnia uczniowie
uczestniczyli także w akademii z okazji Święta
Niepodległości oraz Międzyszkolnym Turnie-
ju Wiedzy o Śląsku. Wzięły w nim udział re-
prezentacje szkół SP 2, 5, 6 i 18. W sumie 130
uczniów klas trzecich rywalizowało w wykona-
niach śląskich piosenek, monologów i skeczy.
Rozwiązywali również krzyżówki i rebusy. Po-
pisywali się znajomością gwary i regionu oraz
malowali plakat pt. „Jestem Ślązakiem”. Dzieci
poznały również elementy ludowego stroju ślą-
skiego. Cały turniej zakończył występ zespołu
regionalnego „Bajtle” z SP11 (kier. Ewa Bu-

W pisemnym etapie konkursu, którego mot-
tem były słowa „Błogosławieni ci, którzy słu-
chają Słowa Boże i zachowują je”, wzięła
udział ponad setka uczniów m.in. z Rybnika,
Żor, Świerklan, Zwonowic, Pstrążnej, Jejkowic,
Bełku i Przegędzy. Zostali oni wyłonieni na
podstawie konkursu organizowanego w szko-
łach. Trójka najlepszych uczniów danej placów-
ki awansowała do etapu rejonowego. W jego
trakcie uczestnicy musieli wykazać się znajo-
mością Ewangelii Św. Łukasza: — Poziom kon-
kursu był dosyć wysoki. Pytania były różnorod-
ne – i łatwe, i trudne. Warto podkreślić, że naj-
lepsza uczestniczka zdobyła 28 punktów na 30
możliwych — podsumował doradca metodycz-
ny ds. nauczania religii Janusz Tum.

Tak dobry wynik osiągnęła uczennica SP 18
z Rybnika Aleksandra Bombik, którą do kon-
kursu przygotowała katechetka Bernadeta
Krupa. Drugie miejsce zajął Jakub Królak
 z SP 5 z Czerwionki–Leszczyn, a trzecie Lu-
dwika Tkocz z SP 4 również z Czerwionki–
Leszczyn. Do kolejnego etapu, który odbył się
5 grudnia w Katowicach, awansowała również
Julia Gołysz z SP 11 z Rybnika i Jakub Gań-
czorz ze szkoły podstawowej z Książenic. Tam
również trzecie miejsce zajęła A. Bombik.

Organizatorami konkursu biblijnego
było Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz
Wydział Katechetyczny Archidiecezji Ka-
towickiej.

(S)

Organizatorzy – nauczyciele i uczniowie II
LO oraz rybnicki oddział Związku Piłsudczy-
ków – złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą J. Piłsudskiego jako patrona znajdującej
się w budynku dzisiejszego liceum przedwojen-
nej szkoły. Sylwetkę Marszałka przybliżył pre-
zes Związku płk Tadeusz Dłużyński. Liceal-
na młodzież przedstawiła inscenizację pt. „Mar-
szałek Piłsudski przed sądem historii”. Ta niety-
powa lekcja, przygotowana z pomocą nauczy-
cielki historii Aleksandry Marciniak  miała
formę prawdziwego procesu ze świadkami
oskarżenia i obrony, obrońcą i prokuratorem.
Wydany wyrok był łaskawy dla postaci Marszał-
ka Omawiając uczniowską wizję płk T. Dłużyń-
ski zauważył, że zapewne z braku czasu, w “pro-
cesie” wystąpiło tylko sześciu świadków. Za-
brakło natomiast wśród nich postaci bardzo
istotnych jak Roman Dmowski, Ignacy Pade-
rewski, a przede wszystkim Wojciech Korfan-
ty, którego stosunki z Piłsudskim miały wielki
wpływ na położenie Śląska w Polsce między-
wojennej.

Podobne przedsięwzięcia mają na pewno
wpływ na kształtowanie historycznej świado-
mości uczniów i poczucie własnej tożsamości.

(r)

BibliaBibliaBibliaBibliaBiblia
w małym palcuw małym palcuw małym palcuw małym palcuw małym palcu

W 7 dni po Śląsku
W Szkole Podstawowej nr 11 w Ryb-

niku zorganizowano Tydzień Śląski.
Wszystko po to, by zachęcać dzieci do
kultywowania śląskiej tradycji.W Szkole Podstawowej nr 35 Chwa-

łowicach odbył się rejonowy etap kon-
kursu biblijnego zorganizowanego z
myślą o uczniach szkół podstawowych.

Drużyna z SP 2 skleja puzzle z widokiem rybnickiego Ratusza.
Zdj.: G.W.

Szkoła Podstawowa nr 34 w Ryb-
nika była organizatorem świątecz-
nego konkursu na najciekawszą
bombkę. Na konkurs nadesłano po-
nad 200 prac autorstwa dzieci z 8 ryb-
nickich przedszkoli i 8 szkół podsta-
wowych. Jest to kolejny konkurs or-
ganizowany przez tą szkołę. Wcześniej
zorganizowano konkurs modeli kar-
tonowych, a w ubiegłym roku szopek
bożonarodzeniowych.

Zdj. i tekst M.T.
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UrodzinyUrodzinyUrodzinyUrodzinyUrodziny
MarszałkaMarszałkaMarszałkaMarszałkaMarszałka

Z okazji 135 rocznicy urodzin
Józefa Piłsudskiego, w II Li-
ceum Ogólnokształcącym odby-
ła się sesja naukowa poświęco-
na osobie Marszałka.
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BombkowyBombkowyBombkowyBombkowyBombkowy
konkurskonkurskonkurskonkurskonkurs
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Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!

Podczas piątej już edycji „Wystawy na słodko”, która odbyła się w siedzi-
bie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, swoje prace
przedstawili cukiernicy i piekarze. Młodzi mistrzowie wypieków są uczniami
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Rybniku. Rogale, kołaczyki
i chleby były jedynymi tradycyjnymi „eksponatami” na tej wystawie.

Przyszli cukiernicy prześcigali się bowiem w pomysłach, jak sprawić by wyko-
nane przez nich prace były bardzo oryginalne. Czyżby w zapomnienie odcho-
dziły tradycyjne serniki i okrągłe torty? Z pewnością nie, ale jak widać pomysło-
wość bierze górę – po co bowiem zjadać zwykłe ciasto, skoro można spróbować
pysznej ... szachownicy, książki z gęsim piórem czy zegara? Warto dodać,
że uczestnicy wystawy walczyli o ... nieodpłatny wyjazd na wycieczkę szkolną do
Francji, tym bardziej więc starali się stworzyć niepowtarzalne wypieki. A czy były
tak dobre jak wyglądały należałoby zapytać dzieci z lokalnych placówek
i ośrodków opiekuńczych, do których jak zwykle trafiły te smakowite „prezenty”.
Największe uznanie jurorów zyskali: Tomasz Dziewior i Magdalena Ryszka.
W trakcie wystawy sprzedawano również ręcznie wykonane kartki świąteczne,
a zebrane w ten sposób pieniądze pomogły w przygotowaniu paczek dla dzieci
z domów dziecka.

Swoimi wyrobami pochwalili się również uczniowie warsztatów Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej. Podczas kiermaszu świątecznych wyrobów, jaki
zorganizowała ta placówka można było nabyć przepiękne świeczniki, ozdoby cho-
inkowe, serwety i obrusy, wiklinowe bombki oraz ciasta i inne wypieki, które po-
winny znaleźć się na każdym świątecznym stole. Wśród prezentowanych prac zna-
lazła się również misternie wykonana... kołyska. Kiermasz świąteczny zorganizo-
wano także w Przedszkolu nr 15 w Boguszowicach, gdzie działa Klub Twór-
czych Rodziców, tzw. złotych rączek. To właśnie oni wykonali gipsowe obraz-
ki, aniołki, bałwanki, szopki oraz wiele innych choinkowych ozdób. Dzięki po-
zyskanym w ten sposób funduszom przedszkolaki pojadą na wycieczki, sale zo-
staną wyposażone w dodatkowe pomoce dydaktyczne, a dzieci otrzymają atrak-
cyjne zabawki.                                                                                                     (S)

Wystawa dotyczy pięciu młodzieżowych wymian organizowa-
nych w tym roku przez MDK w ramach unijnego programu „Mło-
dzież”. Jak wyjaśniła Aldona Kaczmarczyk–Kołucka z MDK,
program ma pomóc młodzieży w rozwijaniu swoich pasji oraz
w przekazywaniu jej innym. A taką właśnie pasją, którą rybnicza-
nie chcą „zarazić” swoich rówieśników z innych krajów jest sztu-
ka. Stąd też happeningi artystyczne organizowane z udziałem mło-
dych artystów z pracowni plastycznej MDK i ich europejskich ko-
legów. Dzięki wspólnym pomysłom Finowie z miasta Piori uczest-
niczyli w wymianie „Zima w kolorach młodości” i malowali górski
stok, a podczas spotkania w Rybniku za „pędzle” posłużyły mło-
dym ludziom kulinarne smakołyki. W ten sposób powstały wyjąt-
kowe, bo jadalne „obrazy”, a maksyma „Przez żołądek do serca”
nabrała nowego znaczenia. Na wystawie znajdują się zdjęcia przed-
stawiające udział rybniczan w tych międzynarodowych spotka-
niach. Są  fotografie z rewizyty w Finlandii i informacje na temat
pobytu, który odbywał się pod hasłem „1842 kilometry przyjaź-
ni”. Jest relacja z wizyty we Włoszech, w której oprócz Polaków
uczestniczyli również młodzi Anglicy i Grecy. „Kultura a środo-
wisko naturalne” tak zatytułowana była kolejna wymiana młodzie-
ży, tym razem w Grecji. W planach jest już nowa międzynarodowa
przygoda. W kwietniu rybnicka młodzież wyjedzie do Hiszpanii.

— Brałam udział w dwóch takich wymianach. Byłam w Grecji
i uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą z Cypru, Portugalii i Buł-
garii. Mam  bardzo miłe wspomnienia. Poznałam wielu bardzo
otwartych i serdecznych ludzi i nawiązałam nowe przyjaźnie — mówi
Paulina Klimek.

(S)

Podobnie jak w latach ubiegłych, rybniczanie będą mieli okazję
do przywitania Nowego Roku w plenerze.

Od godz. 23.30 będzie grał na Rynku „na żywo” zespół „Poziom 600”,
zaś wcześniej – zabawa przy muzyce mechanicznej.

Północ przywitamy sztucznymi ogniami,
a kilka minut później życzenia rybniczanom złoży prezydent miasta.

A potem do tańca nadal będzie grał „Poziom 600”.
Życzymy udanej zabawy!

Namawiamy też do wzięcia udziału w konkursie, do którego  kupon drukujemy obok.

Europa w Rybniku
W Urzędzie Miasta otwarto wystawę dokumentu-

jącą międzynarodowe kontakty nawiązane przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury.

Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!Sylwester na Rynku!

Od tortu po kołyskęOd tortu po kołyskęOd tortu po kołyskęOd tortu po kołyskęOd tortu po kołyskę

Wystawę najchętniej oglądała rybnicka młodzież.                     Zdj.: s

O tym jak zdolna jest rybnicka młodzież nie trzeba chyba
nikogo specjalnie przekonywać. Wystarczy tylko przyjrzeć się
jakie cuda potrafią wyczarować młodzi piekarze i cukiernicy,
a także uczestnicy warsztatów krawieckich czy gastronomicznych.
Jednak nie mniej zdolni są rodzice...
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Kiermasz świąteczny w Przedszkolu nr 15.                                   Zdj.: arch. P 15
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W celu uporządkowania sytuacji
organizacyjnej i funkcjonalnej filii
bibliotecznych zlokalizowanych
w dzielnicach Rybnika, dyrekcja
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rybniku ul. J. Szafran-
ka 7 zwraca się z prośbą do wszyst-
kich czytelników o wypełnienie an-
kiety i odesłanie jej pod w/w adres
do dnia 25 stycznia 2003 roku lub
na adres redakcji „Gazety Rybnic-
kiej”.

