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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, a ściśle rzecz biorąc jego budowa,
należy do dawnych inwestycji centralnych, które zniknęły z mapy budżetowej państwa i znala-
zły się w zapisach tak zwanych kontraktów regionalnych. Pieniądze na ich finansowanie przy-
znane zostały poszczególnym ministerstwom według ustawy budżetowej. Odchodzący rząd
przeznaczył na kontrakty regionalne dla wszystkich województw 2 miliardy złotych, z obecna
koalicja „obcięła” tę kwotę o połowę. W rezultacie nasze województwo otrzyma najprawdo-
podobniej 100 milionów złotych. Żeby zobrazować skalę problemu zaznaczę, że na dokoń-
czenie budowy samego tylko orzepowickiego szpitala potrzeba jeszcze około 85 milionów
złotych (zadanie podzielono na dwa etapy, a jego realizację przesunięto o rok na lata 2002–
2003). Pieniądze te zamknęłyby cały montaż finansowy, kończąc tym samym długi proces
inwestycyjny.

Trzeba jasno powiedzieć, że w ubiegłym roku miasto kredytowało za budżet państwa budo-
wę rybnickiego szpitala. Po to, żeby przedsięwzięcie mogło być prowadzone, musieliśmy za-

ciągnąć kredyt, nie mając żadnej pewności, że należne nam środki zapisane w kontrakcie regionalnym do nas wrócą. W 2001 roku była
to kwota 30 milionów złotych, a Rada Miasta dołożyła do inwestycji 2,5 miliona. Decyzja ta okazała się właściwa, bo odpowiednie środki
w końcu spłynęły do budżetu miasta, a my mieliśmy przygotowany „front robót” umożliwiający organizowanie przetargów, a co za tym
idzie kontynuowanie budowy. Teraz jednak trzeba zlecić projektowanie kolejnych obiektów szpitala, które przeznaczone będą na potrze-
by oddziałów onkologii i geriatrii. Dzięki temu będzie można prowadzić dalej proces inwestycyjny tak, by – wzorem roku ubiegłego –
móc przedstawić właściwe dokumenty świadczące o wykonaniu konkretnych robót. Niestety, w chwili obecnej nikt nie może powiedzieć
czy Rybnik otrzyma przypisane mu pieniądze. Przed władzami miasta stoi więc kolejna trudna decyzja, którą trzeba jak najszybciej
podjąć: czy mamy dalej kredytować budowę szpitala – wykładając za państwo nieprzewidziane w budżecie miasta pieniądze – licząc na
zakontraktowanie przez marszałka województwa kwoty potrzebnej na inwestycję, czy nie podejmować tego ryzykownego tematu
i czekać na rozstrzygnięcie sprawy na szczeblu centralnym i wojewódzkim, nie patrząc na idące za tym konsekwencje.

Jedno jest pewne. Na dzisiaj organem założycielskim szpitala jest marszałek województwa. Rada Miasta Rybnika pod koniec ubiegłego
roku wyraziła chęć przejęcia obiektu, ale w wyniku braku konkretnej informacji na temat jego finansowania, Zarząd Miasta zaproponuje
wycofanie się z podjętej inicjatywy do czasu, aż Ministerstwo Zdrowia jasno określi zasady finansowania placówki.

Ostatnio pojawiła się koncepcja utworzenia tak zwanej krajowej sieci szpitali państwowych, nadzorowanych bezpośrednio przez
ministra zdrowia i wysoko umieszczonych w hierarchii placówek medycznych. Według propozycji ministra, sieć ta nie podlegałaby
prywatyzacji i objęłaby dotychczasowe szpitale wojewódzkie. Placówki te mają być publicznymi, z zapewnieniem dostępności do specja-
listycznych świadczeń w takim zakresie, w jakim nie zapewnią jej szpitale drugiej planowanej sieci – regionalnej (rozwój opieki długoter-
minowej i rehabilitacja). Te z kolei pozostaną w gestii samorządu. Chcielibyśmy skorzystać z pierwszej „oferty”, a odpowiednią propo-
zycję złożymy za pośrednictwem marszałka ministrowi zdrowia. Mamy ku temu solidne podstawy ze względu na bardzo dobre wyposa-
żenie naszej placówki, jak i możliwość medycznego zabezpieczenia potrzeb całego subregionu.

Reasumując, szpital - chcąc nie chcąc - znajduje się w Rybniku. I chociaż miasto nie jest jego właścicielem, świadczy on usługi również
dla rybniczan. Najprawdopodobniej więc zdecydujemy się na kontynuowanie budowy obiektu, licząc na to, że właściwe środki w końcu
spłyną do budżetu naszego miasta. Decyzja ta będzie dla nas trudna, ale ciągle myślę o jednej, prostej rzeczy. Nieprzerwane prowadze-
nie inwestycji daje pracę zatrudnionym przy niej firmom, głównie rybnickim. Rezygnacja z dalszego kredytowania przedsięwzięcia niesie
za sobą natychmiastowe zwolnienie z pracy kilkudziesięciu ludzi, którzy całość udokumentowanej inwestycji – prowadzonej prawie
trzydzieści lat – mają „w małym palcu”. Nie wyobrażam sobie, żeby na obecnym etapie przerwać ją, a za jakiś czas do prowadzenia
budowy wyłonić nową firmę. Byłoby to po prostu nierozsądne i wręcz… niemożliwe!

Dlatego też musimy – w trudnej sytuacji finansowej – po raz kolejny rozwiązywać przysłowiowy „węzeł gordyjski”. Przykład szpitala
pokazuje dobitnie, jak wiele zależy w naszym codziennym życiu od zdecydowania, rozsądku i odpowiedzialności osób bezpośrednio
zarządzających miastem. A nie ma przecież ważniejszych spraw od zdrowia nas wszystkich.
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Prezydent Adam Fudali zapoznał rad-
nych z przygotowaniami, jakie podejmuje
miasto w związku z perspektywą wejścia
Polski do UE.  Dotąd Rybnikowi udało się
skorzystać z funduszy przedakcesyjnych, teraz
nadchodzi czas na przygotowanie programów
wykorzystujących znacznie większe fundusze
strukturalne, przeznaczone dla krajów człon-
kowskich. By takie pieniądze pozyskać, należy
najpierw przedstawić odpowiednie projekty,
które trafią do bazy programu PARTNER,
a tym samym mają szansę na realizację w la-
tach 2004–2006. Muszą one spełniać kilka wy-
mogów –przede wszystkim powinny to być za-
dania infrastrukturalne o charakterze ponad-
lokalnym, prowadzone przez kilka gmin, a tym
samym  ważne dla całego regionu. — Dlatego
chcemy zgłosić projekty z dziedziny edukacji i in-
frastruktury drogowej — mówił prezydent.
Rzecz dotyczy drogi regionalnej Pszczyna–Ra-
cibórz oraz zadań związanych z Zespołem
Szkół Wyższych w Rybniku czyli budową na
tym terenie biblioteki, hoteliku akademickie-
go oraz hali sportowej i boiska. Na dzień dzi-
siejszy obawy może wzbudzić jedynie fakt, że
zgodnie z założeniami, 70% środków unijnych
ma pozostać w gestii resortowych ministrów,
a tylko 30% przeznaczonych zostanie do dys-
pozycji województwa. Prezydent mówił rów-
nież o kluczowej roli w pozyskiwaniu środków
z UE  przez dopiero co powstały Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodnie-
go z siedzibą w Rybniku (czytaj też na str.7)
oraz przybliżył radnym zasady partnerstwa pu-
bliczno–prywatnego. Polega ono na zawarciu
umów cywilno–prawnych pomiędzy władzami
samorządowymi, a firmami prywatnymi, w celu
realizacji pewnych zadań gminnych. Korzystając
z takiej właśnie formy działania zrodził się po-
mysł, by podczas prac związanych z budową ka-
nalizacji, w mieście poprowadzić również
kabel światłowodowy. Musi tylko znaleźć się
firma bądź konsorcjum firm, które w ramach
partnerstwa publiczno–prywatnego podejmie
się realizacji takiego zadania.
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Woda nie ostudziła...
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sporo miejsca poświęcono

wodzie, która wbrew pozorom nie ostudziła zapału radnych.
Przeciwnie – sprawiła że atmosfera na sali była gorąca.

Rybnik a Unia Europejska

Nadspodziewanie wiele uwagi poświęcili
radni propozycji przyznania nagród pre-
zydenta i dyrektora szkoły nauczycielom za
ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.
Jednak trwająca kilkanaście minut dyskusja

i tak okazała się bezowocna, gdyż  ostatecz-
nie uchwała nie została przyjęta, mimo iż
początkowo nic tego nie zapowiadało.

W ubiegłym roku rady gminy uzyskały
uprawnienia do ustalania w odrębnych uchwa-
łach zasad przyznawania nagród ze specjalne-
go funduszu utworzonego z mocy Karty Na-
uczyciela. I choć nikt z radnych nie miał za-
strzeżeń co do słuszności przyjęcia takiej
uchwały, na przeszkodzie stanął regulamin, do
którego zgłoszono sporo uwag. Już na począt-
ku wiceprezydent Jerzy Frelich wprowadził
do projektu autopoprawkę, ale o konieczno-
ści skorygowania kilku kolejnych punktów
mówili także radni klubu Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej Bolesław Korzeniowski oraz
Jan Bujak i Jerzy Rożek. Ten ostatni miał
również wątpliwości, co do słuszności przyzna-
wania nagród prezydenckich nauczycielom tyl-
ko z rocznym stażem pracy. Radny sugerował
pewną gradację – najpierw nauczyciel powi-
nien zdobyć nagrodę dyrektora szkoły, a do-
piero później ubiegać się o nagrodę prezy-
dencką. J. Rożek chciał również wiedzieć, czy
nauczyciel może w jednym roku otrzymać aż
dwie nagrody. W „obronie” nauczycieli staży-
stów stanął J. Frelich, który zapewnił, że nie
może być mowy o żadnej dyskryminacji. Opi-
nię tę podzieliła również radna Urszula Szy-
nol (Blok Samorządowy Rybnik). Jej zda-
niem to, że istnieje możliwość przyznania ta-
kiej nagrody młodemu nauczycielowi nie ozna-
cza jeszcze, że będzie ona gremialnie wręcza-
na. Aby ją otrzymać każdy z pedagogów musi
bowiem wykazać się wyjątkowymi osiągnięcia-
mi. Dlatego radna apelowała o to, by nie za-
mykać drogi do wyróżnień młodym i wybitnym
nauczycielom. W dalszej części dyskusji wśród
radnych zaczęły jednak przeważać głosy, że re-
gulamin jest niedopracowany co stwierdził na-
wet przewodniczący RM Michał Śmigielski
(BSR). Dlatego też zgłoszono wniosek o po-
prawienie regulaminu i przygotowanie uchwa-
ły na najbliższą sesję RM. Wniosek poparło
17 radnych, przeciw było 13, a od głosu wstrzy-
mało się czterech.

Dzięki środkom z PFRON–u w Rybni-
ku wprowadzane będą kolejne udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych.

Jeszcze w tym roku w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Rybniku po-

wstaną stanowiska, które pozwolą osobom nie-
widomym na korzystanie z zasobów bibliotecz-
nych  placówki. Koszt realizacji tego zadania
wyniesie 42.000 zł. Miasto wyłoży na ten cel
17.000 zł, a resztę przekaże Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednak to nie jedyna zmiana, jaką radni
uwzględnili w Samorządowym Programie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Kolejne uzu-
pełnienia związane są z likwidacją barier ar-
chitektonicznych i transportowych. Dzięki
temu w Rybnickim Centrum Edukacji Zawo-
dowej zamontowana zostanie winda i rozpocz-
nie się modernizacja sanitariatów. Zakupione
zostaną także samochody do przewozu niepeł-
nosprawnej młodzieży, które trafią do Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym oraz Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej. Pewna część nakła-
dów przeznaczona będzie również na dostoso-
wanie do możliwości niepełnosprawnych miej-
skich parkingów i chodników. W tym roku oso-
by niepełnosprawne będą mogły również swo-
bodniej poruszać się w kilku przychodniach zdro-
wia, m.in. w Kamieniu i Golejowie. Największy
koszt łączy się z przystosowaniem przychodni w
Chwałowicach. Na ten cel należy wydane zosta-
nie 192.000 zł, jednak, podobnie jak we wszyst-
kich wspomnianych już zadaniach, pomoc w wy-
sokości 115.000 zł gwarantuje PFRON.

Podczas omawiania uchwały członek ZM Le-
szek Kuśka (BSR) wspomniał również o zada-
niach, które już udało się wykonać w ramach
obowiązującego od 2000r. Samorządowego
Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Najistotniejsze z nich to adaptacja mieszkań
przy ul. Borki w Rybniku, realizacja programu
walki z rakiem i powstanie w Szkole Życia no-
wej sali gimnastycznej. Niepełnosprawni zyska-
li również możliwość poruszania się po mie-
ście niskopodłogowym autobusem i korzysta-
nia ze zmodernizowanych przychodni, m.in.
przy ul. Reymonta, Mościckiego i Patriotów.

 Uczniowie nie będą głodni

Radni podjęli uchwałę w sprawie zwro-
tu wydatków na poniesione koszty dożywia-
nia uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach.

W styczniu tego roku weszło w życie rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad
i trybu udzielania pomocy w dożywianiu
uczniów w 2002 roku. Mówi ono, że w przy-
padku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu określonego w usta-
wie o pomocy społecznej, wówczas to wydatki
poniesione na przyznany posiłek podlegają
zwrotowi, w części lub w całości, na zasadach
określonych przez Radę Gminy. Referujący
uchwałę Leszek Kuśka przedstawił również
radnym zapisane w ustawie kryteria dochodo-
we przypadające na osobę w rodzinie. I tak na
pierwszą osobę jest to 406 zł, na drugą – 285
zł, na dziecko powyżej 15 roku życia – 285 zł,
poniżej tego wieku – 204 zł. A jako że dotych-

Nagrody dla nauczycieli Rybnik bez barier
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Radni przychylili się do wniosku Zarzą-
du Miasta, Komisji Oświaty RM, a przede
wszystkim Szkoły Podstawowej nr 35 w Ryb-
niku–Chwałowicach i wyrazili zgodę na
nadanie jej imienia ks. Franciszka Blach-
nickiego. Jego sylwetkę przybliżył radnym pre-
zydent Jerzy Frelich. Nowy patron chwałowic-
kiej szkoły to postać wyjątkowa. Urodził się 24
marca 1921 roku w Rybniku, a więc niemal do-
kładnie 81 lat temu. Został ochrzczony w „starym”
kościele Matki Boskiej Bolesnej. Pochodził z wie-
lodzietnej rodziny Marii z Millerów i Józefa
Blachnickiego, pielęgniarza w rybnickim szpi-
talu psychiatrycznym. Wkrótce cała rodzina
przeniosła się do Tarnowskich Gór, gdzie Fran-
ciszek uczęszczał do gimnazjum i zdał maturę
w 1938 roku. W czasie wojny walczył w Kam-
panii Wrześniowej, a następnie podjął działal-
ność konspiracyjną. Ujęty przez gestapo trafił
do Oświęcimia, a po kilkunastu miesiącach osa-
dzony został w więzieniu w Katowicach i ska-
zany na karę śmierci. Wtedy powziął postano-
wienie, że jeżeli zostanie ocalony, poświęci życie
Bogu. I stał się cud, został ułaskawiony. Po
wojnie ukończył Wyższe Śląskie Seminarium
Duchowne w Krakowie i w 1950 roku przyjął

czas rybnicka uchwała nie normowała zasad
zwrotu kosztów posiłków przy dochodzie ro-
dziny przekraczającym 200%  kryterium docho-
dowego, zaistniała konieczność przygotowania
nowego projektu. Poza tym uchwała jest nie-
zbędna do otrzymania dotacji rządowej na
dożywianie dzieci w szkołach w tym roku.

Przyjęty przez radnych projekt zakłada, że
jeżeli kryterium dochodowe na osobę w rodzi-
nie nie przekroczy 200% dochodu określone-
go w ustawie, wówczas nie istnieje konieczność
zwrotu wydatków poniesionych na posiłki.
Zwrot ten liczony jest od kwoty miesięcznego
kosztu posiłku. Natomiast jeżeli kryterium do-
chodowe na osobę w rodzinie przekroczy
200%, to zwrot ze strony rodziny wyniesie 80%,
a jeżeli przekroczy 300% – zwrot poniesionych
wydatków będzie równy 100%. Niezależnie od
tych zasad, dyrektor OPS może, w całości lub
w części, zwolnić z obowiązku zwrotu wydat-
ków te rodziny, w których występuje m.in. dłu-
gotrwała choroba wymagająca ponoszenia wy-
sokich kosztów leczenia lub jakieś zdarzenie
losowe. Jak wyjaśnił L. Kuśka, gorący posiłek
przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego
prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,
bądź też wychowawcy klasy czy dyrektora szko-
ły. Wniosek taki musi trafić do ośrodka pomo-
cy społecznej. Uczeń powinien otrzymać posi-
łek w szkole, a w sytuacji, gdy placówka nie po-
siada odpowiednich warunków, kierownik
ośrodka pomocy społecznej wspólnie z dyrek-
torem szkoły musi zapewnić uczniowi spoży-
cie posiłku poza szkołą.

Rada Miasta postanowiła darować długi
lokatorom, którzy nie płacą należności za
lokale komunalne.

We wszystkich mieszkaniach komunalnych
administrowanych przez ZGM zadłużenia wy-
noszą 3 mln 200 tys zł. Do tego dochodzą jesz-
cze odsetki w wysokości 2 mln. Łącznie zadłu-
żonych jest 36% mieszkań. Jak wyjaśnił wice-
prezydent Piotr Szczerbowski (BSR), w zde-
cydowanej większości są to zadłużenia nie prze-
kraczające tysiąc złotych. Powyżej tej kwoty za-
dłużonych jest „tylko” 770 mieszkań. Dlatego
też miasto postanowiło pomóc osobom o ni-
skich dochodach, którym narosłe długi, połą-
czone z obowiązkiem bieżącego regulowania
opłat za mieszkanie, utrudniają egzystencję.
Otóż lokator z „zaległościami” będzie zo-
bowiązany przez okres dwóch lat do regu-
lowania na bieżąco opłat za mieszkanie.
Jeżeli spełni ten warunek, po upływie tego
terminu powstałe zadłużenie zostanie umo-
rzone. Jednak w przypadku niedotrzymania
zobowiązań, nadal będzie musiał zapłacić
wszystkie wymagane należności.

Aby skorzystać z tej specyficznej amnestii,
należy złożyć w Wydziale Lokalowym UM
stosowny wniosek, uznać wysokość należności
i co najważniejsze, począwszy od 1 marca, na
bieżąco regulować opłaty czynszowe.

 Amnestia dla dłużników

 H2O w cenie

Radni zatwierdzili taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków.

Od 1 kwietnia cena 1 m3 wody będzie wyno-
siła 3,63 zł brutto, tyle samo cena za odpro-
wadzanie m3 ścieków dla ludności. Do 5,62 zł,
również brutto, wzrośnie opłata za stałe przy-
łącze do budynku z tytułu jego konserwacji, a
do 4,69 zł koszt odprowadzania m3 innych
ścieków. Tak ustalona taryfa pozwoli Przed-
siębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji pokryć
koszty działalności prognozowane na ten rok.
Wysokość kwot obliczono biorąc pod uwagę kil-
ka czynników, m.in. zmianę warunków ekono-
micznych świadczenia usług, wzrost podatku od
nieruchomości oraz wzrost amortyzacji w związ-
ku z przejęciem dodatkowych obiektów sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegóły pro-
jektu uchwały wyjaśnił wiceprezydent Romu-
ald Niewelt (BSR): — Cena wody w 2001r.
wynosiła 2,90 zł netto. Sześcioprocentowa in-
flacja powoduje wzrost o 17 groszy. Zwiększył
się również podatek od nieruchomości, a wła-
ściwie od rur, co daje kolejne 16 groszy. Do tego
dochodzi jeszcze wzrost amortyzacji o 3 grosze
i wzrost zakupu wody o 13 groszy. To daje ra-
zem kwotę 3,39 (netto) — tłumaczył Romuald
Niewelt — Wiemy, że cena jest wysoka i zaważy
na budżetach wielu rodzin. Szczególną trudność
będą mieli z pewnością bezrobotni. Zdajemy
sobie sprawę, że jest to decyzja niepopularna,
ale konieczna.

O tym, że każda podwyżka „boli” mówili
również Henryk Ryszka i Zygmunt Gajda
(BSR). Jednocześnie radni uznali, iż w obli-
czu podejmowanej przez miasto „inwestycji
stulecia”, czyli poszerzenie sieci kanalizacyj-
nej, jest ona nieunikniona. Ze sposobem wyli-
czenia ceny wody nie zgodził się Wiesław Za-
wadzki (SLD), który mówił o tym, że zakła-
dana inflacja nie powinna wynosić 6%, ale 4%.
Radny zwrócił uwagę na niegospodarność
PWiK i straty na wodzie sięgające 40% i skry-
tykował pomysł podwyżki: — Czy remontując
piekarnię piekarz może podwyższyć dwukrotnie
cenę chleba. Nie, bo kupimy go gdzie indziej —
przekonywał Zawadzki. — My jednak chroni-
my monopolistę. Pytanie, skąd na podwyżki
wezmą mieszkańcy – tylko z garnka. Z kolei rad-
ny Jerzy Rożek(SLD) apelował, by PWiK szu-
kało oszczędności i chciał wiedzieć jakie pod-
jęto kroki, by ograniczyć spore straty na wo-
dzie. Pytania do goszczących na sesji przed-
stawicieli zarządu PWiK miał również radny
Władysław Horabik (BSR), który narzekał
na złą jakość wody w Popielowie zaś H. Rysz-
ka zainteresowany był stanem pokopalnianych
sieci. Z kolei Bolesław Korzeniowski (SLD)
prosił o przybliżenie technik naliczania opłat
za wodę. Prezes PWiK Janusz Karwot wyja-
śnił, że do wyliczeń przyjęto 6% inflację, gdyż
w styczniu takie właśnie były prognozy. Z ko-
lei Alojzy Nikiel z PWiK wyjaśnił skąd biorą
się problemy ze złym stanem wody w Popielo-

wie. Jak się okazuje, aby poprawić jakość wody,
konieczna jest wymiana sieci wodociągowej, ale
zanim to nastąpi, regulowane będą skoki ciśnie-
nia wody, które pozwolą zniwelować jej zły
stan. A. Nikiel rozwiał również wątpliwości co
do strat na wodzie: — W 2000 r. odnotowaliśmy
straty na poziomie 27%, rok później wynosiły one
już 25,3%, a w styczniu tego roku 23,5%. Zrobili-
śmy naprawdę duży wysiłek, aby te straty wciąż
spadały.

W dalszej części dyskusji radny Jan Kowal
(BSR) pytał o sytuację sieci wodociągowej w Ochoj-
cu, a Alojzy Hoła (BSR) chciał wiedzieć, czy moż-
liwe są jakiekolwiek zniżki lub ulgi w opłatach za
wodę dla ubogich rodzin. Radnego Romana
Bergera (BSR) interesowały natomiast skutki
odczytywanych w kościołach komunikatów
PWiK, dotyczących nielegalnych podłączeń do
sieci. R. Niewelt porównał ceny wody w innych
miastach na Śląsku. Jak wynika z przedstawio-
nego zestawienia, najtańszą wodę mają miesz-
kańcy Jastrzębia – 2,95, a najdroższą Czerwion-
ki–Leszczyn – 3,50. Mniej więcej pośrodku pla-
suje się Ruda Śląska – 3,16; Wodzisław – 3,35;
i Żory – 3,10. — Taryfy w innych miastach są
porównywalne, a przecież one nie podjęły się re-
alizacji tak poważnej inwestycji jaką jest kanali-
zacja — przekonywał prezydent Adam Fudali.
W podobnym tonie wypowiadał się wicepre-
zydent Józef Cyran (BSR),  który uważa in-
westycję za szansę na stworzenie nowych miejsc
pracy. Rozpatrując wszystkie „za” i „przeciw”
radni postanowili przyjąć uchwałę. Za projek-
tem opowiedziało się 30 radnych, przeciw był
jeden, a od głosu wstrzymało się pięć osób.(S)

SP 35 im. Księdza
Franciszka Blachnickiego

dokończenie na str. 26
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Spis powszechny 21 maja - 8 czerwca
Możliwość zatrudnienia się w charakterze rach-

mistrza spisowego spotkało się z ogromnym zain-
teresowaniem w całej Polsce. W niektórych siedzi-
bach gminnych biur spisowych chętnych było 5-krot-
nie więcej niż faktycznie potrzebnych osób. Trudno
się dziwić temu zjawisku w obliczu ponad 18 proc.
bezrobocia.

W każdym z ościennych miast sposób rekrutacji był
inny. W Rybniku specjalne ankiety dla kandydatów, do-
stępne w Urzędzie Miasta, a także na stronach interne-
towych, trzeba było wrzucić do specjalnej urny w UM.
Termin ich składania minął 15 marca. Spośród kilku ty-
sięcy chętnych specjalna komisja wybierze ostatecznie
niewiele ponad 500 osób. Przeszkolonych zostanie jed-
nak więcej kandydatów, co nie znaczy, że wszyscy znajdą
się w gronie rachmistrzów. O tym zadecyduje wynik eg-
zaminu.Wybrani pisemnie zobowiążą się do zachowania
tajemnicy. W naszym regionie przy spisie zatrudnionych
zostanie ok. 2 tys. osób. Ostatni spis ludności w naszym
kraju miał miejsce jeszcze w innej rzeczywistości - w 1988
roku, tegoroczny został rekomendowany przez ONZ
i odbywać się będzie w ramach spisu światowego.

Przymierze Prawicy
W Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach od-

było się spotkanie z okazji założenia koła „Przy-
mierze Prawicy”.

Obecny był przewodniczący PP w województwie ślą-
skim poseł Jerzy Polaczek. Na stanowisko przewodni-
czącego wybrano pełnomocnika PP w Rybniku  Łukasza
Dwornika, powołano również wiceprzewodniczącego
w osobie Dariusza Adamczyka oraz delegatów na zjazd
wojewódzki. W dalszej części spotkania przyjęto uchwałę
o podjęciu działań w celu pobudzenia środowisk kultural-
nych. Mają one polegać na promocji twórczości artystów
rybnickich, m.in. poprzez stworzenie funduszy celowych.
Druga uchwała dotyczyła troski o kurczące się miejsca
pracy w rodzimych przedsiębiorstwach. Koło Przymie-
rza Prawicy pragnie przedsięwzięć działania zwiększają-
ce udział firm z naszego regionu w inwestycjach finanso-
wanych przez samorządy lokalne.

Wśród gości uroczystego spotkania znaleźli się: poseł
PiS–u Bolesław Piecha, radni wojewódzcy Izabela Kloc
oraz Czesław Żelichowski, wiceprezydent Rybnika
Romuald Niewelt, radny Marian Szydło oraz rybnic-
cy przedsiębiorcy.

Piękny wiek...
29 lutego, a więc w dniu, którego w tym roku „nie

było”, najstarsza mieszkanka Rybnika Anna Skrzy-
piec, obchodziła swoje 106 urodziny.

Szacowna solenizantka z Orzepowic pozostaje nadal
pod opieką swojej bratanicy Urszuli i dalszej rodziny, bo
swojej, jako osoba niezamężna, nie miała. Pani Anna
pochodzi z długowiecznej rodziny, ale to ona osiągnęła
z nich wszystkich najpiękniejszy wiek.

Z okazji urodzin panią Annę odwiedzili prezydent
Adam Fudali oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Aloj-
zy Hoła, składając jej najserdeczniejsze życzenia w imie-
niu całej rybnickiej społeczności. Dołącza się do nich
również „Gazeta Rybnicka”.

Na mocy podpisanego przez państwa „dwunastki” Jednolitego Aktu Europejskie-
go (1986r.) wprowadzone zostały zmiany do traktatów założycielskich Wspólnot oraz
zawarto postanowienia wyjściowe w stronę obecnego II filaru UE (wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa). Istotną sprawą JAE była deklaracja o europejskiej współ-
pracy politycznej w ramach Rady Europejskiej oraz wzmocnienie pozycji Parlamentu
Europejskiego. Po wejściu w życie Aktu Rada Europejska zdecydowała się na rozsze-
rzenie rynku wewnętrznego poprzez Unię Gospodarczą i Monetarną. Podpisany został
również Traktat  o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (1991r.) mający na celu inte-
grację Wspólnot z państwami EFTA. Ponadto, w świetle m.in. rozpoczynającej się wojny
w byłej Jugosławii, zapadły decyzje o intensyfikacji prac związanych z utworzeniem unii
politycznej oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ich efektem było podpi-
sanie Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego potocznie Traktatem z Maastricht. Zwy-
czajowa nazwa Traktatu wzięła się z nazwy holenderskiej miejscowości, w której debato-
wała Rada Europejska, a gdzie 7 lutego 1992 roku został on podpisany. Lecz o formal-
nym powstaniu Unii Europejskiej możemy mówić dopiero od 1 listopada 1993 r. - wte-
dy to Traktat z Maastricht wszedł w życie. W żadnym razie nie można jednak powie-
dzieć, że od tego czasu UE zastąpiła Wspólnoty Europejskie, a tym bardziej, że przesta-
ły one funkcjonować. Tym samym nie można twierdzić, iż Traktat o UE zastąpił Traktat
Paryski i Traktaty Rzymskie. Wspólnoty Europejskie istnieją i działają równolegle
z Unią Europejską.

Obrazowo Unię Europejską można przedstawić w formie budowli wznoszącej się na trzech
filarach, dla których solidnym fundamentem jest Traktat z Maastricht. Pierwszy filar, zwany
wspólnotowym, to gospodarka. Stanowią go trzy Wspólnoty Europejskie, a tym samym sprawy
objęte ich zakresem działania. Drugim filarem jest wspólna polityka zagraniczna i bez-
pieczeństwa, a trzecim wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Traktat z Maastricht nadał jednolite ramy prawne Wspólnotom (EWWS, EWG,
EURATOM), wśród których EWG zajmowała miejsce szczególne. Sukcesywnie „do-
rzucała” ona do swego ściśle gospodarczego celu – organizacji wspólnego rynku – toż-
samą politykę w innych sektorach, takich jak ochrona środowiska, sprawy socjalne, roz-
wój regionów zacofanych czy w końcu kultura i problem obywatelstwa. Aby więc oddać
to znaczne zróżnicowanie zadań, Traktat uaktualnił jej nazwę z EWG na Wspólnotę
Europejską (WE). Dokument ułożył też wzajemne relacje pomiędzy UE i Wspólnota-
mi stanowiąc, iż „Unię buduje się w oparciu o Wspólnoty Europejskie, uzupełniając je
polityką i formami współpracy ustanowionymi niniejszym Traktatem (…)”. W znacznym
uproszczeniu można więc powiedzieć, że UE, poprzez kreowanie nowych form współ-
pracy między państwami, jest swoistą polityczną nadbudową Wspólnot. Poza tym Trak-
tat, w ramach wspólnej polityki zagranicznej, nakazuje wręcz państwom członkowskim
reprezentowanie jednolitego stanowiska, działając w ramach organizacji i podczas konfe-
rencji międzynarodowych. Kolejną sprawą jest wspólne bezpieczeństwo nad którym czu-
wa „zbrojne ramię” UE – Unia Zachodnioeuropejska (UZE). Jej umocowanie w struk-
turach UE traktować trzeba jako poszukiwanie przez Europę swojej tożsamości i spój-
ności, przede wszystkim w stosunkach z NATO i USA.

Unię Europejską można więc określić jako kolejny etap współpracy między państwa-
mi członkowskimi oraz jako formę koordynacji konkretnych dziedzin życia (gospodar-
ka, współpraca zagraniczna, wymiar sprawiedliwości, itp.). Jest czymś więcej niż tylko
wspólnym rynkiem. Trzeba ją przedstawić jako urzeczywistnienie idei i realizację starań
wielu pokoleń do konstruowania Europy opartej na wspólnych wartościach. To z całą
pewnością materializowanie się marzeń o kontynencie pokoju. Z pewnością nie jest
i nie chce być super państwem. Nie powołała też nowych organów. Dotychczas funkcjo-
nujące instytucje Wspólnot są nadal ich organami (a nie organami UE). Traktat z Ma-
astricht powierzył tylko niektórym z nich realizowanie zadań wynikających ze ścisłej
współpracy państw członkowskich w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Krzysztof Jaroch

Bliżej Unii
Europejskiej… (2)
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Członkami – założycielami stowarzyszenia
zostało 19 gmin i powiatów. Są to: Czerwion-
ka–Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Kor-
nowac, Krzanowice,  Krzyżanowice, Lu-
bomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Ra-
cibórz, Radlin,Rybnik, Rydułtowy, Świer-
klany, Wodzisław Śl., Żory oraz powiat ra-

ciborski i wodzisławski. Grono członków
związku może się powiększyć po podjęcie od-
powiednich uchwał przez rady kolejnych gmin
i powiatów oraz po zaakceptowaniu ich człon-
kostwa przez zarząd związku. Uchwałę taką
podjęłą już Rada Powiatu Rybnickiego –
Ziemskiego.

Inicjatywa powołania do życia Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
maiała zdecydowanie więcej zwolenników niż
przeciwników. Do tych pierwszych zalicza się
z pewnością marszałek województwa Jan Ol-
brycht, który uczestniczył w spotkaniu zało-
życielskim i nie szczędził słów poparcia. Mówił
o szansach jakie stoją przed gminami, przeko-
nywał o sile tej części województwa pod wzglę-
dem edukacyjnym i gospodarczym oraz nama-
wiał do efektywnej współpracy: — Tej części
Śląska jest bardzo potrzebna organizacja we-
wnętrzna. Jestem przekonany o konieczności
bliskiego współdziałania, by walczyć o swoje
miejsce na mapie województwa, gdyż każda
jego część ma inne problemy i wyzwania —

mówił Jan Olbrycht. — Stowarzyszenie, które
państwo zakładacie musi zaproponować coś, co
na terenie tej części województwa powinny robić
nie tylko samorządy, ale również coś, co powinien
robić tutaj rząd. Jednak to musi być przekonywa-
jące. Dlatego muszą powstać dobre pomysły i
projekty, które można będzie realizować w latach

2004, 2005 i 2006. Marszałek podkreślał również
jak ważna jest decentralizacja zarządzania, szcze-
gólnie, że tylko 30% środków unijnych ma pozo-
stać w gestii zarządów województwa, resztę mają
rozdysponować  poszczególni ministrowie.

O poparciu dla stowarzyszenia mówił również
Marek Szczerbowski z Funduszu Górnośląskiego.

Zapewnił on o współpracy oraz pomocy repre-
zentowanej przez siebie instytucji polegającej
ma na doradztwie finansowym, obsłudze fun-
duszy strukturalnych i wsparciu przedsiębior-
czości w regionie. W podobnym tonie wypo-
wiadał się Grzegorz Wolnik, wiceprezes Gór-
nośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Ze strony GARR nowe stowarzyszenie może
liczyć na pomoc w merytorycznym przygoto-
waniu wniosków i opracowywaniu zgłaszanych
projektów. G. Wolnik przedstawił również
ofertę współpracy w zakresie promocji gospo-
darczej, przyciągania inwestorów, zagospodaro-
wania terenów poprzemysłowych oraz wsparcia
dla małych i średnich przedsiębiorstw: — Dekla-
ruję pełną współpracę w tym wspaniałym przed-
sięwzięciu — zapewniał G. Wolnik.

Jedynie prezydent Bielska–Białej Bogdan
Traczyk, reprezentujący Śląski Związek
Gmin i Powiatów namawiał do „nierozbija-
nia jedności wspólnej reprezentacji wojewódz-
twa śląskiego”. Nie krył on obaw, co do przy-
szłości kolejnego związku o podobnym charak-
terze jak Śląski Związek Gmin i Powiatów, któ-
rego jest wiceprzewodniczącym. — Jedno nie
przeszkadza drugiemu — przekonywał J. Olbrycht
—  wystarczy, że dopracowane zostaną wspólne
stanowiska oraz nastąpi podział na to, kto się czym
zajmuje.  Ostatecznie jednak nawet B.Traczyk
pogratulował powstania organizacji...

W części roboczej spotkania odbyło się głoso-
wanie pierwszych uchwał stowarzyszenia Związ-
ku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodnie-
go Województwa Śląskiego z siedzibą w Ryb-
niku. Najpierw rozpatrzona została jedyna

kandydatura zgłoszona na stanowisko prze-
wodniczącego. Propozycję, by funkcje tę peł-
nił prezydent Rybnika Adam Fudali poparli
wszyscy uczestnicy. Następnie

Po wielu zabiegach, szczególnie rybnickich samorządowców, ostatecz-
nie udało się powołać do życia stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku. Przyjęty został statut, wybrano przewodniczącego i powołano
komitet założycielski. Nie obyło się jednak bez drobnych „spięć”. Miejmy
nadzieję, że potwierdzi się jedynie porzekadło o trudnych początkach...

Nareszcie jest !

dokończenie na str. 8-9

Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku

Do zwolenników związku należy marszałek
województwa Jan Olbrycht (z prawej).