Za wypełnienie ankiety dyrekcja
biblioteki dziękuje.

ANKIETA
1. Płeć: 5 M 5 K
2. Wiek .........
3. Wykształcenie:
5 podstawowe
5 zawodowe
5 średnie
5 licencjat
5 wyższe
4. Wykonywany zawód:
5 uczeń
5 student
5 pracownik fizyczny
5 pracownik umysłowy
5 emeryt
5 rencista
5 bezrobotny/a
5. Czy często korzysta Pan/i z usług

filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rybniku mieszczącej się
w dzielnicy zamieszkania tj.

.......................................................
5 tak
5 nie
5 czasami
6. Czy korzysta Pan/i z usług innej filii

niż ta która mieści się w Pana/i dzielnicy?
5 tak
5 nie
5 czasami
7. Co jest powodem że Pan/i korzysta

z filii?
5 bliskość miejsca zamieszkania
5 godziny udostępniania zbiorów
5 duży wybór interesujących pozycji

książkowych i czasopism
5 fachowa obsługa czytelnika
8. Czy zbiory filii zaspakajają Pana/i

zapotrzebowanie na książkę lub czaso-
pismo?

5 tak
5 nie
5 w części
9. Czy odpowiadają Panu/i warunki

w jakich funkcjonuje filia (lokal, wypo-
sażenie)?

5 tak
5 nie
5 częściowo
10. Jak ocenia Pan/i pracę bibliote-

karzy tej filii?
5 bardzo dobrze
5 dobrze
5 dostatecznie
5 niedostatecznie
11. Czy jest Pan/i za przedłużeniem

czasu pracy filii, wzbogaceniem oferty
dla czytelników w postaci imprez biblio-
tecznych?

5 tak
5 nie
5 jest to zbędne

Zespół Szkół Medycznych, Technicznych, Bu-
dowlanych, Zawodowych oraz rybnickie licea to
tylko niektóre szkoły, które wzięły udział w tar-
gach. W ich trakcie przedstawiciele poszczegól-
nych placówek zachęcali rybnickich gimnazjalistów
i uczniów szkół średnich, do tego, by swoją przy-
szłość związali właśnie z ich szkołą. Starano się to
robić na wiele sposobów. Na stoiskach oprócz ulo-
tek i broszur informacyjnych znajdowały się naj-
różniejsze materiały, gadżety oraz zdjęcia doku-
mentujące dokonania szkół, ich zagraniczne kon-
takty i sukcesy swoich podopiecznych. Aby jak naj-
lepiej przedstawić swoją szkołę często korzystano
z prezentacji multimedialnych. Oczywiście nie za-
brakło praktycznych informacji, począwszy od za-
wodów w jakich szkoły kształcą i tego co zapew-
niają swoim uczniom, a na profilach klas skończyw-
szy. Swoje stoiska na targach mieli także przedsta-
wiciele wyższych uczelni – Uniwersytetu Śląskiego,
Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej
i Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej. Ale to nie
wszystko. Porad prawnych udzielała Państwowa

Inspekcja Pracy, a Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości radziła jak rozpocząć własną działalność go-
spodarczą. Informacji z zakresu poradnictwa zawo-
dowego udzielała także Górnicza Agencja Pracy. Po-
nadto młodzież miała możliwość poznania dwóch
szkół językowych, a także wzięcia udziału w warsz-
tatach aktywnego poszukiwania pracy i rynków Unii
Europejskiej. Targom towarzyszyły także wykłady na
temat edukacji i pracy. Zastępca prezydenta Jerzy
Frelich zachęcał młodych ludzi do dalszej nauki
w naszym mieście. Dlatego przybliżył im specyfikę
kształcenia w Zespole Szkół Wyższych. Prelekcję
wygłosił także dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Jerzy Kajzerek, a przedstawiciele służb mun-
durowych – zakładu karnego, WKU, straży pożar-
nej i policji mówili o specyfice pracy w tych instytu-
cjach, naborze i służbie zastępczej. Wykładowczyni
Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej przybliżyła kie-
runki kształcenia tej uczelni, a przedstawicielka Ten-
neco Automotive Beata Pilch mówiła o tym, jak
pracodawca postrzega kandydata do pracy.

Zdaniem Eweliny Marszołek–Polańczyk, kie-
rownika Młodzieżowego Biura Pracy w Rybniku,
które zorganizowało imprezę, targi były bardzo uda-
ne, a odwiedziło je ponad tysiąc młodych ludzi.

(S)

Rozstrzygnięto VIII edycję Festiwalu Piosenki Tu-
rystycznej, organizowaną przez MDK przy współ-
pracy z oddziałami PTTK w Rybniku. Pięćdziesięciu
w sumie solistów, duetów i zespołów wędrowało z pio-
senką przez melodie, teksty, klimaty i nastroje. Oceniało
ich jury w składzie: Jerzy Michalski, Lidia Blazel–
Marszolik i Barbara Budak.

Kategorię szkół podstawowych zwyciężyła Katarzy-
na Sobek (Śląskie Centrum Muzyczne, op. A. Poniszow-
ska), a w grupie ponadgimnazjalnej wyróżniono Beatę
Kubisz (TK–S „Kuźnia”, op. K. Szymik), Łukasza Hoł-
ka (OSP Szczerbice, op. K. Brachaczek) i zespół „Za-
kątek” (MDK Rybnik, op. A. Betka). Drugie nagrody
otrzymali – wśród uczniów podstawówek – Anna Prze-
liorz (SKKT przy SP 11 Rybnik), wśród gimnazjalistów
Martyna Mencel i Katarzyna Moric (obie z SCM Ryb-
nik), wśród najstarszych Joanna Wawrzyczek i zespół
„Enigmat” (z MDK Rybnik). Trzecie nagrody otrzyma-
li – w kategorii SP – Małgorzata Oleś (SP Jejkowice)
i Beata Kufka (ŚCM Rybnik), w kategorii gimnazjalnej
Magdalena Krypczyk (CŚM Rybnik) i zespół „D–3”
(POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach), a powyżej
16 lat Sylwia Stencel (II LO Rybnik) oraz Agata Uni-
wersał i zespół „Dyszel Band” z MDK Rybnik. Przy-
znano też 15 wyróżnień.

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczała m.in. zastępca
prezydenta Rybnika Ewa Ryszka. Konkurs ma liczną
obsadę, popularyzuje piękne piosenki, często przy zna-
komitym akompaniamencie instrumentów (wyłącznie
„szlakowych”). Mimo wysiłków jury, by grać bez prądu,
lokowanie solistów na estradzie przed mikrofonem
i z podpiętymi do wzmacniaczy gitarami (podczas wystę-
pu finałowego) sprawia, że piosenka turystyczna bardziej
służy duchowi rywalizacji naszych czasów niż bezintere-
sownemu śpiewaniu turystów po to, by się ogrzać „sło-
wem, gitarą i piórem”.

(gw)

Wędrować z piosenkąWędrować z piosenkąWędrować z piosenkąWędrować z piosenkąWędrować z piosenką

Edukacja drogą do sukcesu

Beata Kubisz, 1. miejsce w kategorii wiekowej pow. 16 lat.

Kasia Sobek, 1. miejsce w kategorii wiekowej 8–12 lat.

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ekono-
miczno–Usługowych w Rybniku zorganizowa-
no Targi Edukacji OHP.
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Słowa te odnieść można do historii przeka-
zanej nam przez Piotra Rakowskiego, poetę
i dziennikarza, znawcę i miłośnika kultury i tra-
dycji żydowskiej. Przedwojenny Rybnik nie był
pod względem narodowościowym miastem jed-
norodnym. Wśród mieszkańców przeważali
Polacy, ale byli też Niemcy oraz Żydzi, których
nasza historia tyczy. Żydowska synagoga mie-
ściła się w miejscu dzisiejszego skwerku z fon-
tanną, naprzeciw Urzędu Miasta, zaś cmentarz
u zbiegu dzisiejszej ul. 3 Maja i Wieniawskie-
go. Również w tym miejscu znajduje się dziś
park... W czasie wojny, za sprawą hitlerowców,
synagoga spłonęła. Zniszczeniu uległ również
cmentarz żydowski. Na przełomie marca
i kwietnia 1940 roku, na wyraźny rozkaz kato-
wickiego gestapo, przeryto jego teren, dewa-
stując nagrobki, czyli macewy. Niemcy byli
przekonani, że trumny zawierają kosztowno-
ści... Polecenie gestapo wykonał ówczesny bur-
mistrz, niemiecki kupiec Damis. Po nagrob-
kach, czyli macewach, pozostał kamienny gruz,
wykorzystany jako tłuczeń przy robotach dro-
gowych. Mieszkańcy dzisiejszej ulicy Chopina
(w czasie wojny Parkstrasse) pamiętają,
że w kwietniu 1940 roku część nagrobkowego

złomu przeznaczono na utwardze-
nie kilkudziesięciu metrów właśnie
budowanego rowu melioracyjnego.

Okazało się, że zniszczonym
macewom po raz kolejny nie był
dany spokój. W 1946 roku polski
już burmistrz Władysław Weber
otrzymał od Urzędu Bezpieczeń-
stwa w Katowicach polecenie
zniszczenia wszystkich śladów nie-
mieckich w mieście. Prawdopo-
dobnie żydowskie nagrobki, który-
mi utwardzono rowy ul. Chopina,
wzięto za niemieckie i...
wywieziono. O fakcie
tym wspomina w książce
„Dzielnice Rybnika” Ma-
rek Szołtysek. Tropem
tym poszedł Piotr Ra-
kowski i skontaktował
się z mieszkającymi dziś
przy ul. Chopina 20 pań-
stwem Zygmunt. Okaza-
ło się, że przy okazji bu-
dowy w 1970 roku domu,
natknęli się oni na frag-
ment kamiennej macewy
z kilkoma wyrytymi he-
brajskimi literami. Byli
świadomi faktu, że po-
chodzi on z nagrobka
z żydowskiego cmentarza. Nie informując ni-
kogo, przechowywali ów kawałek kamienia aż
do momentu, gdy zainteresował się nim Piotr

Rybnicka macewa
Kiedy znikają materialne świadectwa

przeszłości, pozostaje ludzka pamięć.
Gdyby nie ona, o ileż uboższe byłoby
nasze dziedzictwo i świadomość
historyczna. Pamięć może też przyczynić
się do odkrycia namacalnych dowodów
minionych dziejów.

Rakowski, który w tej chwili jest jego
właścicielem. Niewykluczone, że znale-
ziskiem zainteresuje się rybnickie Mu-
zeum, a może nawet dojdzie do poszu-
kiwań innych fragmentów macew?

Nawet najmniejszy okruch pamięci
czy... kamienia może zatem przyczynić się
do lepszego poznania naszej przeszłości,

a tym samym poszerzenia naszej historycznej
świadomości.

(r)

Krzysztof Pietrek nie przypuszczał pewnie, że po jedenastu la-
tach od momentu powstania w Teatrze Ziemi Rybnickiej galerii
sztuki, której był naonczas pomysłodawcą i współorganizatorem,
będzie w niej wystawiał wspólnie z żoną Jadwigą oraz córkami
Bereniką i Kirą.