Przedstawiciele gmin i powiatów stanowiących grupę założycielską związku.
Zdjęcia: Biuro Rzecznika UM.
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Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali
członkowie Komitetu Badań Naukowych
katowickiego oddziału Polskiej Akademii
Nauk, Instytutu Technologii Cieplnej Po-

litechniki Śląskiej oraz przedstawiciele gmin
i powiatów subregionu zachodniego wojewódz-
twa śląskiego. Wśród uczestników był m.in.
prezydent Adam Fudali oraz rektor Politech-
niki Śląskiej Bolesław Pochopień. W trakcie
spotkania prezes Fundacji Ekologicznej
 „Ekoterm Silesia” Michał Śmigielski przy-

pomniał ideę powstania w Rybniku zespołu
wyższych uczelni, przedstawił etapy prac oraz
zdjęcia dokumentujące modernizację budyn-
ków poszpitalnych i ich przystosowanie dla

potrzeb studentów. Sporo uwagi poświęcił rów-
nież kierunkom kształcenia w Rybniku oraz
możliwościom, jakie otwierają się przed oso-
bami, które zechcą podjąć tutaj studia. Mowa
była również o kosztach i źródłach finansowa-
nia tej inwestycji, planach związanych z powsta-
niem biblioteki oraz Centrum Upowszechnia-

przedmiotem dyskusji była kwestia statutu Sto-
warzyszenia. W tym przypadku nie było już ta-
kiej jednomyślności. Zastrzeżenia zgłosił staro-
sta wodzisławski Jerzy Rosół, który dopatrzył
się różnic w tym, co zostało ustalone podczas
ostatniego spotkania, a tym co zapisano w sta-
tucie. Rzecz dotyczyła ilości głosów poszczegól-
nych członków stowarzyszenia w zależności od
liczby mieszkańców. Poprawkę J. Rosoła prze-
głosowano, co dało następujące ilości głosów dla
gmin: do 15 tys. mieszkańców – 1 głos, od 15
tys. do 30 tys. – 2 głosy, od 30 tys. do 100 tys.
– 3 głosy, powyżej 100 tys. – 4 głosy, a dla
powiatów 2 głosy.

W kampusie o kampusie

Na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej spotkali się
naukowcy i samorządowcy, a głównym tematem dyskusji były
sposoby pozyskania środków na funkcjonowanie powstałego tu
niedawno Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.

Nad pozyskaniem środków na wyposażenie Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych
dyskutowali wspólnie naukowcy i samorządowcy.
                                                                                                                          Zdj.: Biuro Rzecznika UM.

Następnie przegłosowano uchwałę o utwo-
rzeniu stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
oraz wybrano członków komitetu założycielskie-
go. Znaleźli się w nim prezydenci Żor i Rybnika,
wiceprezydent Raciborza, wójt Krzyżanowic oraz
starosta powiatu wodzisławskiego. To oni zajmą
się m.in. rejestracją stowarzyszenia w sądzie.

Sporo emocji wywołało także podpisanie po-
rozumienia, w którym mowa była o poparciu
Związku dla kilkunastu inwestycji. Mają one tra-
fić do bazy danych programu PARTNER, a dzięki
temu mają szansę na realizację przy wykorzy-
staniu środków unijnych w latach 2004–2006. Na
liście znaczących dla regionu inwestycji znala-
zło się pierwotnie 17 zadań, w tym m.in. budo-
wa drogi regionalnej Racibórz–Rybnik–

nia Technologii Informatycznych.
Jednym z punktów spotkania była prelekcja

wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Włodzimierza Sokoła, na temat możliwości
finansowania przedsięwzięć proekologicznych
oraz kredytów i pożyczek z WFOŚiGW. Jak się
okazuje, to właśnie Fundusz może okazać się
bardzo pomocny w wyposażeniu powstałego na
terenie kampusu Laboratorium Nowocze-
snych Technologii Przemysłowych. O celach
i funkcjach tej placówki, jej działaniu i wypo-
sażeniu mówił prof. Joachim Kozioł, pełno-
mocnik rektora Politechniki Śląskiej. Struktu-
rę LNTP tworzą pracownie: chemiczna, utyli-
zacji odpadów, techniki cieplnej, miernictwa,
automatyki, mechaniki płynów, elektrotechni-
ki, ciepłownictwa i klimatyzacji. Jak wyjaśnił
J. Kozioł, Laboratorium pełnić będzie głów-
nie funkcje edukacyjne, m.in. poprzez studia
oraz kursy doskonalenia zawodowego i studia
podyplomowe. Nie będzie to jednak jedyna
droga działania. Już teraz wiadomo, że Labo-
ratorium może okazać się pomocne w wyko-
nywaniu ekspertyz naukowych i wydawaniu od-
powiednich certyfikatów na przyrządy pomia-
rowe. Jednak obecnie na przeszkodzie do re-
alizacji wszystkich celów stoi brak funduszy.
Konieczne jest wyposażenie poszczególnych la-
boratoriów w urządzenia i przyrządy pomiaro-
we i stworzenie odpowiednich stanowisk badaw-
czych. Szacuje się, że na  doposażenie wszyst-
kich pracowni trzeba wydać prawie 3,5 mln zł
i, zdaniem prof. Kozioła, wyjściem z sytuacji
może okazać się dotacja z WFOŚiGW, jak
również pomoc sponsorów.

(S)

Nareszcie jest!
dokończenie ze str.7

Żory–Pszczyna, budowa zespołu dydak-
tyczno–bibliotecznego i powstanie hoteli-
ku na terenie Zespołu Szkół Wyższych, bu-
dowa zbiornika Racibórz Dolny oraz od-
budowa Zamku Piastowskiego w Racibo-
rzu. Jednak, jak należało się spodziewać, naj-
więcej emocji wzbudziły nie te inwestycje, któ-
re zostały umieszczone na liście, ale te które
się na niej nie znalazły. Uczestnicy spotkania
uznali, że zostały pominięte zaproponowane
przez nich przedsięwzięcia, a było ich ponad
30: — Skąd ten wybór? — pytał zaskoczony
Ireneusz Serwotka, prezydent Wodzisławia.
— Dlaczego weryfikujecie nasze wnioski, prze-
cież nie możecie sami decydować, które zgłosić,
a które odrzucić. Dlaczego została pominięta tak
ważna rzecz jak oczyszczalnia ścieków „Karkosz-
ka”?  Wątpliwości starał się rozwiać zarówno
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— Od końca października 2001 do końca lutego 2002 sześć standardo-
wych piaskarek zrobiło prawie 74 tys. km, czyli na jedną piaskarkę wypa-
da średnio w granicach 4 tys. km miesięcznie. Oczywiście należy wziąć
pod uwagę fakt, że piaskarka musi się trzy, cztery razy ładować, więc do
zrobienia są dodatkowe kilometry — podsumowuje akcję dyrektor Jan
Łanoszka z Rybnickich Służb Komunalnych.  — Soli w tym okresie
wysypaliśmy tylko 1300 ton. Nie jest to dużo w porównaniu z przełomem
roku 1999/2000, kiedy to zużyliśmy jej prawie 2000 ton. Tym razem posłu-
giwaliśmy się mieszanką piaskowo–solną.

Minionej zimy na ulice Rybnika oprócz piaskarek, wyjechały również
dwie fadromy, firmowe pługi, równiarka, która docierała na peryferie
miasta do nieprzejezdnych odcinków dróg oraz ciągniki rolnicze, do któ-
rych zakupiono specjalne rozsypywarki talerzowe. Niezależnie od tego,
do akcji zimowej włączyło się 18 dzielnic. Na wszystkich drogach we-
wnętrznych, gdzie nie mógł dotrzeć środek ciężki, jeździł sprzęt wynaję-
ty w danej dzielnicy.

Jak się okazuje pracownikom RSK zima niestraszna, gdyż oni i tak
„robią swoje”: — W okresie zimowym zajmujemy się nie tylko akcją zi-
mową. Kiedy tylko pozwalają na to warunki, ludzie wykonują normalne
prace —  mówi J. Łanoszka. — Pracujemy na drogach, robimy roboty
asfaltowe, łatamy dziury, ścinamy pobocza, regenerujemy chodniki. Naj-
lepszy dowód na to, że od czasu kiedy zmieniły się trudne, zimowe warunki
na korzystne, nasi pracownicy „rozścielili” na wszystkich uszkodzonych
drogach ok. 800 ton asfaltu. Niektóre drogi mamy już doprowadzone do
stanu takiej używalności, że w najbliższym czasie nie wymagają one naszej
interwencji. Rzecz dotyczy m.in. ulicy Mikołowskiej, która jak mówi
J. Łanoszka była prawie nieprzejezdna, skrzyżowania ulic Śląska i 1 Maja
w dzielnicy Chwałowice oraz poprawy nawierzchni ronda „Kamyczek”.
— Pracujemy normalnie, a okres zimowy rządzi się swoimi prawami. Wów-
czas to musimy być przygotowani na najgorsze, co oczywiście nie znaczy,
że siedzimy i czekamy aż spadnie śnieg — zapewnia Łanoszka. Na śnieg
nie czekają również kierowcy, dla których z pewnością wiosenna aura
mogłaby trwać cały rok.

                                                                                                     (S)

Już po zimie!

prezydent A. Fudali jak i Tadeusz Chrószcz, wójt
Marklowic. Wyjaśnili oni kryteria doboru inwe-
stycji oraz priorytety programu PARTNER : —
Każda gmina ma tysiące potrzeb, ale w tym przy-
padku muszą zostać wyodrębnione te zadania, któ-
re mają charakter ponadlokalny. To muszą być naj-
większe inwestycje, przyczyniające się do rozwoju
całego województwa — mówił T. Chrószcz.

Ostatecznie listę poszerzono m.in.
o Strefę Przemysłową dla Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw przy ul. Strzody w Ry-
dułtowach i budowę kanalizacji sanitarnej
Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowa-
dzeniem ścieków do modernizowanej
oczyszczalni „Karkoszka” w Wodzisławiu
Śląskim. Obecnie lista liczy 23 zadania i wid-
nieją pod nią 24 podpisy poparcia. Nie zmie-
nia to faktu, że na razie przedstawicielom gmin

i powiatów trudno „mówić jednym głosem”, iść
na ustępstwa i wyzbyć się podejrzliwości o re-
alizację wyłącznie własnych interesów. Jednak
już sam proces powstania związku był niezwy-
kle trudny, a zabiegi powołania go do życia
trwały dwa lata. Ostatecznie jednak udało się
stworzyć związek, którego istnienie wydaje się
ze wszech miar słuszne i celowe. Ma to być
skuteczny sposób na realizację zadań,
z którymi nie poradziłaby sobie pojedyn-
cza gmina; na wspólne rozwiązanie proble-
mów, prowadzenie inwestycji, a przede
wszystkim na zdobywanie środków unij-
nych. Jednak takie porozumienie może być
skuteczne jedynie w przypadku ścisłej współ-
pracy, wypracowania wspólnego stanowiska
i umiejętności pójścia na kompromis.

(S)

Do akcji zimowej włączyła się również Straż Pożarna                       Zdj.: M.T. ��������	
�����

Jeszcze nie tak dawno zimowa aura sprawiała nam
wszystkim mnóstwo kłopotów. Szczególnie uciążli-
we były obfite opady śniegu, które powodowały, że
przed wyjazdem na drogi kierowcy z dużym niepo-
kojem spoglądali na to, co dzieje się za oknem. Któż
z nas to dziś pamięta? Z pewnością drogowcy.

Zdj.: Z.K.
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Pierwszy etap prac modernizacji targowiska

zakończył się już w ubiegłym roku. W ramach
programu Unii Europejskiej Phare Inicjaty-
wa II zrealizowano projekt pod nazwą „Budo-
wa infrastruktury wspierającej rozwój małej i
średniej przedsiębiorczości na terenie targowiska
miejskiego w Rybniku”. Zakładał on wykona-
nie trzech zadań: modernizację ulicy Rzecznej
i położonego przy tej samej ulicy budynku wie-
lofunkcyjnego oraz wybudowanie szaletu przy
ul. Młyńskiej. Ostatnie prace zakończyły się w
listopadzie. — Stary budynek przy ul. Rzecznej,
gdzie stały właściwie tylko mury, został zaadap-
towany na pomieszczenia administracyjno–biu-
rowe dla Rybnickich Służb Komunalnych. Po-
wstały również szalety męskie, damskie oraz przy-
mierzalnia dla klientów korzystających z targo-
wiska — mówi Dorota Bienek, naczelnik Wy-
działu Inwestycji UM.

W nowym budynku ul. Młyńskiej powstał
kolejny szalet dla kobiet i mężczyzn oraz dla
osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji ca-
łego projektu wyniósł 3.305.100 zł. Jednak z
budżetu miasta na ten cel wyasygnowano je-
dynie 1.343.400 zł. Reszta w kwocie 659.300 zł
wpłynęła z budżetu państwa, a ponad 1.300.000
zł to środki z funduszu Inicjatywa II. Obecnie
przygotowywana jest dokumentacja na rozbu-
dowę pawilonu handlowego i budowę hali tar-
gowej: - Liczymy, że również w tym przypadku
uda nam się skorzystać z funduszy pomocowych
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ze
względu na fakt, że chodzi głównie o stanowiska
handlowe – mówi D. Bienek.

Dalsze prace na rybnickim targowisku pro-
wadzone będą w przyszłym roku, a końcowy
efekt zapowiada się okazale: pawilon handlo-
wy, mała gastronomia, biura RSK, magazyny,
hala targowa na 50 boksów, a wszystko to do-
stosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

                                                                (S)

Targowisko przyszłości
Czy możliwe jest, by rybnickie targowisko było bardziej no-

woczesne, a niezbyt estetyczne stragany zastąpiły schludne
stoiska? Okazuje się, że tak, a w mieście uczyniono już
pierwszy krok, by teren ten zagospodarować z korzyścią za-
równo dla kupujących jak i sprzedających.

A wszystko to za sprawą Uniwersytetu III wieku.
Może nie jest to typowy uniwersytet z indeksami
czy egzaminami, tym niemniej działa na podob-
nych zasadach i spełnia te same funkcje. Są bo-
wiem studenci i profesorowie, a  w ramach uni-
wersyteckich semestrów odbywają się wykła-
dy z różnych dziedzin życia. Wszystko to dla lu-
dzi starszych, by zapewnić im aktywność spo-
łeczną i kulturalną, gdyż to właśnie oni mogą
być słuchaczami tej specyficznej placówki.

Rybnicki uniwersytet zainicjował swoją
działalność 14 lutego w siedzibie Cechu
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości. Odbył się tam wykład na temat mo-
dulacji genetycznych, ich możliwości, zagrożeń
i aspektów etycznych. W tym roku akademic-
kim cyklicznie co miesiąc, a później dwa razy
w miesiącu, będą się tam odbywać kolejne wy-
kłady. A jak się okazuje, zainteresowanie taką
formą zdobywania wiedzy przez osoby starsze
jest naprawdę duże. Na pierwszy wykład przy-
szło 180 osób w różnym wieku, gdyż nie jest on
ściśle określony. Jak mówi  Danuta Mrozek,

inicjatorka i pomysłodawczyni powstania uni-
wersytetu, kolejne z zaplanowanych wykładów
będą dotyczyły m.in. szeroko pojętej „sztuki
życia”, kontrowersyjnej kwestii klonowania
oraz plusów i minusów Unii Europejskiej. W
maju do Rybnika przyjedzie prof. Grzegorz
Opala, który swój wykład poświęci medycynie
starszego wieku i opowie co robić, by jak naj-
dłużej być zdrowym, młodym i zadowolonym z
życia. W trakcie wykładów poruszane będą tak-
że zagadnienia z literatury, historii sztuki. —
Pomysł stworzenia Uniwersytetu III wieku stale
zaprzątał mi głowę — mówi Danuta Mrozek.
— Dwa lata temu, kiedy organizowałam Ryb-
nickie Dni Seniora, pojawiły się życzenia, by
powstał klub dla ludzi, którzy mają nadmiar cza-
su, nie mają z kim porozmawiać i czują się sa-
motni. I pomyślałam wtedy, że jest to potrzebne.

Dziś Uniwersytet III wieku nie jest jedyną
formą aktywizującą osoby starsze w naszym
mieście. Od 1 marca działa tutaj bowiem rów-
nież Klub Seniora, który mieści się w budynku
przy ul. Sobieskiego 15. To właśnie tam co-

dziennie w godzinach od 10.00–16.00 mogą
spotykać się osoby starsze i poszerzać swoje za-
interesowania. A mogą skorzystać z wyjątkowo
bogatej oferty zajęć:  — W poniedziałki w dwóch
grupach prowadzona jest gimnastyka, a w środę
odbywają się zajęcia robótek ręcznych, w czwart-
ki spotyka się kółko turystyczne. Są również wy-
cieczki, m.in. do Wrocławia na „Panoramę Ra-
cławicką” — mówi D. Mrozek. — To dopiero
początek, a nasze plany są naprawdę duże. Bę-
dzie działać klub historyczny, kółko medyczne i
dietetyczne. Będą porady prawne, psychologicz-
ne oraz lekcje języka angielskiego. Sporym zain-
teresowaniem cieszy się również nauka języka
niemieckiego, która prowadzona będzie w dwóch
grupach: dla początkujących i zaawansowanych.
W ankietach, które miały nam pomóc w zorien-
towaniu się, co ludzie starsi chcieliby tutaj ro-
bić, znalazło się ponad 20 różnych pomysłów.

Jest więc z czego wybierać i gdzie realizo-
wać swoje pasje, gdyż, jak mówi D. Mrozek,
„starość jest zupełnie niezagospodarowana.”

(S)

Na naukę nigdy nie jest za późno!
Pewnie niewiele osób wyobraża sobie, że zostanie studentami,

szczególnie kiedy wokół nich biega już gromadka wnucząt. A jed-
nak pomysł ten nie jest wcale taki nierealny. Przeciwnie!

Początek modernizacji targowiska: ul. Rzeczna.                                                                          Zdj.: Z.K.

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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



Tel. 42–28–825, 42–60–070

11
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK
Nagrody dla przedsiębiorczych kobiet

���������	
����	���	���
To był prawdziwy

Dzień Kobiet,
 tyle, że nie na

początku marca,
ale w końcu lutego!

Laureatki „Narcyzów” : (od lewej) Małgorzata Grzonka, Magdalena Czech, Brygida Janeta, Róża
Korbel, Maria Kowalczyk, Bożena Lazar–Fonfara, Barbara Magiera, Danuta Motyczka, Ewa Malek–Piotrowska,
Weronika Pawlicka, Olga Serwotka, Grażyna Potera, Grażyna Sobala.                                                  Zdjęcia: Z.Keller

A wszystko zaczęło się od irytacji osamot-
nionej na „męskich” spotkaniach członków
Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego Róży Korbel, pro-
wadzącej firmę AWiM Inwest, spiritus mo-
vens budowy dwu osiedli domków szerego-
wych w Rybniku. — Przecież w naszym mie-
ście i regionie jest wiele przedsiębiorczych kobiet,
które wprawną ręką kierują własnym biznesem
lub osiągnęły sukces w innych dziedzinach. Trze-
ba coś zrobić, by te kobiety się ujawniły, by
„świat” poznał kto tak naprawdę nim rządzi...
słusznie zauważyła Róża.

Prezes Izby Andrzej Żylak, choć mężczy-
zna, przyznał kobiecie rację. Zrodził się po-
mysł, by przedsiębiorcze panie uhonorować,
a okazją stało się organizowane wspólnie przez
Izbę, Urząd Miasta Wodzisławia i Oddział Re-
gionalny ING Banku Śląskiego w Wodzisławiu
spotkanie, celem którego była promocja inwesty-
cyjnych terenów Wodzisławia. Panom pozostawio-
no do dyspozycji przedpołudnie, zaś wieczór w ele-
ganckim, prowadzonym, nota bene, przez kobie-
tę, hotelu „Amadeus”, należał do pań... Pierwsze-
zręby przygotowanego na  tę niezwykłą okazję pro-

gramu zaczęły powstawać kilka tygodni wcze-
śniej, przy okrągłym, damskim stole, również w
hotelu „Amadeus”. Efekty okazały się imponu-
jące: była rewia futer i męskiej (!) mody, poka-
zy przygotowywania i serwowania drinków, pre-
zentacja i degustacja wyrobów wędliniarskich,
piekarniczych i cukierniczych, degustacja win

oraz prezentacja nowego modelu VW Polo.
Tańczyła wodzisławska forma tańca towarzy-
skiego „Spin”, przygrywało Trio Franciszka
Prusa i Silesia Band, można też było podzi-
wiać obrazy artysty – plastyka Grażyny Za-
rzeckiej – Czech. Entuzjazm, szczególnie u
panów, wzbudziła możliwość zagrania w krę-
gle.

Jednak najważniejszym momentem było wrę-
czenie „szczęśliwej trzynastce” nagród w postaci
porcelanowych „Narcyzów”. Otrzymały je:
Magdalena Czech – prezes Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Raciborzu, Małgorza-
ta Grzonka – właścicielka hotelu „Amadeus”
w Wodzisławiu Śl., Brygida Janeta – współ-
właścicielka Zakładu Rzeźniczo–Wędliniar-
skiego s.c. Brygida i Marian Janeta w Lubo-
mi. Róża Korbel – prezes Zarządu AWiM
Inwest w Rybniku, Maria Kowalczyk – wła-
ścicielka Zakładu Krawieckiego „Gabriela” w
Raciborzu,  Bożena Lazar–Fonfara – wła-
ścicielka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „La-
zar” w Rybniku, Barbara Magiera – bur-
mistrz Radlina, Ewa Malek – Piotrowska –
wiceprezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki

Węglowej SA, Danuta Motyczka
– dyrektorka Zakładu Robót Spe-
cjalnych Budowlanych w Wodzisła-
wiu Śl. i Weronika Pawlicka – pre-
zes Euromot Sp. z o.o z Żor,
Grażyna Potera – prezes Zarzą-
du Centrum Medycznego Sp. z o.o.
w Rybniku, Olga Serwotka – dy-
rektorka PPH „Semet” w Wodzisła-
wiu Śl., Grażyna Sobala – współ-
właścicielka piekarni „Sobala”
w Wodzisławiu Śl.

Wśród laureatek są trzy rybni-
czanki. Różę Korbel – energiczną
prawniczkę z wykształcenia, losy
rzuciły „na budowę”. Znalazła tu
znakomite miejsce do realizacji
swojej pasji tworzenia. — Nie ma
nic bardziej satysfakcjonującego, jak
przeobrażanie się marzeń i planów
w coś tak bardzo realnego jak mury do-
mów...— uważa R. Korbel. Może ta
nagroda sprawi, że koledzy przestaną
do niej mówić(...) Róża, chłopie...

Bożena Lazar–Fonfara od 25
lat prowadzi ciągle rozwijające się przedsiębior-
stwo odzieżowe. „Lazar” –  to już sprawdzona
marka garniturów i garsonek. W swoim zakła-
dzie pani Bożena zatrudnia 60 kobiet. Sama
z powodzeniem łączy działalność biznesową
z prowadzeniem domu i wychowywaniem dwóch
synów. Młodszy Adaś ma dopiero 5 miesięcy...

Trzecia rybniczanka, Grażyna Potera, jest
lekarzem – internistą, prowadzącą Centrum Me-
dyczne, największy Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. Do zarządzania sporym przecież
„przedsiębiorstwem”, jakim jest NZOZ, studia
medyczne nie wystarczyły. Pani Grażyna podno-
siła więc swoje kwalifikacje, najpierw na Akade-
mii Ekonomicznej, potem studiując w szkole ban-
kowej zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Pierwsze laureatki „Narcyzów” to auten-
tyczne kobiety sukcesu. Reprezentują róż-
ne zawody, wykształcenie i dziedziny, które
wybrały lub które je wybrały. Łączy je ener-
gia, aktywność i pasja, z jaką wykonują pod-
jęte działania. I co najważniejsze - praca nie
przytłumiła ich kobiecości. Piękne i zadba-
ne, kwitną jak wręczone im „Narcyzy”.

(r)
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Państwo Aleksandra i Mariusz Macie-
jończykowie wraz z trzema chłopcami: Krzy-
siem, Wojtkiem i Piotrusiem mieszkają nad
samą Rudą, w pobliżu lasu, dzieciom nie za-
braknie więc przestrzeni i świeżego powietrza.
Już wyjeżdżają w szerokim wózku na spacery,
budząc sensację wśród spotykanych przechod-
niów. Chłopcy są zdrowi, spokojni, a młodej

Prezydent z wizytą u trojaczków

���������	
������
�������
Dwie pary rybnickich trojaczków ukończyły prawie 2 mie-

siące. Chowają się zdrowo, co mieliśmy okazję sprawdzić na
początku marca, towarzysząc w odwiedzinach u maluchów
i ich rodziców prezydentowi Adamowi Fudalemu.

mamie pomaga położna i mąż, który wprawdzie
nie odważył się jeszcze dzieci kąpać, ale ma swój
udział m.in. w przygotowywaniu „jedzonka”...
Niełatwo maleństwa rozróżnić, dlatego tata oba-
wiał się zdjęcia z rączek opasek z imionami. Jak
podrosną, pewnie będzie łatwiej.

Państwo Katarzyna i Krzysztof Kowalo-
wie mieszkają w Boguszowicach, niedaleko

Domu Kultury. Mieszkanie, dzięki zamianie
zajmowanego dotąd jednego pokoju z rodzi-
cami, jest dość obszerne, dzieci  Kacper i Ja-
kub oraz Natalka zajmują pokój cały w błęki-
tach. W karmieniu pomaga nie tylko tata, pra-
cownik kop. „Jankowice”, ale 8–letni, pierwo-
rodny syn Sebastian. Radzi sobie z małym bra-
ciszkiem całkiem zgrabnie, raz po raz całując
go w główkę... Kocha całą trójkę jednakowo –
mówi. Dzieci nie były jeszcze na dworze, bo ...
nie mają wózka. Zbyt szeroki, dobry dla całej
trójki i tak by się nie mieścił w drzwiach. Na
półce tradycyjne pieluchy z tetry – pani Kasia
twierdzi, że pampersy byłyby zbyt drogie...

Prezydent podziękował rodzicom obu par tro-
jaczków za przysporzenie miastu nowych oby-
wateli, a składając gratulacje i życzenia zdrowia
dla maluchów, wręczył kwiaty i coś ekstra...

My również życzymy wszystkiego co naj-
lepsze i obiecujemy, że rybnickie trojaczki
pojawiły się na naszych łamach nie po raz
ostatni.

(r)

U państwa Kowal trafi-
liśmy na czas karmienia �

��   Z wizytą u Aleksandry i Mariusza
Maciejończyków.
                         Zdjęcia: Biuro Rzecznika UM

Ferie zimowe już za nami.
Wprawdzie zima po raz kolejny
a zrobiła nam psikusa i w Rybni-
ku nie było śniegu „ani na lekar-
stwo”, to jednak wspomnienia po-
zostały.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 7 mogli zregene-
rować swoje siły, uczestnicząc w różnych zajęciach
rekreacyjno–sportowych i to nie tylko w Rybniku.

Dzięki miejskim grantom zorganizowano
uczniom m.in. pobyt na pływalni “Delfin”
w Skoczowie, zabawy na śniegu na Kubalonce
oraz na lodzie w Jastrzębiu Zdroju. W szkole
można było pograć w koszykówkę, tenisa sto-
łowego i popracować z komputerem. Kuchnia
szkolna serwowała uczniom dwa posiłki dzien-
nie. Przed nami „Lato w mieście”. Uczniowie
już rezerwują sobie miejsce na liście uczestni-
ków. Jakie atrakcje przed nimi, to jeszcze ta-
jemnica.

���������	�
�����
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Dzięki otrzymanym grantom uczestnicy zajęć plastycznych MDK
mogli w lutym zaprosić 23–osobową grupę fińskiej młodzieży do Zako-
panego, Białki Tatrzańskiej i Krakowa. Aktualnie trwa rewizyta...

— Moje doświadczenia w tworzeniu wniosków aplikacyjnych do unijnych
funduszy pochodzą jeszcze z czasów pracowni plastycznej „Creatio”, którą
prowadziłam — mówi Aldona Kaczmarczyk–Kołucka, nauczyciel – in-
struktor w MDK, animatorka i współorganizatorka współpracy z Fina-
mi. — Dzięki temu programowi nawiązaliśmy wcześniej kontakty z Wło-
chami i z Grekami. Teraz nasze „zimowe” zaproszenie do współpracy przy-
jęli Finowie.

Polską część projektu nazwano „Zima w kolorach młodości”, a wy-
pełniło ją dziesięć niezwykle intensywnych dni wzajemnego poznawa-
nia się poprzez wspólne uczestnictwo w wielu ciekawych przedsięwzię-
ciach. Pierwsze trzy dni zajęło zwiedzanie Krakowa z jego zabytkami i
galeriami, zaś wieczory przeznaczono na przybliżenie gościom naszego

Wzorem „zielonych szkół”, Przedszkole nr 7 im. Misia Uszatka
przy ul. Solskiego zorganizowało dla swoich podopiecznych „bia-
łe przedszkole”. Kilkudniowe, zimowe ferie w Wiśle – Malince zafun-
dowali swoim pociechom rodzice. Prawie trzydziestką pięcio – i sześcio-
latków opiekowały się dyrektorka przedszkola Bożena Kaczmarek oraz
nauczycielki Grażyna Honysz i Jolanta Ruła. Uczestnikom „białego
przedszkola” wyjątkowo sprzyjała aura. Słońce, niewielki mróz i mnó-
stwo białego puchu to wymarzona pogoda, by dzieci do woli mogły ko-
rzystać z uroków zimy. Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, kulig,
zjazdy na „jabłuszkach” z okolicznych pagórków sprawiały, iż nie było
czasu tęsknić za rodzinnym domem. Wieczorami dzieci słuchały bajek,
brały udział w konkursach plastycznych, wybierały na balu miss i miste-
ra. Wszystkim zajęciom i zabawom dziecięcym towarzyszył Miś Uszatek
– maskotka przedszkola, z którą dzieci wszędzie wyjeżdżają.

Na pamiątkę tego pełnego wrażeń tygodnia pozostaną dzieciom liczne zdję-
cia oraz drobne upominki zakupione w rodzinnym mieście Adama Małysza.

(r)

���������	�
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Więzi rybnickiej młodzieży z rówieśnikami
z zagranicy są coraz bogatsze. To różnorodne
spektrum poszerzone zostało ostatnio o kontakty
z młodymi Finami z miasta Pori. Zostały one
nawiązane w ramach programu „Młodzież”
unijnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
przez Młodzieżowy Dom Kultury.

„Gwoździem programu” był kilkugodzinny happening artystyczny „Zima
w kolorach młodości”.                                                                  Zdj.: MDK

kraju, Śląska i Rybnika. „Gwoździem programu”, już w Białce Tatrzań-
skiej, był kilkugodzinny happening artystyczny „Zima w kolorach mło-
dości”, który polegał na pomalowaniu rozwiniętego na stoku wielome-
trowego, białego płótna międzynarodowymi motywami. Kolorów na-
brały również resztki śniegu i cała okolica, a cała zabawa była filmowa-
na i fotografowana. Po artystycznym wyżyciu się młodzież zwiedzała Ta-
try, poznawała góralskie tradycje i obyczaje, w czym znakomicie poma-
gali gospodarze – państwo Kurucowie. Aż do końca pobytu Finów z
miasta Pori w Polsce, każdy wieczór był „integracyjny”, obojętnie czy
oficjalnie taką nazwę nosił czy nie, co odnotowała kamera video. Odby-
ły się też warsztaty artystyczne czyli m.in. poznawanie polskich bożona-
rodzeniowych technik zdobniczych. Efekty warsztatów, a także doku-
mentacja przebiegu projektu w Polsce będą tworzyć elementy wystawy
w Pori, gdzie grupa z Rybnika wyjechała.

— Zastanawialiśmy się czy „północny” temperament Finów nie wpły-
nie na charakter wymiany — mówi Milada Więckowska z MDK. — Ale
szybko okazało się, że są oni bardzo przyjaźni i z wielkim zaangażowaniem pod-
chodzą do każdego zadania. To było naprawdę inspirujące przeżycie.

Mamy nadzieję, że fińska część projektu pod nazwą „1842 km
przyjaźni” była równie interesująca...                                               (r)
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Swoją szansę na udział w ogólnopolskim
konkursie, organizowanym tradycyjnie przez
Klub Energetyka i Towarzystwo Kultural-
no–Sportowe „Kuźnia” przy elektrowni
„Rybnik” miało 11 wykonawców z wojewódz-
twa śląskiego. A wszystko to za sprawą turnie-
ju regionalnego, który odbył się w Klubie Ener-
getyka na dzień przed pierwszym koncertem
festiwalowym. — Przez 6 lat na festiwalu wystą-
piło ponad 110 uczestników. Wielu z nich uczy-
niło już pierwsze kroki do kariery, są artystami
estrady, aktorami teatru i telewizji — mówił Woj-
ciech Bronowski, dyrektor artystyczny festiwa-
lu. — Formuła naszego festiwalu jest jedyna w
Polsce, gdyż my zapraszamy laureatów podobnych
imprez, które odbyły się w ubiegłym roku w na-
szym kraju.

W Rybniku wystąpiły zatem laureatki prze-
glądów i imprez artystycznych m.in. z Krako-
wa, Olsztyna, Lublina, Świnoujścia, Andrycho-
wa czy Biłgoraju. Swoje umiejętności wokalne
potwierdziły również podczas tej edycji festi-
walu wyjątkowymi interpretacjami piosenek,
często własnego autorstwa. — Staramy się wy-
ławiać ludzi szczególnie uzdolnionych, którzy po-
kazują coś, czemu możemy nadać rangę piosen-
ki artystycznej, a więc zastosować kryteria sztu-
ki, a nie kryteria konfekcji, które często panują
na estradzie — mówił krytyk muzyczny, wy-
kładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej w Krakowie i juror festiwalu Jan Popra-
wa. — Siedem laureatek tegorocznej edycji wy-
grało w sumie około 50 konkursów odbywają-
cych się w naszym kraju w ciągu ostatniego tyl-
ko roku. To znaczna rekomendacja.

W wyróżnionej siódemce festiwalu znalazły
się: Magdalena Cuglewska – nauczycielka hi-
storii z Kamienicy Polskiej, wielokrotna laure-
atka FAMY, Natalia Grosiak – studentka pra-
wa i bohemistyki, autorka tekstów i wokalist-
ka, Anna Górywoda z Sosnowca, Magdale-
na Celińska – jedna z najmłodszych uczestni-
czek, laureatka kilku ogólnopolskich festiwali,
licealistka ze Świdnika, Ewelina Marciniak,
której piosenka od kilku miesięcy gości na in-
ternetowej liście oraz Małgorzata Wojcie-
chowska, jedna z najbardziej utytułowanych
uczestniczek festiwalu. Natomiast Grand Prix
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki

Artystycznej zdobyła Iwona Loranc z Biel-
ska Białej ( na zdjęciu wyżej), która w  porów-

naniu z innymi uczestniczkami, na swoim kon-
cie miała najmniej festiwalowych nagród. Pod-
czas koncertu galowego zaśpiewała wiersz Cy-
priana Kamila Norwida „W Weronie”. Na co
dzień I. Loranc śpiewa w zespole Tricolor i współ-
pracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. —
Liczę na to, że nadal dzięki tej imprezie będziemy
przeżywać podobne wzruszenia.— mówił podczas
koncertu laureatów Jerzy Chachuła, prezes
elektrowni „Rybnik”.

Wszystkie wyróżnione uczestniczki festiwalu
odebrały nagrody pieniężne, ale to nie one są
najważniejsze. Istotny jest fakt, że udział w kon-
kursie pozwala zdobyć nowe doświadczenia,
które okazują się bardzo przydatne w dalszej,
muzycznej drodze.

����������	
To właśnie tam pojawiła się niedawno ubiegło-

roczna laureatka festiwalu Joanna Liszowska,
której zwycięstwo w Rybniku pomogło w zro-
bieniu dużego kroku w karierze. Dziś może
mówić, że jej się udało. Po sukcesie w Rybniku
zdobyła jedną z głównych nagród Przeglądu
Piosenki Aktorskiej. Ukończyła szkołę ak-
torską i zagrała w Teatrze Starym w spektaklu
Kazimierza Kutza. Wystąpiła również w tele-
wizyjnej inscenizacji „Wielebnych” Mrożka,
także w reżyserii K. Kutza, a w przedstawieniu
opartym na utworach Kurta Weilla, gra jedną
z głównych ról na zmianę z wybitną aktorką
Krystyną Jandą. Do Rybnika przyjechała z wy-
jątkowym recitalem. Wspólnie z krakowską for-
macją muzyczną zaprezentowała kilka tang ar-
gentyńskich, skomponowanych przez wybitne-
go muzyka Astora Piazzollę. — Tradycja tanga
to nie tylko taniec towarzyski, ale również specy-
ficzna kultura Argentyny, to muzyka, która przez
Astora Piazzollę została podniesiona do rangi wy-
sokiej sztuki — mówił J. Poprawa w zapowiedzi

��������	����
���

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej
w świetle reflektorów stanęli młodzi i utalentowani wykonawcy
oraz znakomici artyści. Publiczność mogła więc ocenić umiejęt-
ności tych, którzy są dopiero na początku drogi na muzyczne
szczyty oraz kunszt i doświadczenie popularnych artystów,
którzy na szczycie tym pozostają już od wielu lat.


�����	����������

Na scenie Klubu Energetyka Lubelska Federacja Bardów.                                                      Zdjęcia: M.T.
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Taka właśnie jest młodzież, która już po raz
ósmy spotkała się w I LO im Powstańców Śl.
w Rybniku na szkolnym Festiwalu Teatrów
Angielskich. Impreza ta cieszy się niesłabną-
cym powodzeniem wśród miłośników języka
angielskiego, a swoich sił na scenie próbuje co-
raz więcej osób:  — Ze względu na dużą liczbę
chętnych, po raz pierwszy w tym roku zdecydo-
waliśmy się na przeprowadzenie wstępnych elimi-
nacji — mówi Joanna Pawela, anglistka z I LO,

która od kilku lat zajmuje się organizacją fe-
stiwalu. Spośród zgłoszonych 24 grup teatral-
nych, w finale imprezy znalazło się 18 uczniow-
skich teatrów m.in. z Rydułtów, Chorzowa,
Gliwic, Krakowa, Nowego Sącza i Tychów.
Wyjątkowo w tym roku do konkursu przystą-
piły tylko licea ogólnokształcące, a jedynym
„rodzynkiem” był Zespół Szkół Ekonomiczno–
Usługowych z Rybnika. Uczniowie z naszego
miasto zaprezentowali aż sześć sztuk: dwie
przygotowało II LO, tyle samo gospodarze fe-
stiwalu, a po jednej licealistki z „Urszulanek”
i wspomniany już ZSE–U.