Niedaleko wszak pada jabłko od jabłoni – plastyczne zdolności rodzi-
ców znalazły kontynuację. Jadwiga jest instruktorem plastyki Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Radlinie, opiekuje się twórcami nieprofesjonal-
nymi, organizuje im wystawy, ale też maluje. Ekspozycję otwierają jej
abstrakcyjne płótna, które wyróżnia przede wszystkim umiejętność ope-
rowania kolorem. Krzysztof wiele lat pracował w miejskich placówkach
kultury, w tym w TZR. Obecnie prowadzi własną Pracownię Projekto-
wania Graficznego „Jotka”, a od kilku lat fotografuje. Efekty tej pasji
pokazał w teatralnej Galerii. Uwagę przyciąga przede wszystkim cykl
„Cztery pory roku”, gdzie ten sam przedmiot, w tym przypadku skrzyp-
ce, na każdej z fotografii nabierają cech indywidualnych. Berenika jest
studentką I roku Wydziału Projektowania Tkaniny i Ubioru ASP
w Łodzi. Na rodzinnej wystawie nie pokazała tkanin unikatowych, które
projektuje, ale malarstwo olejne, będące również jej pasją. Eksponowane
obrazy mogą zainteresować ciekawym połączeniem realizmu z abstrakcją,
co tworzy indywidualną, symboliczną całość. Najmłodsza Kira jest uczen-
nicą klasy maturalnej Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Jej
malarstwo sztalugowe charakteryzuje się dużą dojrzałością, a autopor-
trety są przenikliwym studium młodej kobiety, bez upiększeń i kokieterii.

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

Rodzinna pasja

Korzenie plastycznej pasji całej czwórki tkwią w ...Wiśniczu i tamtejszej
średniej szkole plastycznej. Pociągu do sztuki nie odczuwa tylko 17–letni
syn Amadeusz, ale i on wybrał dziedzinę pokrewną, bo poligrafię. Choć
potem drogi twórcze rodziny się rozeszły, w domu zdarzają się familijne
konsultacje i wzajemna ocena twórczych dokonań. Szczegóły dyskusji po-
zostają jednak w rodzinie! Życzymy dalszych sukcesów.                     (r)

Odkrywca macewy Piotr Rakowski wska-
zuje miejsce znaleziska.          Zdj.: G.W.

W wernisażu, obok rodziców, wzięła udział Kira, której obrazy widzimy w tle.  Zdj.: r
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— Jak za dawnych lat ludzie znów garną się
do księgarń — stwierdził R. Janowski, który
przyjechał do Rybnika promować swój tomik
prozy poetyckiej „Noce”. To trzecia po „Lu-
strach” i „Głosach” książka jego autorstwa:
— Poezja jest moją pasją już od dawna. Wymy-
śliłem sobie, że tak zacznę i tak skończę swoje
życie – w za dużym swetrze, mieszkając na stry-
chu, gdzie będę pił wino i pisał wiersze. Jednak
życie skierowało moje zainteresowania również
na inne formy wypowiedzi. Wyszedłem więc
z tego strychu, przebrałem się i zacząłem wystę-
pować przed ludźmi na estradzie, w teatrze
i w telewizji. Wiele w tym wszystkim przypadku.
No cóż, moje młodzieńcze idee, które były związa-
ne z literaturą są teraz jedynie bardzo szlachetnym
i pięknym dopełnieniem – mówił R. Janowski.

Tomik „Noce” prezentowany był już w kilku
rybnickich szkołach. Z twórczością Janowskie-
go zapoznali się również mieszkańcy Śląska
podczas 35 spotkań organizowanych w różnych
miastach naszego województwa.

Mimo ukończenia studiów weterynaryjnych
Robert Janowski został... artystą. Na początku
swojej kariery współpracował m.in. z zespoła-
mi „Rock Parking” i „Oddział Zamknięty”.
Dostrzeżony przez Jonasza Koftę, współtwo-
rzył musical „Kompot”. W „Metrze” Janusza
Józefowicza i Janusza Stokłosy wystąpił 700

razy. Zagrał też w innych spektaklach. Wydał
trzy solowe płyty. Jego najbardziej znany utwór
to „Mury Jerycha”. Ogromną popularność
przyniósł mu program „Jaka to melodia” oraz
rola Mikołaja w serialu „Na dobre i na złe”.

Dodatkową atrakcją jaką przygotowano

Odziany w brązowy habit
stoi mały brat Antoni.
Mała figurka, lecz wielki
Święty od Rzeczy Zgubionych.
Ten prosty wierszyk Mireli Rubin–Lorek

otwiera książeczkę dla dzieci „Ta ziemia”, za-
wierającą kilkanaście podobnych utworów,
związanych tema-
tycznie z Rybnikiem,
szczególnie zaś z obie-
ktami sakralnymi
naszego miasta.
Większość z nich to
dziś zabytki, zatem spa-
cer od kościoła do ko-
ścioła czy od pomnika
do pomnika jest jedno-
cześnie podróżą w głąb
historii Rybnika. Ale
służy także przybli-
żeniu dziecku miejsc
w mieście ważnych.
Ilustracje Marii
Budny–Malczewskiej

„Każdy jest poetą i może pisać piękne wier-
sze! Ty też!” — przekonują organizatorzy
VII już edycji konkursu poetyckiego dla
dzieci i młodzieży „Okruch” im. Danuty
Wawiłow. Organizuje go Pracownia Wycho-
wania Przez Sztukę INSEA Raciborskiego
Centrum Kultury.

A jaki jest przepis na „okruch” według
D. Wawiłow? To wiersz liczący od 1 do 5 lini-
jek, nie rymowany, napisany bardzo prostym
językiem, przekazujący nie myśli, ale obrazy
i uczucia. „Okruchy pisze się na nudnych lek-
cjach, na samotnych spacerach, przed snem...”
– twierdzą pomysłodawcy. Na konkurs można
dostarczyć dowolną ilość „okruchów”, a jak za-
pewniają organizatorzy w tym przypadku błędy
i brzydkie pismo są bez znaczenia. Prace należy
przesłać do 3 stycznia na adres: Biblioteka
Okruchów, RCK „Strzecha”, ul. Londzina
38, 47–400 Racibórz. Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi 15 lutego przyszłego roku.             (S)

Chciałbym być bocianem!
Spotkania na „Orbicie”

Rybnicka księgarnia „Orbita” zainicjowała cykl spotkań z ludźmi
pióra, a jej pierwszym gościem był Robert Janowski. Wśród osób, które
przyszły na to spotkanie dominowały panie.

dla wszystkich uczestników spotkania w rybnic-
kiej „Orbicie”, była prezentacja obrazów
Grażyny Zarzeckiej–Czech.  — Nie umiem
malować tak pięknie jak pani Grażyna. Zawsze
podziwiałem ludzi plastycznie uzdolnionych, jed-
nak forma ekspresji jest również w wierszu, opo-
wiadaniu czy w piosence — przekonywał R. Ja-
nowski. Jak się okazuje aktor, wokalista i po-
eta ma dość niebanalne plany na przyszłość:
— Chciałbym być bocianem, bo nie lubię zim-
na. Święta spędzę z rodziną, ale chętnie pole-
ciałbym do ciepłych krajów. Jak bociany  odla-
tujące do RPA... — skwitował R. Janowski.

(S)
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sprawią zapewne, że dziecko będzie chciało
skonfrontować wizję plastyczki z oryginałem
i poprosi rodziców, by zabrali je do Rud, Stu-
dzionki, do kościoła św. Wawrzyńca w Ligocie
czy do lapidarium w miejscu starego cmenta-
rza przy ul. Gliwickiej.

Książeczka została wydana przez Kurię Me-
tropolitalną w Katowicach z okazji jubileuszu
2000 lat chrześcijaństwa.

Spotkanie z autorką i ilustratorką zorgani-
zował niedawno
Oddział dla
Dzieci Powiato-
wej i Miejskiej
Biblioteki Pu-
blicznej, a pro-
wadził je Bogdan
Dzierżawa, au-
tor gwarowych
opowiadań o te-
matyce regional-
nej, miłośnik hi-
storii regionu
i Wice–Ślązak
Roku sprzed
paru lat.

(r)

Konkurs dla dzieci i młodzieży

„Okruchy”
poetyckie!
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Ta ziemia...

Robert Janowski z wielbicielkami jego rozlicznych talentów.                                                               Zdj.: r



28
GAZETA  RYBNICKA Grudzień  2002GAZETA  RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA
Podczas tegorocznych Dni Cecyliańskich, zor-

ganizowanych przez Towarzystwo Muzyczne
im. Braci Szafranków, odbyło się ponad 10
koncertów, a swoje umiejętności wokalne i mu-
zyczne zaprezentowało 17 zespołów. Dni Cecy-
liańskie organizowano w Rybniku już w latach
sześćdziesiątych, ale wówczas miały inną formu-
łę. Na dobre weszły do kalendarza imprez dwa
lata temu: — Moim zamysłem było to, by mogły
się tutaj zaprezentować zespoły śpiewacze z tego
regionu, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Poza
tym działa w nich coraz więcej młodzieży. Po-
przednie edycje tej imprezy bardzo podobały się
publiczności, więc chyba warto było znów ją zor-
ganizować — mówił inicjator obchodów Dni
Cecyliańskich Janusz Popek, dyrygent chóru
„Regina Apostolorum”. — To wspaniała oka-
zja, by pokazać dorobek artystyczny tych zespo-
łów, szczególnie w kontekście wejścia Polski do
Unii. Pokażmy również naszą, małą  rozśpiewaną
ojczyznę - stwierdził prezes Towarzystwa Mu-
zycznego Braci Szafranków Norbert Prudel.

Dni Cecyliańskie rozpoczęły się 18 listopa-
da od uroczystej mszy celebrowanej przez bi-
skupa Gerarda Bernackiego, w intencji sto-
warzyszeń muzycznych i miłośników muzyki.
W jej trakcie wystąpiła Orkiestra Państwo-
wej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Braci
Szafranków oraz chór „Bel Canto”. Jednak
wszyscy melomani z niecierpliwością czekali na
występ Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją
Mirosława Jacka Błaszczyka, która wyko-
nała „Missa pro pace” Wojciecha Kilara.
W koncercie wzięli udział: Chór Kameralny
i Chór Mieszany Akademii Muzycznej, po-
łączone chóry regionu rybnickiego oraz soliści
– Aleksandra Szafir (sopran), Barbara Ba-
dzińska (alt), Maciej Gallas (tenor) i Woj-
ciech Ziarnik (bas). Chóry do występu przy-
gotowali Czesław Freund, Iwona Melson,
Lidia Marszolik i Zyglinda Lampert–Ra-
szyńska. Koncert odbył się w bazylice, a wy-
słuchał go sam kompozytor wraz z małżonką.

Święta Cecylia, patronka muzyki, stowarzy-
szeń muzycznych i budowniczych instrumen-
tów szczególnie upodobała sobie Rybnik.
A może to Rybnik upodobał sobie św. Cecy-
lię? Jakkolwiek by nie było, to właśnie w listo-
padzie, w miesiącu, w którym przypadają jej
imieniny, w naszym mieście rozbrzmiewa mu-
zyka sakralna.

Nastrojowo w kościołachNastrojowo w kościołachNastrojowo w kościołachNastrojowo w kościołachNastrojowo w kościołach

ogromne wrażenie i skłoni do zadumany. Wyko-
nanie „Mszy dla pokoju” było kolejnym wyda-
rzeniem muzycznym, które w bazylice św. Anto-
niego zgromadziło komplet widzów. Wielu osób
nie zniechęcił brak wolnych miejsc siedzących
i wysłuchało dzieła stojąc. Orkiestra, chórzyści,
a przede wszystkim dyrygent włożyli w wykona-
nie mszy całą swoją energię. Występ potwierdził,
że wnętrze bazyliki jest wspaniałą salą koncertową.

W trakcie Dni Cecyliańskich rybniczanie mie-
li możliwość wysłuchania jeszcze wielu innych
koncertów. W kościele pod wezwaniem Świę-
tej Jadwigi na Nowinach pieśni sakralne wy-
konał chór „Seraf” pod kierownictwem Kry-
styny Lubos oraz Chór im. Adama Mickie-
wicza, którym dyryguje Wacław Mickiewicz.
Podczas trwającej tydzień imprezy swoje wo-
kalne umiejętności zaprezentowały również:
chór z parafii św. Teresy dyrygowany przez
Mariana Górnickiego, chór „Cor Jesu” pod
kierownictwem Jerzego Przeliorza i chór
„Gloria” pod batutą Witolda Brachmana.
W kościele oo. Franciszkanów zagrał kwartet
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz
zespół wokalny „6 na 6”. W koncercie pieśni

— To dzieło, które warte jest zaprezentowania
 z wielu względów. Wysłuchał go m.in. sam papież
— mówił o „Mszy dla pokoju” M. J. Błaszczyk.
— W. Kilar podszedł do tego utworu tak, jak czło-
wiek głęboko religijny podchodzi do mszy świętej.
To co czuł, przelał na papier. Nie pokazał fajer-
werków instrumentacyjnych i dlatego jego msza róż-
ni się od tych skomponowanych przez Mozarta czy
Brahmasa. Z pewnością wywrze na każdym

Największym wydarzeniem Dni Cecyliańskich było wykonanie przez Filharmonię Rybnicką „Missa pro
pace” Wojciecha Kilara.