— Od pewnego czasu obserwujemy, że mło-
dzież coraz częściej odchodzi od prezentowania
klasyki. Zwykle sami starają się coś pisać, bądź
przerabiają popularne utwory na bardziej nowo-
czesne. Chcą w ten sposób uatrakcyjnić swoje
występy i sprawić, by były bardziej zabawne,
przede wszystkim dla widzów — mówi J. Pawe-
la. Tak więc można było spojrzeć oczami mło-
dzieży na integrację europejską w sztuce „Euro
Change”, czy też poznać nową wersję bajki
o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach,
w której pojawiła się również postać do złu-

dzenia przypominająca Bogusława Wołoszań-
skiego. Młodzieży uczestniczącej w festiwalu
zabawa w teatr sprawia dużą frajdę, a co naj-
ważniejsze – przynosi efekty. W ten niecodzien-
ny sposób uczniowie szlifują język, wzbogacają
słownictwo, uczą się gramatyki, a poniekąd
i aktorstwa.

W jury tegorocznego przeglądu zasiedli
przedstawiciele I LO i II LO oraz Szkoły Języ-
kowej LOGMAR i EGIDA. To właśnie oni
uznali, iż najlepszym zespołem VIII Festiwalu

Teatrów Angielskich została grupa młodych
aktorów z III LO z Tychów, których nagro-
dzono za sztukę „Another Love Story”. Ze
względu na wyrównany poziom uczestników
przyznano równorzędne dwa drugie miejsca.
Zdobyli je uczniowie I LO z Rybnika za wspo-
mniany już „Euro Change” oraz licealiści
z Rydułtów za ich wersję „Cinderelli”. Jurorzy
postanowili przyznać również dwa trzecie miej-
sca, które przypadły uczniom II LO im.
A. Frycza – Modrzewskiego z Rybnika  i li-
cealistom z Krakowa. Laureaci festiwalu otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Pomoc w organizacji imprezy zaoferował
Urząd Miasta Rybnika i Rada Rodziców I LO.

                                                               (S)

występu J. Liszowskiej. Jej silny i piękny głos
oraz temperament sceniczny pozwoliły na wy-
jątkową interpretację tego rodzaju muzyki.

Jednak w trakcie VI edycji festiwalu można
było podziwiać nie tylko południowe rytmy.
Niezwykły był koncert „W moim tajemnym
życiu”, na który złożyły się piosenki Leonarda
Cohena, zaprezentowane przez Lubelską Fe-
derację Bardów, zaś gościem specjalnym tego
wieczoru był Maciej Zembaty z zespołem, któ-
rego koncert miał potrwać półtorej godziny, a
zakończył się po północy.  Publiczność nie po-
zwoliła zbyt szybko zejść ze sceny również Pio-
trowi Machalicy, który wykonał kilkanaście
utworów Okudżawy oraz Brassens’a w tłumacze-
niu J. Przybory, W. Młynarskiego i E. Stachury.
Aktor musiał kilkakrotnie bisować, a widzów
zachwycił przede wszystkim kunszt interpreta-
cyjny i osobowość sceniczna artysty. Z tak do-
skonałym wykonawcą mogła konkurować je-
dynie Edyta Geppert, której, jak zwykle, uda-
ło się podbić serca publiczności perfekcyjnym
wykonaniem takich utworów jak „Zamiast”, czy
„Kocham cię życie”. Artystka łączy w wyjątkowy
sposób liryzm i ekspresję, dlatego nie dziwi fakt,
że publiczność domagała się bisów. Po recitalu
piosenkarka odebrała, przygotowaną specjalnie
dla niej, grafikę autorstwa Zbigniewa Solarskie-
go, nawiązującą do piosenki „Jaka róża taki
cierń”.

Na zakończenie festiwalu, w czasie koncer-
tu laureatów w Teatrze Ziemi Rybnickiej wy-
stąpiła Natalia Kukulska, która brawurowo
wykonała swoje największe przeboje oraz
utwory z najnowszej płyty. Kukulska zaśpiewała
także kilka piosenek z repertuaru swojej mamy
– Anny Jantar. Wystąpiła też w duecie z uta-
lentowanym Łukaszem Zagrobelnym, który
oprócz występów w „chórku” artystki, ma na
swoim koncie także udział w musicalach „Miss
Sajgon” i „Grease”. Atmosfera profesjonalnie
przygotowanego koncertu była tak żywiołowa, że
piosenkarka nie musiała zbyt długo namawiać pu-
bliczność do wspólnego śpiewania i „porzuce-
nia” wygodnych foteli.

Zdaniem W. Bronowskiego (...) piosenka jest
dziś najważniejszą ze sztuk. Również dlatego, że
jej wykonanie dostępne bywa amatorom. Piosen-
ki śpiewają wszyscy, ale w zalewie komercji i chał-
tury „biesiadnej” udało się zaproponować rybni-
czanom inne śpiewanie. To nie jest kopiowanie
Wrocławia. Ta impreza jest skromna i na pewno
inna.Ten rodzaj piosenki polubiło w Rybniku
wiele osób.

Od sześciu lat mamy przecież do czynie-
nia z ogromną pasją i zaangażowaniem
organizatorów, zadowoleniem publiczno-
ści,  niezapomnianymi koncertami oraz
promocją młodych ludzi, dla których ten
festiwal jest etapem w drodze na muzycz-
ne szczyty.

                      (S)

O jedną kreskę za dużo
Jedna kreseczka, a znaczy tak wiele... Chochlik

sprawił, że w podpisie pod zdjęciem do artykułu
„Powstańcy” w czołówce w lutowej „GR” było o
jedną kreseczkę za dużo. Jak zresztą wynikało z tre-
ści materiału przedstawiało ono oczywiście część
olimpijskiej drużyny I LO im. Powstańców Ślą-
skich. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
przepraszamy!                                         Redakcja

��������	�
������������
Na pytanie „Do you speak english” nie robią przerażonych oczu i w popłochu nie szu-

kają słowników. Znają ten język na tyle dobrze, by swobodnie zagrać w sztuce, którą sami
napisali. I choć nie gustują w szekspirowskich dramatach, ich spektakle budzą nie mniej-
sze emocje i zaciekawienie.
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Występ uczniów II LO im. Frycza–Modrzewskiego z Rybnika.                                                 Zdj.: M.T.
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Każdy AF proponuje trzy, powiązane ze
sobą formy aktywności. Działalność podstawo-
wą, popartą doświadczeniem i bogatymi ma-
teriałami dydaktycznymi stanowią kursy ję-
zykowe. Alliance oferuje zajęcia dla dorosłych,
młodzieży i dzieci, a niektóre ośrodki organi-
zują także kursy dla przedsiębiorstw, admini-
stracji itp. Organizacja kursów różni się po-
między poszczególnymi oddziałami Alliance,
zaś suma wszystkich uczniów to prawie 5 tys.
osób rocznie.

Dzięki wsparciu finansowemu Delegatury
Generalnej, współpracy Instytutu Francuskie-
go i dzięki inicjatywom samych ośrodków lo-
kalnych, AF jest również znakomitym propa-
gatorem kultury francuskiej. Ośrodki pro-
ponują bogaty program kulturalny, na który
składają się spektakle teatralne, koncerty, kon-
ferencje, wystawy, seminaria, występy artystów
polskich i francuskich. Imprezy kulturalne są
często organizowane wspólnie z partnerami lo-
kalnymi.

Każda filia AF posiada bibliotekę – media-

tekę, w której uczniowie,
studenci, jak również szero-
ka publiczność znaleźć
może książki, kasety, płyty
kompaktowe oraz cd–romy,
pozwalające zaspokoić ich
potrzeby kulturalne lub ba-
dawcze w różnych dziedzi-
nach: literaturze pięknej,
nowościach książkowych, li-
teraturze młodzieżowej, hi-
storii, sztuce, dydaktyce...
Wydawany jest także kwar-
talnik – „Journal”, zawiera-
jący informacje dotyczące
działalności sieci AF w Pol-
sce, aktualności pedagogicz-
ne i kulturalne ze świata
frankofońskiego.

Rybnicki Ośrodek AF, z
siedzibą w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, działa już od

Prawie połowa uczestników konkursu
z Rybnika, Wodzisławia, Żor i Jastrzębia wy-
brało piosenki z repertuaru tej znakomitej, ka-
nadyjskiej wokalistki. Wśród nich również zdo-
bywczynie ex aequo I miejsce: Katarzyna
Kozyrska z IV LO z Chwałowic oraz Justy-
na Klimek z Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku. Członkowie jury, w którym obok
E. Paniczek, zasiadali również dyrektorka
Liceum Sióstr Urszulanek s. Wanda Kwas
oraz dyrektor SP 13, dyrygent chóru A. Mickie-
wicza Wacław Mickiewicz, podkreślali wysoki
poziom konkursu, wspaniałe wrażenie artystycz-
ne i ...wyjątkowy wkład wspomnianej już Celine
Dion. O wysokim poziomie świadczą nie tylko
dwie laureatki, ale i kolejne miejsca ex aequo:
drugie  dla zespołu z klasy IIIf I LO w Rybni-
ku oraz Zespołu Szkół nr 2 w Żorach, trze-
cie dla Jolanty Gittner z LO w Zespole
Szkół w Czerwionce-Leszczynach i Justy-

Alliance Française to światowa organizacja założona w 1883 r. działająca pod
patronatem Délégation Générale de l’Alliance Française przy Ambasadzie
Francji. Posiada w Polsce piętnaście ośrodków, afiliowanych przy uniwersyte-
tach np. w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku,Łodzi, Wrocławiu... lub przy
Urzędzie Miasta, tak jak to ma miejsce w Rybniku.

���������	
�	�����
Rybnicki Ośrodek Alliance Française

Jedną z ostanich imprez organizowanych wspólnie przez AF i RCK był
występ francuskiego duetu gitar klasycznych braci Eliosa i Boulou Ferré,
grających jazz o cygańskich korzeniach.                                         Zdj.: Z.K.

ny Oroń, reprezentującej IV LO w Rybni-
ku. Wyniki konkursu oraz entuzjazm świetnie

c.d. na stronie 34
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Główną inspiratorką Międzyszkolne-
go Konkursu Piosenki Francuskiej, jaki
miał miejsce w Prywatnym Żeńskim
Liceum Sióstr Urszulanek była, obok
doradcy metodycznego języka francu-
skiego Elżbiety Paniczek, ...Celine Dion.

bawiącej się publiczności sprawi zapewne, że
nie skończy się na jednej edycji tej imprezy.

(r)

Laureaci konkursu: w środku Katarzyna Kozyrska, pierwsza z prawej Justyna Klimek.                   Zdj.: AF

Razem z Celine Dion...



Tel. 42–28–825, 42–60–070
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W. Kilar ma w swoim dorobku wiele kom-
pozycji wykorzystujących śląskie i góralskie
motywy ludowe. Wykorzystali to autorzy spek-
taklu tworząc widowisko zaskakująco nowocze-
sne, które odbiorców tradycyjnego wizerunku
zespołu „Śląsk” na pewno poruszyło. A stało
się to nie tylko za sprawą muzyki, ale przede
wszystkim choreografii. W pamięci widzów po-
zostaną na pewno tańce „Harnaś i zbójnicy”

W odróżnieniu od swojej żywiołowej hisz-
pańskiej wersji, tango argentyńskie jest nostal-
giczne, nastrojowe, wręcz celebrowane. Jed-
no je łączy – są tak samo zmysłowe... Rybni-
czanie mogli się o tym przekonać dzięki wy-
stępowi w Teatrze Ziemi Rybnickiej Silen-
cio Orquestra, zespołu założonemu wpraw-
dzie w Szwajcarii,  ale przez rodowitego Ar-
gentyńczyka, pianistę Rogera Helou. Towa-
rzyszli mu: na akordeonie rodak Alfredo
Mrucci, Urugwajczyk Luis Bentacor na kon-
trabasie i ...Szwajcarka Ingmard Gross na
skrzypcach. Również soliści – opowiadający w
rytmie tanga o „sprawach życia i śmierci” pio-
senkarz Cristian Faig i para taneczna – po-
chodzili z Argentyny. Podziwialiśmy niezwy-
kły kunszt i precyzję tancerzy wyrażających ru-
chem ciała całą gamę uczuć. Może i my po
obejrzeniu tego spektaklu uznaliśmy, że tan-
go to więcej niż towarzyski taniec...

(r)

W 70. rocznicę urodzin kompozytora

��������	
����
���
����������	
 ������
 �������
 �
 ��������	
 ���	
 �	����
 �����
 ��

������	
����	
������
�	����
�
 ���!����
������
��
��	���	
��	��	��
����	"�
���	"�
���"���#�
�����	"�
��
����������
$����	��
 �����
�

�����!���	"�
%&'
��������
#������
�	"�
��	���	"�
�����������'

oraz „Orawa”
w choreografii Ju-
raja Kubanki, a
przede wszystkim
„Krzesany” W. Kila-
ra w choreografii
obecnego na rybnic-
kim spektaklu Con-
rada Drzewieckie-

go, legendarnego twórcy i dyrektora Polskie-
go Teatru Tańca w Poznaniu. Tancerze zespo-
łu „Śląsk” w bardzo nowoczesnym układzie i
do tego we współczesnych, a nie regionalnych
strojach, to widok na pewno niecodzienny. Po-
ruszająca muzyka Kilara, choreografia i zna-
komite wykonanie sprawiło, że „Krzesany” był
dla publiczności prawdziwym przeżyciem. W
programie nie mogło zabraknąć wspaniałego
„Poloneza” Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Za-
brakło jednak samego kompozytora, choć jego
obecność w Teatrze Ziemi Rybnickiej była
wcześniej planowana. Mamy jednak podstawy
przypuszczać, że byłby jego przebiegiem usa-
tysfakcjonowany, tak jak byli rybniczanie...

(r)

��Krzesany...

Harnaś i zbójnicy
Zdj.:Z.K
�
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Tango argentyńskie – w oryginale...                                                                                    Zdj.: K.Liszka

Tango to dla Argentyńczyka więcej
niż towarzyski taniec. To sposób wy-
rażania życiowej filozofii, stosunku
do rzeczywistości i innych ludzi.
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Jazz ma w naszym mieście zagorzałe gro-
no miłośników „od zawsze”, czyli od poło-
wy lat 50., kiedy to zaczęły wychodzić z pod-
ziemia pierwsze zespoły.

Do historii weszło też kilka
miejsc, które w Rybniku z tą mu-
zyką się kojarzą: „Bombaj”,
klub studencki „Ćwiek”, „Dex
Club”, „Mała Scena Rybnic-
ka”, a od czterech lat swoją tradycję buduje
Jazz Club Mimoza w Niedobczycach. Odkąd
„Mimozę” wziął w swoje posiadanie muzyk
i przedsiębiorca w jednej osobie Arkadiusz
Kozyra, stała się ona miejscem cyklicznych,
odbywających się raz w miesiącu koncertów
pod nazwą „Jazzowe czwartki”. Przedsięwzię-
cie to wspierał od początku jeden z najbardziej
zasłużonych muzyków jazzowych naszego re-
gionu Czesław Gawlik, pomagając, dzięki sze-
rokim kontaktom w świecie jazzu, w pozyska-
niu niektórych artystów. A kogóż tu przez te
prawie kilka lat nie było! Wymieńmy tylko naj-
większe gwiazdy: Janusz Muniak, Wojciech Ka-
rolak, Carlos Johnson Band, Ewa Uryga, Ja-
rosław i Wojtek Śmietanowie, Jan Ptaszyn–
Wróblewski, Iza Zając, Henryk Miśkiewicz,
Ewa Bem, Hanna Banaszak, Bernard Maseli,
Krystyna Prońko, Zbigniew Namysłowski, Lora
Szafran, Anna Maria Jopek, Sławek Wierzchol-
ski i Nocna Zmiana Bluesa, Tomasz Stańko,
Grażyna Auguścik, Leszek Cichoński, Krzysz-
tof Popek, Wojciech Majewski, Anna Serafiń-
ska, Krzysztof Ścierański, Marek Bałata, Wło-
dzimierz Nahorny – uff, starczy tych gwiazd! A
w najbliższych planach Maciej Sikała (25.04.),

Stanisław Sojka (23.05.) i Zbigniew Lewan-
dowski (13.06.). Kto choć trochę siedzi w te-
macie musi przyznać, że to „potężna gromad-
ka”... Wszyscy występujący tu artyści podkre-

ślali znakomitą atmosferę koncertów, na któ-
rych bywają głównie prawdziwi wielbiciele jaz-
zu, świetnie tę muzykę odbierający.

By miejsce to przystosować do działań arty-
stycznych, trzeba było w nie włożyć sporo in-
wencji i ... grosza. Dziś „Mimoza” dysponuje
zgrabną scenką z zapleczem oraz salą, w któ-
rej mieści się 200 osób. Są też wysokiej klasy
instrumenty i sprzęt nagłaśniający, jakiego po-
zazdrościłaby niejedna wielka scena imprezo-
wa. A niedawno, w miejscu dawnej palmiarni i
dobudowanym skrzydle powstał hotelik o do-
brym standardzie. I tak naprawdę „Czwartki
jazzowe” specjalnej reklamy nie potrzebują, bo
zazwyczaj jest więcej chętnych niż miejsc. Le-
piej więc zaopatrzyć się w karnet.

Od trzech lat Jazz Club „Mimoza” współ-
pracuje z Rybnickim Centrum Kultury i jest
organizatorem jednego z trzech dni Silesia Jazz
Meeting. Arkadiusz Kozyra, muzyk pracujący
przez wiele lat zagranicą – przede wszystkim w
Skandynawii, ale i w innych krajach europej-
skich, znalazł miejsce w którym może realizo-
wać swoją pasję. Tu ulokował swoje uczucia,
zarabia gdzie indziej...                            (r)

Jazz Club Mimoza

iKoncert Michała Bajora, organizowa-
ny przy współudziale rybnickiego oddziału
Alliance Française z okazji 10–lecia jego ist-
nienia w Rybniku.

Czwartek 4 kwietnia, godz. 1900

i Komedia „Wszystko w rodzinie” autor-
stwa klasyka gatunku Roya Cooneya w wy-
konaniu teatru „Kwadrat” w znakomitej
obsadzie:  zobaczymy m.in. Andrzeja Kopi-
czyńskiego, Jerzego Turka, Marka Siudy-
ma, Barbarę Rylską i Wincentego Grabar-
czyka.

Sobota 13 kwietnia, godz. 1900

Niedziela 14 kwietnia, godz. 1700 i 2000

i „Zemsta nietoperza”, operetka w wy-
konaniu Teatru Muzycznego z Łodzi.

Sobota 27 kwietnia, godz.1800

„Europa, Europa...”
Prezentacje Kultury

Greckiej
i Na inaugurację musical „Zorba” w wy-

konaniu Teatru Muzycznego w Łodzi
Sala TZR, piątek 26 kwietnia, godz.1800

i Bajka w wykonaniu teatru kukiełkowe-
go „Tiritomba” z Larissy w Grecji

Sala TZR, wtorek 30 kwietnia, godz. 1000

i  Dzień Grecki na Rynku, a w progra-
mie występy zespołów ludowych, grupy roc-
kowej „Z młyna”, prezentacja kuchni grec-
kiej, spektakl „Tańczące fontanny”

Rybnicki Rynek,
wtorek 30 kwietnia, godz. 1700 – 2200

i  Występ „Eleni” w czasie koncertu
z okazji Święta 3 Maja

Rybnicki Rynek, piątek 3 maja, godz. 1900

i  Koncert w wykonaniu artystów z Gre-
cji: recital fortepianowy C h r i s t o s a
Ktistakisa oraz w części drugiej wy-
stęp chóru mieszanego z Larissy

Sala TZR, środa 8 maja, godz. 1900

i  Na zakończenie Prezentacji Kultury
Greckiej koncert Filharmonii Rybnickiej
z połączonymi chórami okręgu rybnickiego
wraz z chórem z Larissy

Sala TZR, piątek 10 maja, godz. 1700

i Prezentacjom Kultury Greckiej towarzy-
szyć będzie przegląd filmów greckich w reży-
serii Michaela Cacoyannisa, organizowany
wspólnie z DKF „Ekran”: „Elektra” (23.04.),
„Dzień, w którym wypłynęła ryba” (243.04.),
Ifigenia” (25.04.) i „Grek Zorba” (29.04).

Wszystkie seanse rozpoczynają się
o godz. 2000.

„Mimoza” uchwycona w obiek-
tywie gości z greckiej Larissy oraz
jeden z pierwszych koncertów, na
którym wystąpił Carlos Johnson
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Wśród autorów wystawianych dzieł są zarów-
no twórcy już nieżyjący, a także artyści – pla-
stycy pełni sił twórczych oraz artystyczna mło-
dzież. Niegdyś zrzeszeni w tzw. Grupie ROW,
dziś należą w większości do licznego i prężne-
go rybnickiego koła Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Będące własnością Mu-
zeum prace pozyskano drogą organizacji kon-
kursów i plenerów, zdarzały się dary od osób
prywatnych lub instytucji, sporadycznie – zaku-
py. Wszystkie prezentują sztukę współczesną, zaś
największą wartością ekspozycji jest jej różnorod-
ność. Imponujące jest bogactwo treści, form i
technik prezentowanych obrazów oraz rzeźb,
będące dowodem ogromnego potencjału
twórczego środowiska plastycznego nasze-
go regionu. Reprezentowane są prawie
wszystkie trendy charakteryzujące sztuki pla-

Zaczęło się od pięknego bukietu słoneczników, jaki Maria
Kulawik, autorka prac prezentowanych na wystawie w Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, otrzymała w czasie cho-
roby od męża. Chcąc ulotne piękno zatrzymać na dłużej – uwiecz-
niła kwiaty na rysunku. Odtąd zaczęła się jej przygoda z malowa-
niem. Na razie głównym tematem prac są słoneczniki, choć w prze-
różnych konfiguracjach – słoneczniki radosne, pełne słońca i inne
– zbrązowiałe, chylące się ku ziemi... W każdym obrazie autorka
zawarła cząstkę swoich przeżyć, nieprzypadkowo więc wystawę na-
zwała „Życiorys w słonecznikach”.

styczne w ostatnim półwieczu. Jak uważa ku-
rator wystawy, a także jedna z autorek wysta-
wianych prac Maria Budny Malczewska (...)
największym wezwaniem dla artystów jest ak-
ceptacja społeczna ich sztuki. Ta współpraca
potwierdza, jak bardzo sztuka jest ludziom
potrzebna. Dostarcza przecież doznań estetycz-
nych, wzrusza, jest piękna. Dodajmy – jest
również świadkiem czasów, w których powsta-
ła.

Wernisaż wystawy zgromadził wielu gości,
wśród nich większość artystów, których prace są
eksponowane. Z rąk dyrektor Muzeum Geno-
wefy Grabowskiej odebrali oni specjalne me-
dale będące formą podziękowania za wzbogace-
nie zbiorów Muzeum. Podobne otrzymali przed-
stawiciele firm sponsorujących muzealne przed-
sięwzięcia oraz media je promujące,
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Współczesna sztuka regionalna w zbiorach Muzeum

Włączając się w obchody jubileuszu 800–lecia Rybnika Muzeum zorgani-
zowało wystawę prac ponad 30 artystów związanych z rybnickim środowi-
skiem twórczym.

Autorzy prac
prezentowanych na wystawie:

Ludwik Konarzewski (senior)
Ludwik Konarzewski (junior)

Joanna Konarzewska
Antoni Tomala
Marian Rak

Barbara Wołoszyńska-Rak
Józef Siejna

Elżbieta Niedziela - Siejna
Jan Karwot

Jacek Kordowski
Helena Piergies – Chlubek

Jerzy Baron
Marian Zawisła

Urszula Berger – Styczeń
Helena Dobrzańska – Kasiura

Zyhdi Cakolli
Marian Chmielecki

Ewa Rotter – Płóciennik
Franciszek Stabla

Janusz Dyjak
Krzysztof Dublewski

Maria Budny-Malczewska
Ryszard Kalamarz

Grażyna Zarzecka – Czech
Józef Sowada

Andrzej Obuchowicz
Bogdan Szymura
Zbigniew Mura

Alina Podleśny – Małeszczuk
Franciszek Nieć
Hanna Grzonka
Justyna Reclik

Aleksandra Mrok
Martyna Bratkowska
Zygmunt Brachmański

w tym „Gazeta Rybnicka”. Tradycyjnie wernisaż
poprzedzono chwilą muzyki, tym razem w wy-
konaniu Czesława Gawlika, wzbogaconą pro-
gramem poetyckim złożonym z wierszy
o sztuce w wykonaniu Czesława Zemły
i Sylwii Szewczyk. Dzięki sporej grupie spon-
sorów udało sie wydać piękny, kilkujęzyczny ka-
talog zawierający po jednej przynajmniej pra-
cy prezentowanych na wystawie twórców.
                                                                   (r)
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Zdj.:Z.K.

Zdj.:Z.K
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Od tego czasu minę-
ło pół wieku wspólnego
życia, honorowane
przyznaniem przez Pre-
zydenta RP Medalu za
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Odznaczenia te
wręczył tradycyjnie na
dwu uroczystych spo-
tkaniach w Urzędzie
Miasta prezydent
Adam Fudali. Wspól-
nie z nim gratulacje
w imieniu miasta jubila-
tom złożyli wiceprezy-
dent Jerzy
Frelich i wice-
przewodnicząca
RM Maria Z.
Smołka.

Na uroczysto-
ści w końcu
lutego medale
o t r z y m a l i :
Paweł i Marta
Woźniokowie,
Hieronim i He-

lena Sobikowie, Alojzy i Anna Szwedkowie,
Franciszek i Helena Lankoszowie, Marta
i Antoni Lużyna, Stefan i Agnieszka Buja-
kowie, Władysław i Regina Szarkowie,
Paweł i Jadwiga Rycmanowie, Mieczysław

i Lidia Ziewiecowie,
Józef i Hildegarda Pa-
larzowie,  Maksymi-
lian i Bronisława Bła-
nikowie,  Stanisław
i Amalia Witoszkowie,
Norbert i Łucja Loren-
zowie, Franciszek i Ja-
dwiga Cyrulikowie, Jo-

achim i Agnieszka Długoszowie, Włady-
sław i Marianna Szczesiakowie, Józef
i Anna Murowie, Józef i Marta Bochenko-
wie, Eryk i Anna Biegonkowie, Emil Bu-
chalik, Eugeniusz i Hildegarda Połomscy,

Złote GodyZłote GodyZłote GodyZłote GodyZłote Gody
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Winfryd i Gabriela Sowa, Magdalen i Jó-
zef Paprotni, Józef i Eugenia Małykowie,
Emil i Maria Pustelny.

Państwo Hildegarda i Józef Palarzowie
 z Boguszowic Starych poznali się w ....kościele.
Pani Hildegarda zerkała na przyszłego męża spod
ambony, potem on zaczekał po mszy i tak to się
zaczęło. Później prowadzili wspólne gospodar-
stwo rolne, zaś pan Józef pracował również na
„Ryfamie”, w gotartowickich „Sygnałach”, był
budowniczym kopalń. Również Jadwiga
i Franciszek Cyrulikowie pochodzą z Bogu-
szowic. Poznali się przez wspólnego kolegę.
Pani Jadwiga trafiła do serca przyszłego męża
przez ...żołądek, bo jest znakomitą kucharką.
On sam pracował m.in. w kopalni „1 Maja”,
gdzie dorobił się zegarka za 25 lat pracy.
W dorosłe życie wszedł zahartowany przeży-
ciami wojennymi w obozie jenieckim w Rosji.
Państwo Cyrulikowie dorobili się sześciorga
dzieci: 4 córki i 2 synów, a teraz cieszą się 14
wnuczętami.

W czasie uroczystości marcowej medale
otrzymali: Franciszek i Serafina Przeliorzo-
wie, Sylwester i Aniela Kołatkowie, Alojzy
i Elżbieta Pompowie, Franciszek i Wanda
Grabcowie, Jan i Maria Nowakowie, Aloj-
zy i Salomea Sierni, Stanisław i Ema Bor-
czykowie, Alojzy i Regina Gulcowie, Bole-
sław i Małgorzata Żydkowie, Konrad i Ma-
ria Winklerowie, Rudolf i Jadwiga Kluge-
rowie, Walenty i Krystyna Frelichowie, Je-
rzy i Janina Koczowie, Józef i Aniela No-
wakowie, Józef i Zofia Srokowie, Florian i
Maria Kuźnikowie, Jerzy i Rozalia Gorgo-
niowie, Franciszek i Marta Kulikowie, Ka-
zimierz i Elżbieta Gilowie, Filip i Zofia
Szwedowie, Alojzy i Aniela Gatnarowie,
Gerard i Irena Mierowie, Alojzy i Helena
Szulikowie, Rafał i Matylda Szwedowie,
Edmund i Monika Popkowie.

Tak się złożyło, że pan Jerzy Gorgoń, który
wraz z żoną Rozalią świętował Złote Gody, w
czasie poprzedniej uroczystości...pracował. Jest
bowiem członkiem zespołu „Gama”, który
przygrywał jubilatom „lutowym”. Żonę też
poznał dzięki muzycznym zdolnościom – grał
w orkiestrze na zabawie, na którą przyszła
w jej rodzinnej Ligocie. Sam pochodzi z Nie-
dobczyc, a w tej chwili państwo Gorgoniowie
mieszkają w Golejowie. Pan Jerzy wiele lat pra-
cował w „Sygnałach”, był też instruktorem
w placówkach kultury, muzyki nie zaniedbuje
do dziś. Marzeniem pani Rozalii było naucza-
nie matematyki, ale ze względu na chorobę pla-
nów tych nie zrealizowała. Pomaga jednak
chętnie z tego przedmiotu znajomym młodym
ludziom. Państwo Gorgoniowie są rodzicami
jedynaczki i dziadkami dwojga wnucząt.

Pczęstunek jubilatom umiliła swoim wystę-
pem Wice–Ślązaczka Roku Anna Stronczek
z rodziną.

Wszystkim jubilatom składamy najser-
deczniejsze życzenia.

(r)

Moment dekoracji...                                           Zdjęcia: Biuro Rzecznika UM

Państwo Hildegarda i Józef
Palarzowie oraz Jadwiga
i Franciszek Cyrulikowie po-
chodzą z Boguszowic Starych.

Rozalia i Jerzy Gorgoń(z lewej) mieszkają w Golejowie
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Kalendarz Imprez Miejskich

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

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

Kwiecień
2002

Kalendarz Imprez Miejskich
Kwiecień

2002

KULTURA
Lp. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY
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Eugeniusz Stawarski urodził się 7 czerwca
1956 roku w Marklowicach. W 1975 roku ukoń-
czył jednocześnie II LO w Rybniku (dziś im.
A. Frycza–Modrzewskiego) oraz rybnicką szko-
łę muzyczną, a następnie 2–letnie Pomatural-
ne Studium Ekonomiczne. W latach 1978–1983
odbył studia na Wydziale Wychowania Muzycz-
nego Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach w klasach dyrygen-
tury oraz skrzypiec. Od 1992 do 1996  roku stu-
diował na Wydziale Pedagogiki Instrumental-
nej Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie
skrzypiec Roberta Kabary.

E. Stawarski całe życie zawodowe związał z Pań-
stwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Rybni-
ku. Niedługo po jej ukończeniu sam został w niej
pedagogiem, a od 1991 roku dyrektorem.
Okres Jego kadencji dyrektorskiej to były
dobre, choć trudne lata dla tej niezwykle dla
Rybnika zasłużonej placówki. Dobre – bo dy-
rektor E. Stawarski podejmował szereg dzia-
łań zmierzających do poniesienia poziomu na-
uczania. Zobowiązał kadrę pedagogiczną do
ciągłego doskonalenia, co przyniosło wymier-
ne efekty w ilości sukcesów uczniów, nie tylko
w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Dy-
rektor działał mobilizująco na nauczycieli przy-
gotowujących uczniów do udziału w przesłu-
chaniach i konkursach, w których zdobywali
najwyższe laury. Sam był również znakomitym
pedagogiem, o czym świadczą osiągnięcia Jego
podopiecznych. Wysoki poziom szkoły potwier-
dza zajęcie przez nią I miejsca w rankingu szkół
muzycznych I i II stopnia naszego regionu w ub.
roku, a także coraz większa liczba absolwen-
tów dostających się na studia muzyczne.

Dyrektor E. Stawarski dbał, by uczniowie
mogli się wykazać swoimi umiejętnościami
m.in. poprzez grę w szkolnej orkiestrze symfo-
nicznej, którą zaktywizował, i którą od 1990
roku prowadził. Jej poziom budził podziw słu-
chaczy, również poza granicami kraju, gdzie
często koncertowała. Ubiegłoroczne występy
w zaprzyjaźnionym Dorsten w Niemczech były
przyjmowane owacyjnie...

Przez cały okres swojego dyrektorowania za-
biegał o nadanie szkole imienia Karola i Anto-
niego Szafranków. Udało mu się tego doko-
nać w 1999 roku. Szkoła pod Jego kierownic-
twem otrzymała nie tylko imię swoich założy-
cieli i wybitnych pedagogów, ale pielęgnowała
znakomite tradycje przez nich stworzone. Do-
wodem uznania dla wysiłków dyrektora Euge-
niusza Stawarskiego były nagrody resortowe
ministra kultury i sztuki za Jego szczególny
wkład w rozwój dydaktyki artystycznej. Jednak
największą nagrodą była dla Niego sympatia
środowiska muzycznego i kulturalnego Rybni-

ka oraz uwielbienie młodzieży, a także szacu-
nek rodziców uczniów, którzy wydawali mu jak
najlepszą opinię.

Przyszło Mu również zmierzyć się z proble-
mami związanymi z trudnymi warunkami pra-
cy w starym, zbyt ciasnym budynku szkoły. Od
lat zabiegał o pozyskanie nowej siedziby, a Jego
działania zostały w końcu zwieńczone sukce-
sem. Ogromnie się cieszył z podjętej przez wła-
dze miasta decyzji o adaptacji na nową siedzi-
bę szkoły poszpitalnego budynku przy ul. Po-
wstańców. Żył tą inwestycją, bywał często na
budowie. Niestety, nie doczekał finalizacji
przedsięwzięcia...

Eugeniusz Stawarski był również znakomi-
tym muzykiem. Od 1979 roku był skrzypkiem
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Ginek Stawarski nie żyje. Tę tragiczną wiadomość, która dotarła do
nas Środę Popielcową, przyjęliśmy z niedowierzaniem. To przecież
niemożliwe – miał dopiero 46 lat, był w pełni sił twórczych, zawsze
pogodny, uśmiechnięty, przyjazny... A jednak.

w Filharmonii ROW prowadzonej przez An-
toniego Szafranka. Grał w tej orkiestrze aż do
jej rozwiązania w 1991 roku, a następnie, wraz
z Towarzystwem Muzycznym im. Braci Szafran-
ków, przyczynił się do jej reaktywowania. Ostat-
nio pełnił w odrodzonej Filharmonii Rybnickiej
funkcję II koncertmistrza. Przez całe swoje za-
wodowe życie współpracował z Biurem Koncer-
towym Rybnickiego Centrum Kultury, biorąc
udział w koncertach szkolnych propagujących
kulturę muzyczną w regionie. Wspólnie z przy-
jaciółmi – muzykami stworzył kilka zespołów
kameralnych, z którymi koncertował w kraju

i zagranicą, nie odmawiał też udziału w różnych
imprezach okolicznościowych.

Był człowiekiem niezwykle lubianym zarówno
w środowisku muzycznym, jak i w kulturalnym
Rybnika. Bardzo dobrze układała się Jego współ-
praca z rybnickim samorządem i placówkami
miejskimi, a także szkołami muzycznymi w oko-
licznych miastach. Jako członek Stowarzyszenia
Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa
godnie reprezentował szkołę i jej dorobek w mia-
stach partnerskich, szczególnie w Dorsten i Eu-
rasburgu, gdzie miał prawdziwych przyjaciół.

Dzień przed śmiercią przyjechał na parę go-
dzin w góry odwiedzić młodzież na zimowisku.

Prowadzona przez Eugeniusza Stawarskiego szkolna orkiestra budziła podziw swoim poziomem.
Na zdjęciu: koncert w Dorsten.

dokończeniena str.26.
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Zapewne zastanawialiśmy się nieraz
skąd czerpią inspirację kapłani wygła-
szający homilie. Wiadomo, że kazania
nawiązują najczęściej do aktualnej
ewangelii, ale słowom trzeba nadać
odpowiednią formę, by przyciągnęły
one uwagę wiernych.

Okazuje się, że również księża mają swoje
„materiały pomocnicze”, a należą do nich wy-
dawane zbiory homilii. Jednym z autorów dwu
takich zbiorków jest ks. Józef Hajda, kapłan
urodzony w Rybniku. Do stanu duchownego
ks. Hajda trafił dość późno. Ukończył najpierw
studia ekonomiczne, przez 10 lat pracował
w różnych instytucjach, m.in. w „Ryfamie”, by
następnie wstąpić do Wższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego w Krakowie i w 1967
roku przyjąć kapłańskie święcenia. Pracował
jako wikary, kapelan szpitalny, przełożony
WŚl.SD, a także w Kurii Diecezjalnej. Przez
wiele lat był proboszczem w Osinach k/Żor,
a następnie osiadł na ojcowiźnie jako emeryt.