W czasie Dni Cecyliańskich wystapiły również chóry spoza Rybnika. Na zdj.: chór im. Juliusza Słowackiego
z Biertułtów zaśpiewał w kościele pw. św. Teresy w Chwałowicach.                                                Zdj.: F.K.

Dni Cecyliańskie

dokończenie na stronie obok
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Silesian Jazz Meeting zainaugurował występ
Ewy Urygi z programem „This music touches
my soul”. W Jazz Clubie „Mimoza” w Nie-
dobczycach towarzyszyli artystce Piotr Dziu-

bek (piano), Artur Lesicki (gitara), Dariusz
Ziółek (bas) oraz Irek Głyk (perkusja). Po
koncercie odbyło się nocne Jam Session. W po-
dobny sposób zakończył się drugi z koncertów,
który zorganizowano w Domu Kultury Chwa-
łowice, gdzie zagrał The Squeal of Breaks.
Grupę tworzą saksofonista z USA Tom Pere-
ira, austriacki pianista Philip Zoubek, skrzy-
pek Radosław Stawarz, perkusista Ryszard
Pałka oraz grający na kontrabasie Ronald
Tuczykont. Jednak zanim na scenie zabrzmiał
jazz, przypomniano historię Silesian Jazz Me-

eting, gwiazdy które zagrały na tej imprezie
oraz osoby, którym zawdzięczamy popularyza-
cję tego gatunku muzyki. Wśród nich jest oczy-
wiście Czesław Gawlik, obchodzący w tym

roku jubi-
leusz swo-
jej pracy
artystycz-
nej. Z tej
okazji ju-
bilat ode-
brał z rąk
Michała
Wojacz-
ka, dyrek-
tora chwa-
łowickie-

Serdecznie podziękowania
duchowieństwu, wykonawcom,

sponsorom i miłośnikom muzyki
za pomoc w organizacji i udział

w Dniach Cecyliańskich w Rybniku
składa

Towarzystwo Muzyczne
im. Braci Szafranków

sakralnych wzięli również udział mieszkańcy
Rybnickiej Kuźni. W tamtejszym kościele wy-
stąpił chór „Regina Apostolorum”. Podczas
jednego z ostatnich koncertów zaśpiewał Chór
Mieszany im. Juliusza Słowackiego z Ra-
dlina–Biertułtów, którym dyrygował Jerzy
Michalski. Publiczność zgromadzona w koście-
le pod wezwaniem św. Teresy w Chwałowicach
nagrodziła chórzystów owacją na stojąco. Tego
wieczora równie gorąco oklaskiwano występ
zespołu instrumentalnego rodziny Mielimąków.
Przypomnijmy: senior rodu Leon Mielimąka
jest znakomitym wiolonczelistą, a w czasie kon-
certu towarzyszyli mu córka Maria Francuz na
organach, wnuczka Ania na skrzypcach i jej
mama Renata, również na skrzypcach. Tym
razem nie zagrał wnuk Wojtek Mielimąka,
absolwent rybnickiej szkoły muzycznej, który
poszedł w ślady dziadka. Dodajmy, że ojciec
Wojtka i Ani – Grzegorz jest kierownikiem

artystycznym koncertowej Orkiestry Wojska
Polskiego (patrz też str. 12). Dni zakończył
koncert Akademickiego Chóru Politechni-
ki Śląskiej pod dyrekcją Czesława Freunda.

Jak mówi M. J. Błaszczyk,  dla chórów bio-
rących udział w Dniach Cecyliańskich to praw-
dziwe święto, do którego wytrwale się przygo-
towują i ćwiczą, chcąc pokazać „ducha chóral-
nego”. Na następne „duchowe prezentacje”
przyjdzie nam czekać kolejny rok.

(S)

Spotkanie z jazzemSpotkanie z jazzemSpotkanie z jazzemSpotkanie z jazzemSpotkanie z jazzem
Tegoroczna XVII już edycja imprezy przyniosła miłośnikom jazzu wiele

niezapomnianych wrażeń. Stało się tak za sprawą pięknych, soulowych wy-
stępów, ciekawych interpretacji oraz ... jazzowej awangardy. Nowatorskie
brzmienie zaproponowane przez trio Brötzmann–Dobie–Hano nie spodo-
bało się publiczności. Tylko nieliczni dotrwali do końca koncertu.

go DK, dokumentację fotograficzną koncertu
benefisowego, który odbył się w TZR.

Wróćmy jednak do muzyki. Szczególnie owa-
cyjnie publiczność przyjęła drugi z zaplanowa-
nych tego wieczora występów w wykonaniu
Tria Artura Dudkiewicza. Kontrabasista An-
drzej Cudzich, perkusista Sebastian Fran-
kiewicz i pianista Artur Dutkiewicz zaprezen-
towali program „Hendrix Piano”. Złożyły się
na niego jazzowe opracowania utworów skom-
ponowanych przez legendarnego Jimmy Hen-
drixa, jak m.in. „Hey Joe”, „Little Wings” czy
„Voodoo child”. Artur Dudkiewicz jest znanym
kompozytorem i pianistą, laureatem wielu na-
gród. Współtworzył muzykę do wielu spekta-
kli, m.in. „Procesu” F. Kafki. Grał recitale
w całej Europie, ale również w dalekiej Etio-
pii. W Chwałowicach dał popis swoich nieprze-
ciętnych umiejętności.

Koncert finałowy tegorocznej Silesian Jazz
Meeting odbył się w Rybnickim Centrum
Kultury. Na scenie zagrało awangardowe trio
Brötzmann–Dobie–Hano, którego nowator-
skie brzmienie zdecydowanie nie przypadło do
gustu rybnickiej publiczności. Podobała się za
to bardzo poprzedzająca kontrowersyjną gru-

pę Lora Szafran, któ-
ra zaśpiewała piosenki
Włodzimierza Na-
hornego. Towarzyszył
jej sam kompozytor
oraz Mariusz Bogda-
nowicz (kontrabas),
Piotr Biskupski (per-
kusja) i kwartet smycz-
kowy. Z jazzem rybni-
czanie pożegnali się
podczas kolejnego Jam
Session, który ponow-
nie odbył się w Jazz
Clubie „Mimoza”.

(S)

W DK Chwałowicach zagrał The Squeal of Breaks.

Lorze Szafran towarzyszył kompozytor Włodzimierz Nahorny.

Swoim niepowtarzalnym głosem zachwyciła
Ewa Uryga.                              Zdjęcia: F.K.
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Ślązoki, jak gwiozdy na niebie

Jednymu Ślązokowi niy było do śmiychu. —
Co to z tym naszym Śląskiym wyrobiają? — dyc-
ki godoł. Nojprzod w 1992 roku wziyni Śląsk Cie-
szyński i wraziyli go do diecezje bielsko–żywiec-
kij. Potym w 1999 roku zrobiyli nowe wojewódz-
two śląskie, bez Opolo, ale ze Sosnowcym i Czyn-
stochową. A tera jeszcze chcom do ostatka praje
wszystkie gruby pozawiyrać. A to jeszcze nic! Niy-
kere Ślązoki zaczynają już gupio po śląsku go-
dać. Zamiast „kołocz” godają „kołacz”, jak słyszą
„Szczynść Boże!”, to odpowiadają „Dziękuję!”,
a na „lauba” godają „altana” abo „ganek”. Ale
to tyż jeszcze nic! Nikyre Ślązoki niy yno, że po
śląsku niy poradzą godać, ale sie nawet niy chcą
tyj godaki ani trocha uczyć, ani używać. W Tele-
wizji Katowice tyż praje wcale śląskigo niy usły-
szysz, a yno wiadomości i policzyczne godki
z Warszawy. Nerwuje mie tyż to – godoł tyn zmier-
zły Ślązok – że praje kożdy Ślązok je inakszy, cho-
by był ze  blank inkszej zorty. Jedyn yno fandzoli
o autonomii Śląska, inny godo o niymieckich ko-

rzyniach, jeszcze inny o śląskij narodowości, inny
yno po polsku godo, a udowo, że po śląsku niy
poradzi nic zrozumieć... a inny mono jeszcze ja-
kie inaksze gupoty pocisko.  Zaś mołodziyż tego
sucho i smoli tyn cołki Śląsk, bo niy poradzi zro-
zumieć co te starziki wygadają.

Od tego godanio i narzykanio tak sie tyn nasz
Ślązok zmynczył, tak sie zafuczoł, aże usnął...
Wdycki prziśniyło mu sie, że w gościna przi-
szoł ku niymu som Ponboczek.

— Dobrze żeście prziszli — godo Ślązok Pon-
boczkowi – bo sie Wos musza coś ważnego spy-
tać!  A dyć bydźcie Ponboczku tak dobrzy, a po-
wiydzcie mi, jak dugo jeszcze tyn Śląsk i Ślązoki
bydą istnieć. Bo mie sie zdo, że jo je mono już
ostatnim prawdziwym Ślązokiym?

— Ale,  synek! Niy ma tak źle – roześmioł sie
Ponboczek – Ty mi godosz, że niy poradzisz  już
tego gupiego śląskigo godanio szczimać. A co jo
mom pedzieć? Przeca jo już pora set lot musza
tych gupot suchać. A to jedyn uważo sie za Cze-

Marek Szołtysek

Śląsk niy zginie, już moja w tym
gowa – padoł Ponboczek Ślązo-
kowi –  bo Ślązoków je i jeszcze
bydzie prawie tak dużo, jak
gwiozdków na niebie!

cha abo Morawioka, inkszy za Austryjoka, a jesz-
cze inkszy za Prusoka abo Niymca, a wszyscy do
kupy ciynżko kombinują czy mono niy są choć
trocha Polokami, a nojśmiyszniyjsze, że nojwiyn-
cyj z nich umi  dobrze godać yno po polsku. Pa-
dom ci synek, z tymi Ślązokami, to jo mom tu-
kej  w  niebie jedna wielgo komedyjo.

— Jo tam Ponboczku niy mom takigo doświad-
czynio jak Wy – godo dalij Ślązok – ale dzisioj,
to Gorole naprowdy Śląskowi zagrożają. Bestoż
sie pytom, czy niy szło by jakigo malutkigo poto-
pu na Śląsku złonaczyć... a wtedy dlo nos, Ślązo-
ków, możno by sie we arce trocha placu znodło?

— Aleś ty synek je gupi! – godo Ślązokowi
Ponboczek – Przeca już praje kożdy Ślązok mo
we rodzinie jakigo Gorola...  Z tych miyszanych
rodzin urodziyło sie już pełno dziecek...  A tak
po prowdzie, to ci powiym, że niyjedyn Gorol je
czasym lepszy od rodowitego Ślązok.

— Ale Ponboczku! Śląsk ginie na naszych
oczach! – ryknął  wylynkany Ślązok.

— Śląsk niy zginie, już moja
w tym gowa! – godo dalij Pon-
boczek. Ślązoków nigdy niy
braknie. Yno trza se po prow-
dzie pedzieć, kto to je Ślązok?
A po moimu Ślązokiym je nie
tyn, co sie yno Ślązokiym uro-
dził, ale tyn co nim chce być!
Ślązokiym je tyn, co miyszko na
Śląsku i robi coś dlo dobra Ślą-
ska. I ci ludzie są dlo Śląska
nojważniyjsi! To oni łażą do
roboty, do szkoły, do kościoła,
wychowują dziecka... i takich
Ślązoków je i jeszcze bydzie pra-
wie tak dużo,  jak gwiozdków
na niebie!

— Ale Ponboczku, przeca...
– zdziwioł sie Ślązok.

— Ty mi tukej niy pyskuj
i sie niy mądruj! – znerwowoł
sie Ponboczek na tego Ślązo-
ka – bo ci zaro mogą pedzieć,
co żeś kiedyś mógł zrobić dobre-
go dlo Śląska, a żeś niy zrobioł....

Łoroz Ślązok sie obudzioł
cołki zlony potym. Stanył i wy-
loz przed chałpa, żeby prziwi-
tać sie z piyrszym trefionym
Gorolym i pedzieć mu, żeby
był tak dobry i nazywał sie od
dzisioj Ślązokiym.
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Ryb-
nika i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia
otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawio-
nych na zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycina-
nia tych stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do
przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów.
Najbardziej interesujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do dru-
ku, zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Ryb-
nika. Za powierzone nam zdjęcia – dziękujemy.

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika
(cz.12)

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika

 12/3

 12/2

 12/1

Wiadomości
od Czytelników

  Nasz Czytelnik z Rybnika-
Wielopola  Henryk Frohlich
rozpoznał wszystkich chłop-
ców ze zdjęcia nr 10/1 z  paź-
dziernika 2002 roku. Na zdję-
ciu tym od prawej stoją: Zyg-
munt Mazur, Emil Kluczniok,
Guido Frohlich, Ryszard Szy-
mura, Gerhard Wieczorek
i Edward Watoła. Widoczny
na zdjęciu   wózek był własno-
ścią Rodziny Frohlich.

Zygmunt Polok nato-
miast, jako były rybnicki stra-
żak, opowiedział nam wiele
szczegółów dotyczących zdję-
cia straży pożarnej w numerze
„GR” z listopada br. Otóż wi-
doczny na fotografii samo-
chód strażacki to wóz bojowo
- gaśniczy NAG produkcji nie-
mieckiej. Jego kierowcą był
widoczny na zdjęciu w ostat-
nim rzędzie (pierwszy z lewej)
Franciszek Krętusz. Za
wszystkie dodatkowe infor-
macje serdecznie dziękujemy.

Fotografia ta została udostępniona przez Krystynę Dziuba i przedstawia drużynę szermierczą
z Rybnika z 1932 roku. Znana nam jest tylko widoczna na zdjęciu Charlotta Apostoł, która
siedzi w pierwszym rzędzie druga od lewej. Charlotta jest ciocią pani Krystyny.

Na zdjęciu z ok. 1934 roku – udostępnionym przez Mieczysława
Idziejczaka –  widzimy trzech mężczyzn: Jana Koczy, Alfonsa Ko-
czy i Bronisława Holisza. Stoją oni przed fontanną z herbem, któ-
ra usytuowana była dawniej pod ogrodzeniem rybnickiego sądu.
Resztki tej fontanny w 1999 roku  wmurowano jako ozdobę w ścia-
nę korytarza rybnickiego sądu.

To piękne zdjęcie dostarczyła nam rodzina Barteczko. Przedstawia ono ich rodzinny sklep z artykułami kolonialny-
mi w 1931 roku. Mieścił się on przed wojną przy ulicy Piłsudskiego, która dzisiaj nosi nazwę Powstańców.
Na zdjęciu, oprócz właściciela z dziećmi i  pracowników, widać na drugim planie kilka produktów i reklam. Jedna
z nich jest reklamą modnego wówczas proszku do prania „Alboril, który sam pierze!”.
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Uczniowski Kub Sportowy „BUSHI”, mający siedzibę
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Józefa
Rymera w Niedobczycach, dzięki systematycznym trenin-
gom i zapałowi zawodników może poszczycić się w judo spo-
rymi osiągnięciami. Zawodnicy„Bushi” pod kierownictwem
trenera klubu Damiana Cieślika reprezentowali Niedo-
bczyce, a tym samym Rybnik, na różnych zawodach (rejono-
wych oraz ogólnopolskich i międzynarodowych). We wrze-
śniu br. junior młodszy Szymon Ryć  w Ogólnopolskim
Turnieju Klasyfikacyjnym w Olsztynie zdobył III miej-
sce i brązowy medal. W październiku br. ekipa klubu wy-
startowała w Międzynarodowym Turnieju w Zakopanem. Za-
wodnicy uplasowali się na następujących miejscach: Agata
Kozłowska – II miejsce, kat. wag. 48 kg; Hanna Wojcie-
chowska – III miejsce, kat. wag. 52 kg; Agata Kalemba –
 V miejsce, kat. wag. 63 kg; Tomasz Trociński – II  miejsce,
kat. wag. 60 kg; Karol Kula – V  miejsce, kat. wag. 66 kg;
Wojciech Górnik – V  miejsce, kat. wag. 73 kg. W turnieju
tym brało udział sześć ekip zagranicznych, w tym ze Słowa-
cji, Niemiec oraz Ukrainy.

W swoich występach na macie judocy z Niedobczyc kie-
rują się trzema zasadami wprowadzonymi przez „ojca” judo
Jigoro Kano (1860–1938): ustąpić, aby zwyciężyć; maksy-
mum aktywności przy minimum wysiłku; przez czynienie do-
bra sobie nawzajem do dobra wspólnego. Zasady te poma-
gają zawodnikom w zdobywaniu nie tylko sprawności fizycz-
nej, ale uczą także szacunku do siebie i do każdego zawod-
nika, stosując na macie walkę fair play.

Od września 2002 roku w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych nr 2 – Gimnazjum nr 9 rozpoczęło  naukę w kla-
sie sportowej o profilu judo 19 uczniów, według programu
autorskiego Damiana Cieślika. St
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Kolejne medale dla swojego klubu
zdobyli na rozegranych w Jastrzębiu
i Rybniku zawodach Pucharu Polski
młodzików w judo zawodnicy Polonii
Rybnik. W Jastrzębiu, gdzie młodzicy wal-
czyli, rybniczanin Wojtek Dziuba startujący
w kategorii 38 kg wywalczył brązowy medal,
a w Rybniku na zawodach młodziczek startu-
jąca w kat. + 70 kg Anna Jochemczyk zdoby-
ła złoty medal. Zatem w kończącym się roku
kalendarzowym zawodnicy Polonii Rybnik wy-
walczyli 8 medali. Agnieszka Szymura z Mi-
strzostw Polski seniorek powróciła z dwoma
brązowymi krążkami. Na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski brązowe medale wywalczy-
li: Ewelina Stanczewska, Damian Mosler
i Bartek Piątek. Do tegorocznych medalistów
Polonii należy również Renata Białdyga, któ-
ra na Mistrzostwach Polski juniorek zdobyła
również brąz. Trenerami wyżej wymienionych
reprezentantów Polonii Rybnik są: Artur Kej-
za, Krzysztof Mika i Krzysztof Korga.

 Aktualnie w klubie trenuje prawie 200 za-
wodników, zaczynając od pięciolatków a koń-
cząc na seniorach. Dla tych najmłodszych
1 grudnia w Gimnazjum nr 7 w Boguszowi-
cach odbył się już po raz trzeci mikołajkowy tur-
nieju dżudo. Do rywalizacji przystąpiło prawie

W II rundzie, która rozpocznie się
z początkiem nowego roku, drużyny
grać będą w dwóch grupach. Do serii A
trafią zespoły, które w grupach elimi-
nacyjnych uplasowały się na trzech
pierwszych miejscach, a walczyć będą
o miejsca 1–9. Do serii B trafią pozo-
stałe zespoły, które walczyć będą o miej-
sca 10–18. W grupie eliminacyjnej A jak
dotąd niepokonanym zespołem jest Fox
Pszów, a szanse na awans do serii A

Gimnazjum nr 7 w Rybniku
było organizatorem pierwszego
turnieju młodzieży gimnazjalnej
Boguszowic o puchar przechod-
ni prezesa KS Górnik Boguszo-
wice Jerzego Sawczuka.

Poza organizatorem turnieju do ry-
walizacji przystąpili również uczniowie
Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 5.
W ramach turnieju rozegrano zawody
piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
oraz turniej piłki nożnej. W general-
nej klasyfikacji zwyciężyło Gimna-

200 zawodników ze wszystkich śląskich klubów.
Spośród rybnickich zawodników na najwyż-
szym stopniu podium w swoich kategoriach
wiekowych i wagowych stanęli: Bartosz Ka-
czorowski (UKS „Fair Play” Rybnik), Roman
Bober, Piotr Borowski, Karol Ostrowski,
Mateusz Motkowski (wszyscy Polonia Ryb-
nik ). Na drugich miejscach uplasowali się:
Przemysław Frysztacki, Szymon Bury, Ka-
rol Szymura, Tomasz Marcisz, Michał

Łopatka, Agata Perenc, Adrian Betlej,
Marietta Pławska – wszyscy Polonia Rybnik.
Na trzecim stopniu podium stanęli: Michał
Mrozek (UKS „Fair Play”), Samuel Lecho-
wicz, Jacek Trociński, Karol Lichy, Bartosz
Wieczorek, Paweł Szmit, Karolina Łągiew-
ka, Katarzyna Sekulska – wszyscy Polonia
Rybnik. Na zawodach tych tegorocznym me-
dalistom Mistrzostw Polski, wręczono pamiąt-
kowe puchary i listy gratulacyjne.

8 medali Polonii8 medali Polonii8 medali Polonii8 medali Polonii8 medali Polonii

Na zdjęciu od lewej: Anna Jochemczyk, Wojtek Dziuba, Renata Białdyga, Bartek Piątek,
Ewelina Stanczewska, Agnieszka Szymura.
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zjum nr 7, którego uczniowie zwycię-
żyli w turnieju piłki nożnej i piłki siatko-
wej dziewcząt. Na miejscu drugim upla-
sowało się Gimnazjum nr 8. Uczniowie
tej szkoły okazali się najlepsi w turnieju
piłki siatkowej chłopców, a w pozosta-
łych grach uplasowali się na drugich
miejscach. Miejsce trzecie przypadło
Gimnazjum nr 5. Każda szkoła otrzy-
mała jako nagrodę piłki, a zawodnicy
pamiątkowe dyplomy. Organizato-
rami turnieju poza Gimnazjum nr
7 była również Rada Rodziców tej-
że szkoły oraz KS Górnik Bogu-
szowice.

mają jeszcze Expert Team Rybnik (14
pkt.), TKKF Piaski (13 pkt.) i Dwójka
Świerklany (12 pkt.). W grupie B pewni
awansu do serii A mogą być: Artus Żory
(16 pkt.), Eltomont Wodzisław Śl. (13
pkt.) Błysk Rybnik (13 pkt.). Z grupy  C
do serii A awansują na pewno Preem
Rybnik (16 pkt.) i Beer Team Rybnik (15
pkt.), a o jeszcze jedno miejsce walczą
Antyk Rybnik, AZS Rydułtowy i Dre-
am Team Zabełków.

O puchar prezesaO puchar prezesaO puchar prezesaO puchar prezesaO puchar prezesa
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Kończą pierwszą rundęKończą pierwszą rundęKończą pierwszą rundęKończą pierwszą rundęKończą pierwszą rundę
Zespoły biorące udział w IV edycji Amatorskiej Ligi Pił-

ki Siatkowej Rybnik 2002/2003 kończą I rundę rozgrywek,
w której zespoły rywalizowały z sobą w trzech grupach.

Kropla drąży skałę nie siłą ...Kropla drąży skałę nie siłą ...Kropla drąży skałę nie siłą ...Kropla drąży skałę nie siłą ...Kropla drąży skałę nie siłą ...
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Polsko–czeski pojedynek szachowy
rozegrany  na terytorium Czech po pa-
sjonującej walce zakończył się podzia-
łem punktów 10:10. Było to drugie spotka-
nie tych drużyn. Pierwsze rozegrane zostało w Ryb-
niku wiosną, wtedy wygrała polska drużyna 12:8.