Przeglądając swoje notatki do homilii zasta-
nawiał się: spalić czy wydać? Wydać – doradził
mu przyjaciel ks. Henryk Panek. I w ten spo-
sób ujrzały światło dzienne homilie na niedziele
i święta „A słowo stało się ciałem”, o których
ks. prof. Stanisław Pisarek napisał: „...ho-
milie ks. Józefa Hajdy są pełne spokoju, pod-
noszą na duchu, budząc nadzieję. To prawdzi-
wa nowa ewangelizacja, której domaga się
Ojciec Święty Jan Paweł II”.

Teksty te mogą również służyć do rozważań
i skłonić do refleksji osoby świeckie, szczegól-
nie teraz, w oczekiwaniu na Zmartwychwsta-
nie Pańskie. Książeczki można kupić w księ-
garni katolickiej „San Antonio” w Rybniku
przy ul. Mikołowskiej 4.

Dodajmy, że ks. J. Hajda aktualnie duszpa-
sterzuje rybnickim siostrom wizytkom. W ich
siedzibie przy ul. Ks. Brudnioka można uczest-
niczyć we mszy świętej: w dni powszednie
o godz. 7.30, zaś w niedzielę o godz. 8.00.
Ksiądz Hajda oraz siostry wizytki zapra-
szają rybniczan do uczestnictwa w tych na-
bożeństwach.

(r)

W kwietniu, Miesiącu Pamięci Narodo-
wej, w bazylice św. Antoniego zostanie od-
słonięta i poświęcona płaskorzeźba upa-
miętniająca ofiary Golgoty Wschodu z Ryb-
nika i okolicznych miejscowości.

Inicjatorem powstania przedstawiającej
Matkę Boską Katyńską rzeźby jest rybnicki
oddział Rodziny Katyńskiej, szczególnie zaś
o jej zaistnienie zabiegała Helena Tomińska.
Pomoc w sprawach organizacyjnych zaofiaro-
wało rybnickie Muzeum, zaś fundatorem jest
miasto.

Rzeźba z masy stiukowej wysokości 1 me-
tra, zaprojektowana przez rybnickiego plasty-
ka Bogdana Szymurę, zostanie umieszczona
w przedsionku świątyni. Będzie na niej widniał
napis Pomordowanym na Wschodzie – Społeczeń-
stwo Ziemi Rybnickiej.

Płaskorzeźba zostanie poświęcona w czasie uro-
czystej mszy  w niedzielę 14 kwietnia
o godz. 12.00. Organizatorzy proszą o liczny
udział, szczególnie młodzież z pocztami sztan-
darowymi szkół z całej Ziemi Rybnickiej.

(r)

Serdeczne podziękowanie
dla Wszystkich,

 którzy w trudnych chwilach
po niespodziewanej śmierci

naszego Męża i Ojca

Eugeniusza
Stawarskiego

dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia
im. K. i A. Szafranków w Rybniku
łączyli się z nami w żalu i bólu,

udzielili pomocy
oraz uczestniczyli

w uroczystościach żałobnych
składa

żona z dziećmi

Obiecał swojej zastępczyni Romanie Kuczera,
że przyjedzie na dłużej. Nie zdążył...

Dla większości osób, którego Go znały, Jego
odejście było prawdziwym wstrząsem. Pogrzeb
w Lyskach, parafii, w której mieszkał, zgroma-
dził, obok najbliższej rodziny, tłumy przyjaciół
i znajomych. W kościele honorową straż przy
trumnie zaciągnęli Jego uczniowie. Wystarczyło
spojrzeć w ich twarze, by przekonać się jak bar-
dzo bliski był im Dyrektor. Złożona z przyjaciół,
poprowadzona przez Mirosława J. Błaszczyka
orkiestra wykonała m.in. „Adaggio” Albinionie-
go, utwór, który E. Stawarski wskazywał, pół–
żartem, by zagrać na Jego pogrzebie... Mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego przyznał
E. Stawarskiemu pośmiertnie odznakę Zasłu-
żony Działacz Kultury. Zmarły pozostawił żonę
Łucję oraz dzieci – Elżbietę i Pawła, którzy rów-
nież wybrali studia muzyczne.

Nad grobem pożegnała Zmarłego Danuta
Podgórska, główny wizytator Centrum Eduka-
cji Artystycznej Regionu Górnośląskiego, wy-
rażając żal, który dzielili na pewno wszyscy po-
zostali uczestnicy uroczystości pogrzebowych.

Gienek Stawarski pozostanie na zawsze
w naszych sercach i pamięci.

Wiesława  Różańska
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dokończenie ze str.25.

W środę 27 marca, o godz. 16.30
w kościele oo. misjonarzy

pod wezw. Królowej Apostołów
odbędzie się msza św.
 w intencji zmarłego

od grona pedagogicznego
Państwowej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia w Rybniku,
 jej uczniów i ich rodziców.

Homilie
rybnickiego księdza

Pamięci ofiar
Golgoty Wschodu

święcenia kapłańskie. Wykorzystując swoje
przedwojenne doświadczenia harcerskie, w
pracy duszpasterskiej skupił się na młodzieży.
Już wtedy zaczęła kiełkować w nim myśl o za-
angażowaniu dzieci, młodzież, ale i całe rodzi-
ny w działalność ewangelizacyjną i liturgiczną,
a także charytatywną i społeczną. W ten spo-
sób zaczęła się krystalizować żywa w polskim
Kościele do dziś idea oazowego Ruchu Świa-
tło–Życie. To właśnie ks. Fr. Blachnicki jest
jego twórcą. Z racji pracy oazowej miewał czę-
ste kontakty z kardynałem Karolem Wojtyłą,
również później jako papieżem Janem Pawłem
II. Przez całe życie inspirował różne inicjatywy
związane z Ruchem Światło–Życie, powoły-
wane m.in. do walki z alkoholizmem i in.
uzależnieniami i na rzecz działalności eku-
menicznej. Aż do początku lat 80. ks. pro-
fesor Fr. Blachnicki pracował na KUL–u.
Stan wojenny zastał go w polskim ośrodku
„Marianum” w Karlsbergu w Niemczech, tam
też zmarł w 1987 roku.

Dwa lata temu, zgodnie z wolą Jana Pawła
II, szczątki sprowadzono do Krościenka, gdzie
przez 27 lat mieszkał i pracował. W paździer-
niku 1996 roku, w 75. rocznicę chrztu ks. Blach-
nickiego, w „starym” kościele w Rybniku od-
słonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez
oazowiczów. W pamięci wielu ludzi ks. Blach-
nicki jawi się jako postać wyjątkowa, wręcz cha-
ryzmatyczna. Był nieugięty w obronie wyzna-
wanych przez siebie wartości, potrafił za sobą
porwać młodzież. Od kilku lat toczy się jego
proces beatyfikacyjny.

(r)

Dokończenie sesji Rady Miasta ze str. 4

Woda nie ostudziła...
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W Zespole Szkół Ponadpodstawowych
nr 3 odbył się etap rejonowy Wojewódzkie-
go Konkursu Biblijnego pt. „Głoszona przeze
mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim –
pierwsze listy św. Pawła” dla uczniów klas
gimnazjalnych z Rybnika, Żor, Czerwion-
ki –Leszczyn i ościennych gmin.

Każdą szkołę reprezentowały 2 osoby, w su-
mie – 48 uczniów. Czekając na wyniki testu
uczestnicy konkursu, a także uczniowie ZSP nr
3 mogli zobaczyć wspaniały autorski występ
młodzieży z Jejkowic: musical o Abrahamie
„Więc szukaj Boga wciąż”.

Pierwsze miejsce zdobyła Barbara Golec
z Gimnazjum SS. Urszulanek w Rybniku,
przygotowana przez s. Halinę Drożdżyńską.
Chociaż pytania uważano za trudne, Basia na

Biblia w szkole
Wystawa prac uczniów SP nr 18

możliwych 42,5 punktów osiągnęła 41,5. Na-
grodzono też dziesięcioro uczniów, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki. Drugie i trzecie miejsce
zdobyli gimnazjaliści z Żor – Przemysław

Witek i Katarzyna Krawczyk, czwarte Rafał
Zniszczoł z Pieców. Miejsca od piątego do
dziesiątego zdobyli gimnazjaliści z Rybnika:
Katarzyna Macionczyk (G 7, wspierana
przez katechetę ks. Adama Kępowicza),
Barbara Rymut (G 6, przygotowana przez
D. Tum), Natalia Styczyńska (G 11, opiekun
D. Pieckowska), Martyna Mencel (G SS Ur-
szulanek, opiekun s. H. Drożdżyńska), Mate-
usz Holona (G 1, opiekun U. Konsek) i Ma-
teusz Krupa (G 7, opiekun J. Zniszczoł). Do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się zdo-
bywcy pierwszych trzech miejsc.

Honorowymi gośćmi, którzy także wręczali
nagrody byli prezydent Rybnika Adam Fuda-
li, wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty De-
legatury w Rybniku Zofia Golińska oraz księ-
ża dziekani: dekanatu rybnickiego ks. Fran-
ciszek Skórkiewicz i dębieńskiego ks. Anto-
ni Drosdz z Leszczyn.

Wraz z konkursem biblijnym rozstrzygnięty
został również konkurs plastyczny dla uczniów
klas od pierwszych do trzecich szkół podsta-
wowych pt. „Razem ze św. Mateuszem poznaje-
my Jezusa”. Zgodnie z regulaminem można
było zgłosić trzy prace z każdej szkoły. Napły-
nęło 86 rysunków. Ponieważ trudno było wy-
łonić jednego zwycięzcę, a sponsorzy dopisali,
przyznano dwa pierwsze miejsca, a zdobyli je:
Rafał Skrzypiec (SP 16 Rybnik) i Kinga Dy-
long (Żory–Rój), trzy drugie: Monika Kucz
(SP 18 Rybnik), Weronika Marcol (SP Jan-
kowice) i Michał Szymura (SP 4 Czerwion-
ka–Leszczyny) i dwa trzecie miejsca: Aleksan-

dra Stanek (Książenice) i Ali-
na Ficek (SP 6 Rybnik). Ośmio-
ro uczniów uhonorowano wy-
różnieniami.

Wystawę prac zebranych na
ten konkurs zorganizowała
Szkoła Podstawowa nr 18
w Boguszowicach. Ponieważ
prac było aż 433, ekspozycja
miała miejsce w obszernej dol-
nej kaplicy kościoła p.w. Św.
Barbary. — Dzieci wykazały się
ogromną inwencją, wykorzystały
przeróżne techniki plastyczne: od
kredek i farb, poprzez wydzieran-
ki, grafiki aż do barwnych kolaży
— powiedziała prowadząca ka-

techezę w SP 18 Bernadeta Krupa, która przy
współudziale ks. Łukasza Ryguły, wystawę
zorganizowała.

Na wystawie znalazły się też albumy będące
dziecięcą próbą wizualizacji słów modlitwy
„Ojcze nasz”, a także treści książeczki „Dobra
nowina”. Wyeksponowanie albumów było
wspólnym pomysłem B. Krupy oraz Gabrieli
Kuśka. — Prace były dowodem, że dziecięca
wyobraźnia nie zna granic — mówią animator-
ki wystawy. — Niektórymi można się było au-
tentycznie zachwycić. Ważne też, że przekazy-
wały jak najbardziej pozytywne treści.

(r)

Laureatka konkursu Barbara Golec z G SS. Urszulanek i jej opiekunka s.Halina Drożdżyńska
                                                                                                                   Zdj.:Biuro Rzecznika UM.

Wystawa prac uczniów SP 18 w dolnej kaplicy kościoła św. Barbary.                     Zdj.: SP 18
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We współczesnej polszczyźnie funkcjonuje
słowo „kalwaria”, które oznacza tę konkretną
kalwarię jerozolimską, bądź miejsce nabo-
żeństw skonstruowane tak,  by przypominało
wzgórze, które pokonywał Chrystus z krzyżem
na ramionach.  Kalwarie budowane są prze-

ważnie na wzgórzach i wyznaczane przez krzy-
że, kapliczki bądź kościoły, które symbolizują
czternaście stacji Drogi Krzyżowej Chrystusa.

Pierwszą, poza Palestyną, kalwarię odtwarza-
jącą symbolicznie scenerię kalwarii w Ziemi Świę-
tej wybudowano w 1420 roku pod Kordobą
w Hiszpanii. Słynne są też kalwarie niemieckie
w Lubece, Norymberdze i Bambergu oraz wło-
ska na Monte Novallo i francuska w Plougonven.

Również na ziemiach polskich istnieje wiele
kalwarii. Te najbardziej znane to  Kalwaria
Zebrzydowska, Góra Kalwaria na Mazowszu
oraz kalwaria w Wejherowie. Nie brakuje rów-
nież kalwarii na Śląsku. Blisko nas znajdują się
kalwarie na Górze Św. Anny , w Piekarach Ślą-
skich, w Katowicach–Panewnikach przy klasz-
torze franciszkanów oraz w Pszowie.

Istnieje również kalwaria na terenie mia-
sta Rybnika – mieści się ona na Górze

Grzybówce w dzielnicy Golejów.
Aby omówić okoliczności powstania
golejowskiej kalwarii, należy sięgnąć
do lat 20. XX wieku. Golejów należał
wtedy do parafii rybnickiej, a miesz-
kańcy na msze św. i nabożeństwa

chodzili do ko-
ścioła Matki Bo-
skiej Bolesnej.
W 1925 roku
w Golejowie po-
stanowiono wy-
budować kościół.
Początkowo miej-
sce pod budowę
świątyni zlokali-
zowano na pry-
watnej działce
pod górką zwaną
„ G r z y b ó w k ą ” .
Nie wszystkim
jednak się to po-
dobało, więc lo-
kalizację kościoła
przeniesiono bli-
żej drogi pomiędzy Golejo-
wem, a Grabownią. Tam też
ruszyła budowa kościoła
pod wezwaniem Chrystusa
Króla, który konsekrowano
w maju 1927 roku. Jednak
ta część mieszkańców Gole-
jowa, która liczyła na to, że
kościół powstanie pod
Grzybówką czuła potrzebę
działania...  To właśnie ci
mieszkańcy zainicjowali bu-

dowę kalwarii na Górze Grzybówce. Prace roz-
poczęły się wiosna 1931 roku i były finansowa-
ne nie z kasy parafialnej, ale z całkowicie pry-
watnych funduszy kilku zaangażowanych w to
rodzin.  Budowie kalwarii towarzyszyła cicha
aprobata ks. Kaspra Reginka, który był kura-
torem kościelnym w Golejowie,  gdyż miejsco-
wość ta nie była jeszcze osobna parafią.  Być
może ks. Reginek (brat rybnickiego probosz-
cza ks. Tomasza Reginka) liczył, że miejsce to
stanie się celem pielgrzymek okolicznej ludno-
ści. Budujący kalwarię byli bardzo konsekwent-
ni. Wzdłuż ścieżki prowadzącej na szczyt Grzy-
bówki powstało trzynaście kapliczek,  zaś na
górce stanęła czternasta stacja. Była to kaplica
Grobu Pańskiego w postaci małego kościółka
z czerwonej cegły. W środku postawiono na-
wet ołtarz, zawieszono dzwoni – pozytywka, zaś
w okna wstawiono witraże.  Kontynuowanie

������������	�
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Wzgórze w Jerozolimie, na którym ukrzyżowano

Chrystusa w ówczesnym języku Żydów czyli po aramej-
sku brzmiało „gulgota”. W Ewangelii znajdujemy grec-
kie słowo „golgotha”, po łacinie – „calvaria”. Słowa te
znaczą „miejsce czaszek”, „skaliste wzgórze” czy „łysa góra”.

Stacja X „Odarcie z szat”.                                                         Zdj.:Z.K.

Kalwarię  wieńczy figura Chrystusa.                             Zdj.:Z.K.

dzieła przerwała druga wojna światowa. Kapli-
cy na szczycie nie dokończono, zaś trzynaście
kapliczek było w stanie surowym – w środku za-
brakło rzeźb i obrazów z motywami poszczegól-
nych stacji Drogi Krzyżowej. Los okrutnie obszedł
sięz ostatnią stacją, czyli z kościółkiem Grobu Pań-
skiego na szczycie Grzybówki, który został znisz-
czony podczas działań drugiej wojny światowej
i dlatego w 1948 roku został rozebrany.

W takim niedokończonym kształcie kalwa-
ria przetrwała do 1998 roku, kiedy parafianie
wraz z golejowskim proboszczem ks. Ambro-
żym Kuczem dokończyli dzieła swych przod-
ków. Odtąd na Kalwarii Golejowskiej nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są
w Wielki Piątek oraz w każdy trzeci piątek
miesiąca.

Kto jeszcze nigdy nie był na Górze
Grzybówce (wysokość 291 m.npm), ani
nie widział golejowskiej kalwarii, powi-
nien to niezwłocznie uczynić – szczegól-
nie w Wielkim Tygodniu. Dojazd jest bar-
dzo prosty: jadąc z centrum Rybnika ulicą
Gliwicką, w Golejowie na światłach należy
skręcić w prawo w ulicę Książenicką, a na-
stępnie około 300 metrów dalej pozostawić
samochód czy rower i już dalej iść pieszo ulicą
Wieżową – wzdłuż niej aż na szczyt góry pro-
wadzi owa kalwaria wyznaczana trzynastoma
kapliczkami.

Marek Szołtysek
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Stacjo jedynosto
Rynce i nogi szpanujom,
Gwoździe i motki szykujom.
Do krziża Go przibijajom,
Żodnyj litości niy majom.

Stacjo dwanosto
Już do krziża Go przibiyli
I na wiyrchu powiesiyli.
Fest tam ciyrpi, zaro skono.
Cołko Ziymia już zbawiono!

Stacjo trzinosto
Zbawiynie sie dokonało
I sjyni ze krziża ciało
Ponboczkowe. I płakali
Jak je Mamulce dowali.

Stacjo sztyrnosto
W biołe płótna Go swijajom
I do grobowca chowajom.
I mało kto wtedy wierzył,
Że tam dugo niy poleży!

Stacjo piyrszo
W przod Ponboczka sprali batym,
Potym pod syndziom Piłatym,
Na zabicie osondziyli
I na mynka pokludziyli.

Stacjo drugo
Ponboczkowi krziż na bary,
Wkłodajom rzymskie chachary.
Biczami Go poganiajom
I szpetnie Go przezywajom.

Stacjo trzecio
Idzie Ponboczek na gora,
Coby ciyrpieć tam i skonać.
Wtym piyrszy roz pod krzyżym pod,
Fest Go za to piznoł łotr.
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Stacjo czworto
Trefioł Ponboczek na drodze,
Swa Mamulka smutno srodze,
Keryj serce przeszywała
Boleść. Tak Go żałowała!

Stacjo piąto
Krziż je ciynżki, bolom rany,
A Ponboczek fest zmachany,
Bestoż dostoł pomocnika,
Szymona Cyrynejczyka.