Do Orlovej, gdzie rozegrano szachową po-
tyczkę, pojechali głównie młodzi szachiści

Nowym prezesem Rybnickiego Klu-
bu Motorowego  został dyrektor firmy
Borex Aleksander Szołtysek.  Członka-
mi nowo wybranego zarządu zostali: Henryk
Myszor (dyrektor  Izby Przemysłowo–Handlo-
wej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego),
Wiesław Jakubiak, Prze-
mysław Malinowski
i Kazimierz Bujar.

Na zebraniu sprawoz-
dawczo–wyborczym człon-
ków rybnickiego klubu sta-
ry zarząd z ustępującym
prezesem Dominikiem
Kolorzem otrzymał absolu-
torium, a kandydaturę no-
wego prezesa poparło 35
członków klubów, a 6 było
przeciw. Skład jaki będzie
walczył o ligowe punkty
z pewnością zależeć będzie
od możliwości finansowych klubów. Wiadomo
już że trenerem zespołu ponownie  będzie Jan
Grabowski, a przed zespołem zostanie posta-
wiony jako cel awans do finałowej czwórki roz-
grywek ligowych.

Według wstępnego terminarza rybniczanie
sezon rozpoczną 30 marca spotkaniem

Rybniccy przedstawicieli gier zespo-
łowych walczący w rozgrywkach III
ligi: siatkarze RMKS–u Rybnik i ko-
szykarze MKKS–u Rybnik są już za
półmetkiem tegorocznych ligowych
zmagań. Znacznie lepiej radzą sobie w nich
rybniccy siatkarze. Już od 10 meczy zespół RMKS
jest niepokonany w III lidze. Po słabszym począt-
ku rozgrywek (2 porażki), RMKS pnie się w górę
tabeli. W ostatnim czasie rybniccy siatkarze ro-
zegrali 2 mecze z potentatami III ligi. Najpierw,
po zaciętej walce, RMKS zwyciężył 3:2 niepoko-
nany na własnym parkiecie – MKS Porębę,
a dzień później  rybniccy siatkarze pokonali ko-
lejnego pretendenta do czołowego miejsca w ta-
beli – MMKS Dąbrowę Górniczą 3:1. 

Dobra gra RMKS–u pozwala przypuszczać,
że realna staje się możliwość walki o II ligę. Jak na
razie, po 15 rozegranych spotkaniach rybniczanie
plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli, tra-
cąc do prowadzącego MKS Żywiec tylko 1 punkt.

Koszykarze MKKS–u Rybnik  grający w tym
sezonie w odmłodzonym składzie w ligowej tabeli
plasują się na 8 miejscu, mając na swoim koncie
dwa wygrane spotkania: 88:71 z MOSiR Bobry
Zabrze, 103:90  z AZS MOS Katowice oraz jeden
orzeczony na korzyść MKKS–u walkower z  KKS
Cieszyn.

120 zawodników z siedemnastu ślą-
skich sekcji terenowych Olimpiad
Specjalnych i gościnnie jedna z Czech,
wzięło udział w X Regionalnym Mityn-
gu Pływackim Olimpiad Specjalnych,
który odbył się na pływalni elektrow-
nii „Rybnik”. W grupie tej było 24 repre-
zentantów „Promyka” Rybnik. Łącznie odby-
ło się 48 biegów, w których, w zależności od
wieku, płci i stopnia sprawności, uczestnicy
mieli do przepłynięcia 200, 100, 50, 25 lub 15
metrów stylami: klasycznym, grzbietowym i do-
wolnym. Wszystkim zawodnikom bardzo gorą-
co dopingowała publiczność, którą stanowili
uczniowie rybnickich szkół podstawowych,
gimnazjów, Szkoły Życia, wychowankowie
WZT i Internatu przy Specjalnym Ośrodku
Opiekuńczo Wychowawczym w Rybniku. Po
każdym biegu najlepsi zawodnicy otrzymali
medale, a dla pozostałych przygotowano wstę-
gi. A że był to jubileuszowy mityng nie zabra-
kło również  piętrowego tortu ufundowanego
przez  cukiernię „Harazim”.

w Lublinie. Pierwszy mecz w Rybniku zapla-
nowano na 6 kwietnia z zespołem z Tarnowa.
Pojawiła się również tegoroczna  lista transfe-
rowa. Wśród widniejących na niej 176 nazwisk
krajowych żużlowców znalazła się ósemka
z RKM Rybnik: P. Padowski (40.000),

L. Tudzież (25.000), E. Tudzież (25.000),
W. Węgrzyn (10.000), S. Kowolik (5.000),
E. Sosna (5.000), E. Skupień (5.000), A. Pawli-
czek (bezpłatnie).

Aktualnie w klubie trwają rozmowy z zawod-
nikami krajowymi jak i zagranicznymi, którzy
w przyszłym sezonie mieliby bronić barw ryb-
nickiego zespołu. Po zniesieniu KSM–u ogra-
niczającego siłę zespołu, ceny zwłaszcza tych
drugich znacznie wrosły, jednak z jednej stro-
ny  stabilna sytuacja finansowa RKM–u,
a z drugiej kłopoty finansowe innych liczących
się klubów trochę tę sytuację równoważą.

Choć zima w pełni, na stadionie miejskim
trwają wciąż prace związaną z jego moderni-
zacją. Zdemontowana została już trybuna kry-
ta, a na obiekcie pojawiły się ogromne słupy
oświetleniowe.

z Klubu Energetyka Rybnik, UKS „Fair Play”
i Domu Kultury w Chwałowicach. Czesi dodat-
kowo zorganizowali też turniej indywidualny,
w którym zdecydowanie dominowali rybnicza-
nie. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Mar-
cin Skwarczyński, w kategorii wiekowej do
lat 18 wygrał Sebastian Hasiński, zaś wśród
dziesięciolatków zwyciężył Mateusz Matusz-
czyk. Druga była Klaudia Jarzyna, a trzecia
Marta Matuszczyk.

Jubileuszowy mityngJubileuszowy mityngJubileuszowy mityngJubileuszowy mityngJubileuszowy mityng

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

Nowy prezes, trener zostajeNowy prezes, trener zostajeNowy prezes, trener zostajeNowy prezes, trener zostajeNowy prezes, trener zostaje

Międzynarodowe szachyMiędzynarodowe szachyMiędzynarodowe szachyMiędzynarodowe szachyMiędzynarodowe szachy

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Już niebawem na stadionie zabłysną reflektory...



34
GAZETA  RYBNICKA Grudzień  2002GAZETA  RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA

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

tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703

Kuchnia świata Agnieszki
Kręglickiej. Quchnia arty-
styczna Marty Gessler. Wyd.
Znak 2002

Dwustronna książka z przepi-
sami drukowanymi w dodatku

„Gazety Wyborczej”
„Wysokie Obcasy”. Ale
ta książka to coś więcej
– dowodzi , że przygo-
towanie jedzenia może
cieszyć i fascynować,
a efekt bywa dziełem
sztuki.

•••

Gavin Menzies. 1421 - rok,
w którym Chińczycy odkryli
Amerykę i opłynęli świat. Wyd.
Amber

Polecana przez „Radio ZET”
kolejna pozycja z serii „Tajemni-
ce historii”. Już w pierwszym zda-
niu autor ujawnia odkrycie nie-
zwykłego śladu na starej mapie
sugerującego, że znana nam dotąd historia odkry-
cia Ameryki przez Kolumba powinna zostać zwe-
ryfikowana...

•••

PKS – Polski Katalog
Snowboardowy

A w numerze: 295 desek, 168
rodzajów butów, 153 wiązania,
odzież i inne akcesoria niezbęd-
ne na górskim stoku. A sezon
w pełni...

•••

Kaseta video Koncert „Zie-
lono mi” poświęcony pamięci
Agnieszki Osieckiej

Pamiętny koncert zorganizo-
wany z inspiracji Magdy Umer
przy współudziale córki Agniesz-
ki - Agaty Passent. Na scenie am-
fiteatru w Opolu wystąpił kwiat
aktorstwa polskiego, a magia pio-
senek Osieckiej znów zadziałała.
Przeżyjmy to zatem jeszcze raz...

bon towarowy wartości 200 złbon towarowy wartości 200 złbon towarowy wartości 200 złbon towarowy wartości 200 złbon towarowy wartości 200 zł
s   s   ss   s   ss   s   ss   s   ss   s   s

s   s   ss   s   ss   s   ss   s   ss   s   s

bon towarowy wartości 100 złbon towarowy wartości 100 złbon towarowy wartości 100 złbon towarowy wartości 100 złbon towarowy wartości 100 zł

dwa bony towarowe wartości po 50 złdwa bony towarowe wartości po 50 złdwa bony towarowe wartości po 50 złdwa bony towarowe wartości po 50 złdwa bony towarowe wartości po 50 zł

Rybnickie
stacje

Marek Szołtysek

dwa zestawy po 3 książki o Rybnikudwa zestawy po 3 książki o Rybnikudwa zestawy po 3 książki o Rybnikudwa zestawy po 3 książki o Rybnikudwa zestawy po 3 książki o Rybniku
autorstwa Marka Szołtyskaautorstwa Marka Szołtyskaautorstwa Marka Szołtyskaautorstwa Marka Szołtyskaautorstwa Marka Szołtyska

s   s   ss   s   ss   s   ss   s   ss   s   s

najnowsza płyta zespołu z autografaminajnowsza płyta zespołu z autografaminajnowsza płyta zespołu z autografaminajnowsza płyta zespołu z autografaminajnowsza płyta zespołu z autografami

Sponsorom, a także radnemu Kazimierzowi Salamonowi, który po-
mógł nam w ich pozyskaniu – serdecznie dziękujemy.

s   s   ss   s   ss   s   ss   s   ss   s   s

zestaw do kawy na 6 osóbzestaw do kawy na 6 osóbzestaw do kawy na 6 osóbzestaw do kawy na 6 osóbzestaw do kawy na 6 osób

Hity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na świętaHity na święta

s   s   ss   s   ss   s   ss   s   ss   s   s
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „BOTKI”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „BOTKI”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „BOTKI”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „BOTKI”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „BOTKI”
Nagrody, dwa bony towarowe po 50 zł każdy otrzymują:
STEUER DOROTA I KORNELIA SZCZEPANIK z RybnikaSTEUER DOROTA I KORNELIA SZCZEPANIK z RybnikaSTEUER DOROTA I KORNELIA SZCZEPANIK z RybnikaSTEUER DOROTA I KORNELIA SZCZEPANIK z RybnikaSTEUER DOROTA I KORNELIA SZCZEPANIK z Rybnika

Naszą konkursową, świąteczną choinkę, zakończoną kopułą rybnic-
kiego Ratusza, zaludnili śląscy rzemieślnicy. By konkurs rozwiązać wy-
starczy wpisać w diagram ich zwyczajowe nazwy w śląskiej gwarze, do-
pasowane do scenek na choince. Literki w kratkach z cyferką, ułożone
w kolejności od 1 do 41 utworzą hasło, będące rozwiązaniem konkursu.

Na rozwiązanie czekamy do 16 stycznia 2003 roku.
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy nagrody ufun-

dowane przez sponsorów.

KonkursKonkursKonkursKonkursKonkurs
ŚwiątecznyŚwiątecznyŚwiątecznyŚwiątecznyŚwiąteczny
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UCHWAŁA NR 19/II/2002 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.
z późn. zm.)

art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§ 1.
1. Ustalić w roku 2003 roczną stawkę podatku od posiadania psów

w wysokości 40,00 zł.
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

§ 2.
Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypad-

ku, gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2003 r.
§ 3.

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

§ 4.
1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Wyznaczyć na inkasentów:
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
2) spółdzielnie mieszkaniowe,
3) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
4) p. Romana Bergera – dla dzielnicy Zebrzydowice.
3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.
4. Zobowiązać  inkasentów do odprowadzania pobranych kwot po-

datku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15. dnia każ-
dego miesiąca.

5. Inkasenci wymienieni w ust. 2. pkt 1 i 2 odprowadzają pobrane
kwoty podatku po potrąceniu wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA NR 22/II/2002 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień od podatku leśnego
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

na wniosek Prezydenta Miasta
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§ 1.
Zwolnić od podatku leśnego lasy nie stanowiące własności Skarbu

Państwa w wieku 40 lat i więcej.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA NR 25/II/2002 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszą zmianą)

na wniosek Prezydenta Miasta
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§ 1.
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2003 wy-

noszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
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3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA NR 26/II/2002 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2003
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
art. 5 ust.1, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 9, poz.
84 z 2002 r. z późniejszą zmianą)
art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§ 1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2003 wynoszą:
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne (od 1m2 powierzchni użytkowej) -  0,48 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej (od 1 m2 pow. użytk.) -   16,79 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) -  8,04 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) -  3,45 zł

e) gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) -
2,94 zł

f) od pozostałych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) - 5,64 zł
2) od budowli (od ich wartości) - 2 %
3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków (od 1 m2 powierzchni) -   0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) -  3,36 zł

c) pozostałych (od 1 m2 powierzchni) - 0,28 zł
§ 2.

Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich
części, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób
fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szcze-
gólności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 3.
Zwolnić od podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty komunalne będące we władaniu miejskich

jednostek organizacyjnych działających w formie zakładów budżeto-
wych, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz miejskich służb,
inspekcji i straży, z wyjątkiem części oddanych w najem, dzierżawę
lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalno-
ści gospodarczej,

2) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoża-
rowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej,

3) grunty zdegradowane wskutek działalności górniczej, o ile nie są zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile
nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

5) budynki, budowle i grunty położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
§ 4.

Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez
przepisy podatkowe:
1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budow-

lanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobo-
wości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieru-
chomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu we-
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

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

inkasa w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice.
2. Wyznaczyć na inkasentów:
1) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
2) p. Romana Bergera – dla dzielnicy Zebrzydowice.
3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3 % pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku

na rachunek Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobra-
nia podatku.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2003 r.
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 602, z późn. zmianami)
oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.
U. Nr 134, poz. 1133)

Prezydent Miasta Rybnika zamierza wyznaczyć jednost-
ki usuwające pojazdy z drogi na koszt właściciela na tere-
nie Miasta Rybnika.

Oferty należy składać w terminie od dnia 9 grudnia 2002 roku do
dnia 31 grudnia 2002 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie
Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2, pokój 063.

Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie najpóźniej
w ostatnim dniu wyznaczonego terminu. Za dzień złożenia uważa się
również dzień nadania w Urzędzie Pocztowym.

Oferta powinna zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz adres,
2) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej o stosow-

nym zakresie – należy przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wyciąg z rejestru są-
dowego (nie starsze niż 6 miesięcy),

3) kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z adnotacją, że jest to
pojazd specjalny pomocy drogowej (adnotacja ta nie dotyczy ciągników
siodłowych i balastowych) wraz z aktualnym wpisem badania technicz-
nego. W przypadku lawety w dowodzie rejestracyjnym powinna być okre-
ślona dopuszczalna masa ładunku (masa pojazdu, jaki może być)
 przewożony), zaś w przypadku holownika powinna być)  określona do-
puszczalna masa pojazdu, jaki może być) holowany bez użycia hamul-
ców tego pojazdu (wymagane zaświadczenie stacji kontroli pojazdów).
W przypadku posiadania zamontowanego  urządzenia dźwigowego na
pojeździe, konieczne jest dołączenie do składanej dokumentacji aktu-
alnego świadectwa dozoru technicznego.

Powyższe uzasadnione jest faktem, że usuwanie pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 t może odbywać się wyłącznie przez prze-
wóz pojazdu na lawecie, zaś pozostałych pojazdów przez przewóz na
przyczepie niskopodwoziowej lub holowanie.

4) zaświadczenia o braku zaległości w opłatach podatkowych i na rzecz
ZUS – należy przedłożyć stosowne zaświadczenia Urzędu Skarbowego
i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące),

5) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
6) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
7) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, potwierdza-

jące niekaralność przedsiębiorcy,
8) oświadczenie o posiadaniu telefonu, pod którym świadczący usługi

będzie osiągalny bez względu na czas i miejsce przebywania i po ode-
braniu informacji dotrze do wskazanego miejsca w czasie nie dłuższym
niż 30 minut,

9) zobowiązanie dotyczące dochodzenia we własnym zakresie na dro-
dze cywilno–prawnej roszczeń od właściciela pojazdu,

10) uwierzytelnione kopie polis ubezpieczeniowych z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu,

Nie spełnienie w/w warunków formalnych oferty skutkować będzie
jej odrzuceniem.

Zasady weryfikacji i wyboru ofert udostępnia się do wglądu
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, pokój 063
w godz. 8.00 do 15.00, gdzie również można uzyskać dodatkowe
informacje w sprawie warunków składania ofert.

Jednostki wyznaczone w toku prowadzonego postępowania konkur-
sowego powiadomione zostaną w terminie do 17 stycznia 2003 roku
przez Prezydenta Miasta Rybnika odrębnym pismem.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 /II/2002
Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2002 r.

Składy komisji Rady Miasta

Komisja Finansów

1. Michał Chmieliński
– przewodniczący

2. Józef Ibrom
3. Józef Makosz
4. Michał Śmigielski
5. Alicja Wrzoł

Komisja Zdrowia

1. Tomasz Zejer
– przewodniczący

2. Bolesław Korzeniowski
3. Leszek Kuśka
4. Grażyna Potera
5. Alicja Wrzoł
6. Henryk Frystacki
7. Jan Mura
8. Czesław Tkocz

Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu

1. Henryk Frystacki
– przewodniczący

2. Zygmunt Gajda
3. Bolesław Korzeniowski
4. Jan Kruk
5. Leszek Kuśka
6. Kazimierz Salamon
7. Czesław Tkocz
8. Alicja Wrzoł
9. Tomasz Zejer
10. Stanisław Lenert
11. Kazimierz Zięba

Komisja Gospodarki
Komunalnej

1. Zygmunt Gajda
– przewodniczący

2. Longin Bednorz
3. Bronisław Drabiniok
4. Henryk Frystacki
5. Józef Ibrom
6. Jan Kruk
7. Jan Mura
8. Stanisław Lenert
9. Andrzej Wojaczek
10. Kazimierz Zięba
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Komisja Przemysłu
Górniczego, Ekologii

i Rolnictwa
1. Kazimierz Salamon

– przewodniczący
2. Longin Bednorz
3. Roman Berger
4. Jan Mura
5. Romuald Niewelt
6. Henryk Ryszka
7. Czesław Tkocz
8. Andrzej Wojaczek
9. Wiesław Zawadzki

Komisja Samorządu,
Bezpieczeństwa

i Pomocy Społecznej
1. Leszek Kuśka

– przewodniczący
2. Bronisław Drabiniok
3. Jan Kruk
4. Henryk Frystacki
5. Grażyna Potera
6. Stanisław Stajer
7. Czesław Tkocz
8. Wiesław Zawadzki
9. Kazimierz Zięba
10. Henryk Ryszka
11. Stanisław Lenert
12. Roman Berger

Komisja Gospodarki
Przestrzennej,

Działalności Gospodarczej
i Komunikacji

1. Henryk Ryszka
– przewodniczący

2. Roman Berger
3. Zygmunt Gajda
4. Romuald Niewelt
5. Kazimierz Salamon
6. Stanisław Stajer
7. Michał Śmigielski
8. Andrzej Wojaczek

Komisja Rewizyjna
1. Romuald Niewelt

– przewodniczący
2. Michał Chmieliński
3. Józef Ibrom
4. Leszek Kuśka
Trzy wakaty do obsadzenia.
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Czy obecna pora roku faktycznie okaże się zła ocenią kie-
rowcy i... drogowcy, gdyż zima nie tylko „szczypie w oczy,
szczypie w uszy”, ale również wpływa na bezpieczne poru-
szanie się po drogach. Jak zatem do śnieżnej pogody przy-
gotowały się rybnickie służby?

Można o tym przeczytać na stronie internetowej miasta
(www.rybnik.pl), gdzie podane są szczegółowe informacje wraz z tele-
fonami kontaktowymi osób i wydziałów nadzorujących akcję i odpowie-
dzialnych za koordynację działań, jak np. Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności – tel. 4221441, lub 4223011 (wew. 7307).
Bieżące interwencje oraz koordynacja współdziałania służb ratowniczych
leżą w gestii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy
Komendzie Miejskiej PSP w Rybniku - tel. całodobowy 4221000,
4222277. Rybnickie Służby Komunalne (tel.4329560, 4329565) od-
powiadają za utrzymanie dróg na terenie Rybnika, w tym 7 tras (kierun-
ków odśnieżania zmechanizowanego):

1.  ulice: Prosta, Żorska, dalej dzielnice: Boguszowice i Gotartowice
2.  ulice: Wodzisławska, obwodnica i centrum miasta
3.  ulice: Wodzisławska oraz dzielnica Radziejów i Chwałowice
4.  ulice: Gliwicka, Rudzka, Podmiejska, dzielnica Stodoły
5.  ulice: Raciborska oraz dzielnice Chwałowice i Niedobczyce
6.  ulice: Żorska, Wolna, Mikołowska oraz dzielnica Kamień
7.  ulice: Świerklańska i Kolberga oraz ronda, targowiska i parkingi.
Do utrzymania tych kierunków służy 5 piaskarek, 2 piaskarko–solar-

ki, tyle samo koparko–ładowarek i ładowarek „Fadroma” oraz jedna
równiarko–spycharka. Ręcznie odśnieżana i posypywana będzie płyta
Rynku i drogi dojazdowe do Rynku oraz parkingi, targowiska i chodniki
przy Urzędzie Miasta, a pomocne w tym mają okazać się dwa ciągniki
z pługiem i rozrzutnikiem „Motyl” oraz 7 samochodów „Żuk” z 3 oso-
bową załogą. Warto dodać, że RSK rozstawiło ok. 1200 mb. płotków
odśnieżnych, by zabezpieczyć drogi przed nawiewaniem śniegu.

Zarząd Zieleni Miejskiej zajmuje się odśnieżaniem i utrzymaniem
przejść, chodników i placów. ZZM do akcji ruszył, zaopatrzony w mini-
ładowarkę do ładowania śniegu, piasku czy żużla, pięć multikarów
z pługiem zaczepianym, 4 różne ciągniki i pługi, 7 specjalistycznych sa-
mochodów oraz 2 rozrzutniki do piasku i żużla. Dodatkowy sprzęt bę-
dzie odśnieżał również rybnickie dzielnice. Nadal jednak „atrybutami”
osób dbających o nasze bezpieczeństwo na chodnikach i drogach będą
narzędzia „ręczne”, czyli łopaty, odgarniacze, szpadle i miotły.

Tyle „teoria”, a jak będzie w praktyce - czas pokaże.
(S)

Podatek od nieruchomości

Obok zwolnień od podatku na mocy uchwały Rady Miasta z podatku
od nieruchomości zwolnione, na postawie art. 7 ust. 1 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, są m.in.:

– grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewio-
ne i zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,

– budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospo-
darstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

– budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów
specjalnych produkcji rolnej.

Podstawą wymiaru podatku są zapisy w geodezyjnej ewidencji grun-
tów i budynków.

Podatek rolny

Z podatku rolnego zwolnione są m.in. (art. 12 ust. 1 ustawy o podat-
ku rolnym):

– użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewio-
ne ustanowione na użytkach rolnych,

– grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub
powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Podstawą wymiaru podatku są zapisy w geodezyjnej ewidencji grun-
tów i budynków.

Podatek od posiadania psów

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po-
datku od posiadania psów nie pobiera się od:

– od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospo-
darstwo domowe – od jednego psa,

– z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospo-
darstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo,

– z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnospraw-
nych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).

Szersze omówienie zmian w podatkach lokalnych
zostanie zamieszczone w styczniowym numerze
„Gazety Rybnickiej”.

    Wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców prezydent
Adam Fudali podjął decyzję o wydłużeniu w czwartki godzin
pracy Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. W związku
z tym, od 9 stycznia 2003 roku, w każdy czwartek obie pla-
cówki otwarte będą od 7.30. do 17.15. Ułatwi to załatwianie
spraw zwłaszcza tym osobom, które z różnych względów nie
mogły tego zrobić w dotychczasowych godzinach urzędowania,
tj. od 7.30. do 15.30.

Urząd Miasta dołącza się w ten sposób do inicjatywy rybnic-
kich handlowców, którzy właśnie w czwartki wydłużyli godziny
pracy lokali handlowo-usługowych. Pomysł ten ma charakter pi-
lotażowy i obowiązywać będzie – począwszy od 9 stycznia – przez
wszystkie czwartki stycznia i lutego. Decyzja o kontynuowaniu
takiego rozwiązania podjęta zostanie po dokonaniu oceny,
pw jakim stopniu spotkało się ono z zainteresowaniem miesz-
kańców.

Czas pracy UM w okresie świątecznym:

24 grudnia – wtorek (Wigilia):
Urząd Miasta czynny będzie w godzinach od 7.30. do 12.30,
Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie w godzinach od 7.30. do 14.00,

27 grudnia – piątek:
Urząd Miasta będzie nieczynny.
Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie w godzinach od 7.30. do 15.30,

31 grudnia – wtorek (Sylwester):
Urząd Miasta czynny będzie w godzinach od 7.30. do 12.30,
Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie w godzinach od 7.30. do 14.00,

Zmiana czasu pracy nie dotyczy Straży Miejskiej.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Akcja zimowa 2002/2003 rozpoczęta

Nasza, zima zła...
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Zwolnienia w podatkach lokalnych

W Wigilię redakcja „Gazety Rybnickiej”
będzie czynna do godz. 12.00
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Autoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partner

Polskie CentrumPolskie CentrumPolskie CentrumPolskie CentrumPolskie Centrum
Terapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii Tlenowej

®®®®®

Bar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowy®®®®®

czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20

GozdekGozdekGozdekGozdekGozdek
serwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowy

Żorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 a

zapraszamyzapraszamyzapraszamyzapraszamyzapraszamy
     ((((( 42 18 735 42 18 735 42 18 735 42 18 735 42 18 735

pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.

ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,
I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,

tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871

od poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątku
10.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.00

w sobotyw sobotyw sobotyw sobotyw soboty
10.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.00

Prosimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefoniczną

ZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamy

atrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dla
• studentów
• emerytów
• rencistów

UWAGA NOWOŚĆ!

wypoczynek
dla ciała, umysłu i ducha

Nowoczesny mikrokomputer z 24 naukowo
opracowanymi programami,

który poprzez oddziaływanie relaksującym
dźwiękiem i światłem zredukuje Twój stres.

Głęboko odpoczniesz i poczujesz
chęć do życia i działania

urządzenie relaksujące
NOVAG Holiday plus

Wesołych Świąt,
wszelkiej pomyślności

i radości w nadchodzącym 2003 roku
wszystkim czytelnikom

oraz firmom współpracującym

Rybnik, Rynek 12a, tel. 423 80 88, 423 80 90

życzy INFOMAXINFOMAXINFOMAXINFOMAXINFOMAX



Tel. 42–28–825, 42–60–070
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mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej
 Andrzej Myśliwiec

REHABILITACJA, MASAŻ,
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

TERAPIA MANUALNA

Rybnik–Wielopole, ul. Weteranów 9,
tel. 0–604–254–312, 42–650–86

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,
esperal,esperal,esperal,esperal,esperal,

psychoterapiapsychoterapiapsychoterapiapsychoterapiapsychoterapia

AlkoholizmAlkoholizmAlkoholizmAlkoholizmAlkoholizm

„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”
0-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–00

zarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowanie
budynkamibudynkamibudynkamibudynkamibudynkami

zarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowanie
budynkamibudynkamibudynkamibudynkamibudynkami

tel.\fax (0-32) 422 74 02, 0604 242 085

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

 ścianki działowe ścianki działowe ścianki działowe ścianki działowe ścianki działowe   ściany nośne  ściany nośne  ściany nośne  ściany nośne  ściany nośne

14 cm14 cm14 cm14 cm14 cm wysokośćwysokośćwysokośćwysokośćwysokość      14 cm     14 cm     14 cm     14 cm     14 cm
12 cm12 cm12 cm12 cm12 cm szerokośćszerokośćszerokośćszerokośćszerokość      25 cm     25 cm     25 cm     25 cm     25 cm
38 cm38 cm38 cm38 cm38 cm długośćdługośćdługośćdługośćdługość      38 cm     38 cm     38 cm     38 cm     38 cm

oferuje wytwórnia Rybnik-Golejów,
tel. (0-32) 426 55 37, 0602 622 439

PUSTAKI

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 423 53-23, 0502 692 063, Rybnik, Plac Wolności 2

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK

POŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻY
SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,     DORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWO

„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”     inż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycman

Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78

WYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCI

Dojazd

GRATIS!

pralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówek
NAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWA
pralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówek
NAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWA

42 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 040

Dojazd

GRATIS!
AMICA, ARDO, BOSCH,

CANDY, POLAR,
ZANUSSI, WHIRPOOL

Jerzy Ogon

Naprawa telewizorów, magnetowidów,
monitorów, tunerów SAT i audio HI-FI

firm krajowych i zagranicznych:
OTAKE, ORION, CURTIS, ROYAL-LUX, GRUNDIG, THOMSON,

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

Zakład Serwisowy „Emiter”,Rybnik, ul. Hutnicza 21, (boczna Kościuszki), tel. 423 96 06

WIBROPRASOWANE

TRANSPORT
ZA- I WYŁADUNEK

Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4
tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67

Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)

Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4
tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67tel./fax 423 87 44, kom. 0601 44 88 67

Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61Rydułtowy, Ofiar Terroru 61
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)

(materiał, wzory zachodnie)

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

•tabliczek inwentarzowych • oznakowań maszyn i urządzeń

GrawerowanieGrawerowanieGrawerowanieGrawerowanieGrawerowanie

Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4
(boczna Kościuszki - kwiaciarnia),(boczna Kościuszki - kwiaciarnia),(boczna Kościuszki - kwiaciarnia),(boczna Kościuszki - kwiaciarnia),(boczna Kościuszki - kwiaciarnia),     tel./fax 422tel./fax 422tel./fax 422tel./fax 422tel./fax 422     4343434343     9797979797grawerstwograwerstwograwerstwograwerstwograwerstwo

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42–35–470. Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• OBSŁUGI KOMPUTERA• OBSŁUGI KOMPUTERA• OBSŁUGI KOMPUTERA• OBSŁUGI KOMPUTERA• OBSŁUGI KOMPUTERA
• • • • • KSIĘGOWO–PODATKOWYKSIĘGOWO–PODATKOWYKSIĘGOWO–PODATKOWYKSIĘGOWO–PODATKOWYKSIĘGOWO–PODATKOWY
• ANGIELSKI, NIEMIECKI• ANGIELSKI, NIEMIECKI• ANGIELSKI, NIEMIECKI• ANGIELSKI, NIEMIECKI• ANGIELSKI, NIEMIECKI
• WYCHOWAWCÓW KOLONII• WYCHOWAWCÓW KOLONII• WYCHOWAWCÓW KOLONII• WYCHOWAWCÓW KOLONII• WYCHOWAWCÓW KOLONII
• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH
• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW:AMINÓW:AMINÓW:AMINÓW:AMINÓW:
– maturalnych– maturalnych– maturalnych– maturalnych– maturalnych
– gimnazjalnych – gimnazjalnych – gimnazjalnych – gimnazjalnych – gimnazjalnych (III kl.)
– eksternistycznych – eksternistycznych – eksternistycznych – eksternistycznych – eksternistycznych (LO – 1,5 roku)

KURSYKURSYKURSYKURSYKURSY
IIIII 200 200 200 200 20033333!!!!!

       Zdrowych i pogodnych       Zdrowych i pogodnych       Zdrowych i pogodnych       Zdrowych i pogodnych       Zdrowych i pogodnych
     Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia
             i szczęśliwego             i szczęśliwego             i szczęśliwego             i szczęśliwego             i szczęśliwego
     Nowego Roku      Nowego Roku      Nowego Roku      Nowego Roku      Nowego Roku 20032003200320032003
                                     życzy                                     życzy                                     życzy                                     życzy                                     życzy

ZAMÓWZAMÓWZAMÓWZAMÓWZAMÓW
REKLAMĘREKLAMĘREKLAMĘREKLAMĘREKLAMĘ

W GAZECIEW GAZECIEW GAZECIEW GAZECIEW GAZECIE
RYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJ

TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90
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Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku odbywają się

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

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

W soboty, niedziele i święta całodobowo.

NAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁAD
TWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIA

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

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

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

Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991

DRUK I REALIZACJA:
INFOMAX, REDAKTOR PROWADZĄCY: Jacek Szczęsny
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423–80–88, tel./fax 423–80–90 od 8.00 do 15.00

Rybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie
zaprasza codziennie od 16.00 do 21.00 do

Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,
który mieści się w Domu Stowarzyszeń, przy ul. Kościuszki 17.

Rybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie

Dyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywania     Problemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów Alkoholowych     w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,

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

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

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

Dyżury PODyżury PODyżury PODyżury PODyżury PO
Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka-

nia otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00
do biura w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS).

Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania
Zarządu PO w każdy trzeci poniedziałek miesiąca również
o godz. 20.00 w siedzibie PO.

Dyżury Platformy Obywatelskiej w Rybniku, w czasie których
udzielimy Ci wszelkich wiadomości i porad, odbywają się

w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie PO.

Dyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie

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

Tel. 42-28453ADRES 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.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REDAKTOR TECHNICZNY: Edyta Szymaszek–Górczyńska
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

12.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.000
NAKŁADU   GRATIS!

Obywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych
Stowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie Ogólnopolskie

Obywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych

zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Oddział Rybnik, ul. Białych 7/304, tel. 739 50 47

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy?
A może pomożesz innym? Skontaktuj się z nami.

Uwaga! Panie po amputacji piersi AmazonkoAmazonkoAmazonkoAmazonkoAmazonko

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

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

poniedziałek 10 - 12, środa 15 - 17, piątek 10 - 12

Z dniem 1.01.2003Z dniem 1.01.2003Z dniem 1.01.2003Z dniem 1.01.2003Z dniem 1.01.2003
autoryzowane laboratorium autoryzowane laboratorium autoryzowane laboratorium autoryzowane laboratorium autoryzowane laboratorium Fuji EXPRES Leszek Ronczka,Fuji EXPRES Leszek Ronczka,Fuji EXPRES Leszek Ronczka,Fuji EXPRES Leszek Ronczka,Fuji EXPRES Leszek Ronczka,

przeniesiono na ulicę Sobieskiego 15 (w pasażu)przeniesiono na ulicę Sobieskiego 15 (w pasażu)przeniesiono na ulicę Sobieskiego 15 (w pasażu)przeniesiono na ulicę Sobieskiego 15 (w pasażu)przeniesiono na ulicę Sobieskiego 15 (w pasażu)

Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy do do do do do zakładu fotograficznegozakładu fotograficznegozakładu fotograficznegozakładu fotograficznegozakładu fotograficznego     ze studiemze studiemze studiemze studiemze studiem
Rybnik, ul. kard. Kominka (os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi)Rybnik, ul. kard. Kominka (os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi)Rybnik, ul. kard. Kominka (os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi)Rybnik, ul. kard. Kominka (os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi)Rybnik, ul. kard. Kominka (os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi)