Stacjo szósto
Ponboczkowe sie odbiyły
Lica, kere tak krwawiyły.
Utarła je Weronika,
Do bieluśkigo ryncznika.

Stacjo siódmo
Idzie Ponboczek na gora,
Coby ciyrpieć tam i skonać.
Wtym drugi roz pod krzyżym pod,
Fest Go za to piznoł łotr.

Stacjo łosmo
Jak Ponboczek ze krziżym szoł,
Spotkanym babom tak godoł:
Niy beczcie i niy ślimtejcie!
Na swych synkow pozor dejcie!

Stacjo dziewiąto
Trzeci roz Ponboczek pod
I sie pod krziżym ciyżkim znod.
Do końca już niydaleko,
Lecz krziż dźwigać niy ma leko.

Stacjo dziesiąto
Na Golgota już trefiyli,
Zaro bydom Go mynczyli.
Napoczyni seblykanie
I do krziża rychtowanie.

Skuli naszego zbawiynio,Ponboczek mioł fol ciyrpiynio,
Wiync zaczynomy rzykanie,Bożyj Mynki spominanie:
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O miano najlepszych narciarzy rywalizowa-
ło prawie 160 uczniów rybnickich gimnazjów i
szkół średnich. Wśród gimnazjalistek najlepszą
narciarką alpejską okazała się Aleksandra

Korbasiewicz (Gimnazjum nr 8), druga była
Katarzyna Gordoń (Gimnazjum Społeczne),
a trzecia Agata Piecha (Gimnazjum nr 4).
Wśród gimnazjalistów zwyciężył Michał Bla-

zel (Gimnazjum nr 1), przed Jakubem No-
siadkiem (Gimnazjum nr 4) i Mateuszem
Sobikiem (Gimnazjum nr 3).

W kategorii dziewcząt szkół średnich zwy-
ciężyła Katarzyna Du-
sza (I LO), druga była
Patrycja Błaszczyń-
ska (II LO), a trzecia
Katarzyna Piątkow-
ska (III LO). Wśród
chłopców szkół śred-
nich najlepszym nar-
ciarzem został Marcin
Zawadzki  (Zespół
Szkół Technicznych),
na miejscu drugim
uplasował się Michał
Benioszek (ZSE-U), a
na trzecim Robert
Szołtysek  (II LO).

Pamiątkowe statuet-
ki oraz dyplomy naj-
lepszym narciarzom

wręczali Prezes Klubu Olimpijczyka „Sokol-
nia” w Rybniku doc.dr Adam Bezeg oraz
mistrz świata w jeździe parami na żużlu An-
drzej Wyglenda.

Uczniowie na nartach
Tym razem w Istebnej, a nie jak do tej pory w Ustroniu odbyły się

mistrzostwa Rybnika w narciarstwie alpejskim, których organizatorem
jest Miejski  Szkolny Związek Sportowy  w Rybniku.

 W dwunastu turniejach rybniczanie zdobyli
336 pkt, pokonując miedzy innymi w klasyfi-
kacji drużynowej Górnika Sosnowiec (drugie

Bokserzy mistrzami Śląska

Do rywalizacji o to trofeum przystąpiło 50
zawodników z Raciborza, Wodzisławia, Żor,
Gliwic, Jastrzębia, Bielska, Czerwionki i Ryb-
nika. Turniej rozgrywany był systemem szwaj-
carskim na dystansie 9 rund po 15 minut na
zawodnika.

W turnieju indywidualnym wśród seniorów
zwyciężył Arkadiusz Bubnowski (Społem
Wodzisław), drugi był Tadeusz Helis (Rze-
miosło Racibórz), a trzeci Adrian Wiśniew-
ski (MKSz Rybnik). Najlepszą seniorką oka-
zała się Marta Szydłowska (AZS Gliwice),
druga była Urszula Wagner (Społem Wodzi-
sław), a trzecia Anita Konarska (Górnik Czer-
wionka).

W turnieju juniorów zwyciężył Szymon
Kołodziej (Energetyk Rybnik), który  poko-
nanym polu zostawił m.in. Michała Paździo-
ra (Pasjonat Dankowice) i Martina Todoro-
wa (Energetyk Rybnik).W turnieju juniorek
trzy czołowe miejsca wywalczyły zawodniczki
Energetyka Rybnika: Klaudia Jarzyna, Mar-
ta Matuszczyk, Katarzyna Bała.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Ener-
getyk Rybnik, przed Górnikiem Czerwionka
i Społem z Wodzisławia.

Występujący od dwóch lat pod szyldem RMKS Rybnik bokserzy (wcze-
śniej Górnik Boguszowice) w zakończonym niedawno sezonie zostali zwy-
cięzcami bokserskiej śląskiej ligi juniorów, kadetów i młodzików.

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

miejsce) i Imex Jastrzębie (trzecie miejsce).
W rozgrywkach bokserskiej ligi śląskiej wystę-
powało 15 zespołów.

W ciągu tych dwóch działalności w struk-
turach Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego sekcja bokserska wychowała Mi-
strza Polski młodzików i brązowego medali-
stę Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży To-
masza Rejmaka, wicemistrza Polski młodzi-
ków Wojciecha Podgórnego i brązowego
medalistę Mistrzostw Polski młodzików Pa-
tryka Cichockiego.

Aktualnie boks w rybnickim klubie uprawia
prawie 60 zawodników w wieku od 12 do 18
lat. W Rybniku organizowane są turnieje bok-
serskie, ostatni turniej o Puchar Dyrektora
MOSiR-u odbył się 16 marca a kolejny tym
razem o Puchar Prezydenta Rybnika zaplano-
wano na 20 kwietnia. Działalność sekcji ofiar-
nie wspiera Janusz Kołodziejski (firma Kołpol)
oraz firma Utex. Swojego duchowego wspar-
cia udziela również wiceprezydent Rybnika
Józef Cyran, który często pojawia się na tre-
ningach, a o opuszczeniu turnieju bokserskie-
go nie ma nawet mowy.

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór do
sekcji.

Chłopcy w wieku od 10 do 15 lat mogą zgła-
szać się na treningach, które odbywają się w
hali sportowej w Rybniku Boguszowicach w
poniedziałki, środy i piątki od godziny 16.00.
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Szachiści
walczyli o puchar
W Klubie Energetyka w Rybniku ro-

zegrano indywidualny oraz drużyno-
wy otwarty turniej szachowy o Puchar
Rybnika.

Strony sportow
e redaguje M

arcin T
roszka



Tel. 42–28–825, 42–60–070

31
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK

Impreza, na którą wstęp mają tylko panie,
nawiązuje dowcipnie w swojej formie do bar-
dzo męskiej zabawy czyli „Górniczej strzechy”
– też jest Wysokie, tyle, że w sprawach Babskich
Nieomylne Prezydium, dwie stolnice i rządzące
nimi Podstoliny, są konkursy, biesiadne śpiewy,
poczęstunek, a przede wszystkim – dużo śmiechu.

W tym roku Wysokiemu Prezydium prze-
wodniczyła Maria Z. Smołka, a pomagały jej

��������	
�����������	
���

dwie Danuty – Piechowa i Rec-
likowa. Towarzyszyły im insygnia
w postaci nudelkule i warzechy,
które miały pomóc w utrzymaniu
w ryzach rozbawione panie. Po-
rządku stolnic pilnowały też podsto-
liny Lucyna Szłapka i Zofia Mokry.
Stolnice czerwona i żółta z wielką
zaciętością walczyły w konkursie

Ponad 160 kobiet bawiło się świetnie na Babskim Combrze zorganizowanym,
już po raz trzeci, w Domu Kultury w Niedobczycach.

W Babskim Combrze wzięło udział ponad 160 kobiet.                                         Zdj.:Z.K.

krążania kapusty, bicia piany, wbijania gwoź-
dzi, picia soku na czas i innych zwariowanych
konkurencjach. Za przewinienia szło się, wzo-
rem Big Brothera, do pokoju „zwierzeń” lub
„wychodka”, zakuwano też w dyby.

Nowym elementem zabawy był udział
...UOP–u czyli Urzędu Ochrony Prezydium,
złożonego z wyzwolonej Ta Libki, ciotki Berty
i Alojzji z Piosków, uzbrojonych w twarzowe
wiertarki. Pod takimi pseudonimami i fanta-
zyjnymi babskimi fatałaszkami ukryli się jedy-
ni panowie na sali, wśród nich dyrektor DK
Marian Wolny. Byli oni jednak wykorzysty-
wani wyłącznie do prac pomocniczych i porząd-
kowych... Ich zadaniem było też umycie nóg pa-
niom, które zostały wybrane do deptania po-
krążonej wcześniej kapusty. Dobra zabawa
trwała parę godzin, a uczestniczki przyrzekły,
że wrócą tu za rok...

(r)
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Młodzi siatkarze Rybnickiego Mło-
dzieżowego Klubu Sportowego odnie-
śli wielki sukces. W dwóch finałowych
turniejach o Mistrzostwo Śląska zajęli dru-
gie miejsce i  awansowali  do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Polski w siatkówce młodzi-
ków (rocznik 1987 i młodsi).

Po pierwszym finałowym turnieju, który ro-
zegrany został w Sosnowcu rybniczanie zajmo-
wali drugie miejsce za naszpikowanym kadro-
wiczami Polski Płomieniem Sosnowiec, z któ-
rym w bezpośrednim pojedynku po znakomi-
tej grze zwyciężyli  2:1 ( 23:25, 25:16, 15:11 ).

Drugi turniej finałowy rozegrany został w
Rybniku. W nim po ciężkich i wyrównanych

Uczestnicy z Rybnika, Czerwionki, Leszczyn
i Jastrzębia - zrzeszeni i nie - nadesłali 55 mo-
deli. Były wśród nich pojazdy kolejowe i gąsie-
nicowe, samoloty i śmigłowce, pojazdy koło-
we, okręty oraz budowle. Uczestników podzie-
lono na dwie kategorie wiekowe, a wśród nich
pojawiła się już druga dziewczyna - po Agacie
Sobel - Anna Szebera (z modelami latarni
morskich).

W rybnickim przeglądzie zwyciężyli m.in.
Paweł Smolnik (samolot odrzutowy), Tomasz
Smektała (śmigłowiec i budowla), Marek
Smektała (pojazd gąsienicowy). Ich wysokie
umiejętności modelarskie potwierdził ostatnio
werdykt V Międzynarodowych Mistrzostw
Śląska Modeli Kartonowych, Plastikowych
i Klasy C w Rudzie Śląskiej, gdzie wymie-
nieni zawodnicy zajęli odpowiednio Paweł -
pierwsze, Tomek - trzecie, a Marek również
trzecie miejsce. Brawo.

(gw)

Z końcem lutego zespoły biorące
udział w rozgrywkach rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Piłki Siatkowej zakończy-
ły I rundę rozgrywek grupowych.

Druga część rozgrywek będzie przeprowa-
dzona systemem „play off”. Zespoły, które w
swoich grupach zajęły pierwsze cztery miejsca
rywalizować będą pomiędzy sobą o miejsca

meczach tytuł Mistrza Śląska  zdobył Płomień
Sosnowiec, który na rybnickiej hali  zrewanżo-
wał się za porażkę u siebie z rybnickim zespo-
łem  i lepszym stosunkiem setów wyprzedził
RMKS Rybnik.

Siatkarze RMKS-u to klasa sportowa utwo-
rzona dwa lata temu  w Gimnazjum nr 8
w Rybniku - Boguszowicach. Awans do
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski to największy
sukces RMKS Rybnik w siatkówce halowej (w
siatkówce plażowej rybniccy siatkarze zdobywali
nawet tytuł Mistrza Polski. Biorąc pod uwagę
jubileusz klubu (10-lecie powstania) jest to god-
ne uczczenie rocznicy powstania RMKS Rybnik.

Brawo modelarze!
2 marca rozstrzygnięto w MDK-u
V Rybnicki Konkurs Modeli

Kartonowych.

1 – 8, zaś zespoły z dolnych rejonów grupo-
wych tabel walczyć będą o lokaty 9 –16. Ryb-
nik reprezentowały zespoły: Expert Team
Rybnik z TKKF Piaski, Dwójka Świerkla-
ny z Preem Rybnik, Eltomont Wodzisław z
Beer Team Rybnik, AZS Rydułtowy z AKS
Artus Żory, Antykwariat Rybnik z Antenką
Czerwionka–Leszczyny, KRS Sokół Rybnik
z Orliki Rybnik, Dream Team Zabełków z
Olimpem Żory i Nowi Rybnik z Błyskiem
Rybnik.

Czas na play off

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Siatkarze w ćwierćfinale

dokończenie na stronie 40
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ul. 3 Maja 12. tel. 42 307 36

– 150 zł
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
Rybnik, ul.Sobieskiego 18, tel.42 38 703

Czesław Miłosz,
Druga przestrzeń.
Wyd. „Znak”, Kra-
ków 2002.

Nowy poetycki tom,
w którym nasz noblista
„wadzi się z Bogiem”,
podejmując trudne te-
maty stosunku do Naj-
wyższego. Mów o wie-
rze i  zwątpieniu, pyta

o wszechmocność Boga i Jego obojętność wo-
bec zła. Wspaniały materiał do przemyśleń...

Nik Pierumow,
Pierścień mroku.
Część I - Ostrze El-
fów. Wyd. Prószyński
i S-ka. Warszawa
2002.

Autor potrafił nawiązać
do najlepszych tradycji li-
teratury fantasy, pokazując
świat „Władcy Pierścieni”
300 lat później. Nie zabrakło w nim hobbitów, kra-
snoludków i elfów, które postanowiły unicestwić zło...
Książka posiada specjalną rekomendację „Empiku”.

Weranda, ma-
r z e c / k w i e c i e ń
nr 2/2002.

Pismo pokazują-
ce najpiękniejsze,
polskie domy, rezy-
dencje i ogrody,
mogące być inspi-
racją dla wszyst-
kich, którzy marzą
o własnym „gniazd-
ku”. Byleby tylko

siedziby naszych VIP– ów nie budziły przede
wszystkim zawiści..

***

***

***

CD Chopin. Pragnienie
miłości. Sony Entertain-
ment Polska 2002.

Muzyka z filmu w reżyserii
Jerzego Antczaka w wykona-
niu znakomitych pianistów:
Yukio Yokoyama, Cypriana Katsarisa, Philippea
Entremonta i Emanuela Axa oraz piosenka
„Na Krakowskim czy w Nohant” w wykonaniu
Edyty Geppert. Wysłuchanie tej płyty będzie zna-
komitym przygotowaniem do obejrzenia filmu.

Izba Przemysłowo – Handlowa
Rybnickiego

Okręgu Przemysłowego
i Urząd Miasta Rybnika

organizują po raz siódmy,

Odbędzie sięona od 5.04.2002 do 7.04.2002
roku w Rybniku w Zespole Szkół Ekono-
miczno – Usługowych.

Zakres tematyczny Giełdy obejmuje techno-
logie i usługi budowlane, technikę grzewczą i
sanitarną, wyposażenie oraz wystrój wnętrz i
ogrodów.

Celem Giełdy jest stworzenie inwestorom
możliwości poznania firm działających na na-
szym terenie ich potencjału, stosowanych tech-
nologii, materiałów, a wystawcom zaprezento-
wania i promocji swoich przedsiębiorstw.

Giełda DOM to największa impreza gospo-
darcza w południowo - zachodniej części wo-
jewództwa śląskiego.

Patronat medialny nad imprezą sprawują
„Dziennik Zachodni”, Wydawnictwo „Mura-
tor” i Radio 90 FM, którzy zapewnią odpowied-
nie nagłośnienie imprezy, promocję i reklamę
oraz ufundują nagrody dla wystawców.

Ubiegłoroczną Giełdę odwiedziło ponad
15.000 osób z terenu Rybnickiego Okręgu Prze-
mysłowego, a prezentowało się ponad 140 firm.

Przewidujemy również liczne imprezy towa-
rzyszące jak Forum Gospodarcze, konkursy dla
wystawców, bankiet oraz nagrody dla odwie-
dzających.

Organizatorzy serdecznie zapraszają za-
równo wystawców, jak i odwiedzających.

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

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

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

- 100 zł w wyrobie jubilerskim
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

�

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

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

– 150 zł
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

Technika Grzewcza
i Sanitarna

Zakład
Usługowo–Handlowy

Andrzej Dębski

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

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

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

– bon towarowy wartości 200 zł
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •

Przedsiębiorstwo Odzieżowe

ul. M.C. Skłodowskiej 1b, tel. 42 36 144
– 150 zł
•   •   ••   •   ••   •   ••   •   ••   •   •
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Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki

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

 - bon towarowy wartości 100 zł

Rybnicki Oddział PTTK jest organiza-
torem dwu atrakcyjnych górskich imprez,
do udziału w których zaprasza wszystkich
chętnych do turystycznych eskapad.

W sobotę 25 maja br. odbędzie się Gór-
ska Majówka z metą na Wielkim Stożku,
szczycie w Beskidzie Śląskim o wysokości 975
m npm. Schronisko na Stożku jest jednym z
największych i najpiękniejszych tego typu
obiektów w Polsce, a dodatkowo obchodzi w
tym roku 80–lecie swojego istnienia.

We wrześniu zaś odbędzie się Indywidual-
ny Rajd Szlakiem Schronisk Górskich, a
jego metę również zaplanowano na Stożku. Oba
rajdy będą okazją do zdobycia Górskiej Odzna-
ki Turystycznej GOT. Organizatorzy do udzia-
łu w obu imprezach zapraszają przede
wszystkim młodzież szkolną i harcerską.

Szczegóły: biuro Oddziału PTTK w Ryb-
niku, ul. Piłsudskiego 4, w godz. od 800 – 1600,
tel. 42-28072.
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Przebogaty jest świą-
teczny koszyk naszej kon-
kursowej pary! Zaś zada-
niem naszych Czytelników jest
odgadnięcie niektórych, wska-
zanych czarną linią z kropką na
końcu, elementów jego zawar-
tości oraz wpisanie ich gwaro-
wych nazw w wychylające się
z koszyka bazie. Z liter w
„kółeczkach” oznaczonych
cyframi powstanie hasło,
które jest rozwiązaniem
konkursu.

By jednak nieco ułatwić
zadanie, podpowiadamy
nazwy wskazanych przed-
miotów „czysto po pol-
skiemu”: (od lewej) cho-
rągiewka, kurczęta,
chałka, jajko, babka,
cukierek, pisanki, bia-
ła kiełbasa, dzwonek,
kwiaty. Teraz wy-
starczy przetłuma-
czyć te nazwy na
„śląski” i ...już.
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Rybnik, ul. Sobieskiego 23,
tel./fax 42 22 962, 42 23 716

     - bon towarowy wartości 50 zł

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2 „GR” - ULGA”.
Nagrody, dwa bony towarowe po 50 zł każ-
dy, otrzymują: Brygida STRZAŁA
i Mariusz KAWIECKI z Rybnika

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

– 5 wejściówek
(po 1 godz.)

Na rozwiązania Konkursu Świąteczne-
go na kartkach pocztowych czekamy do 18
kwietnia br.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań
drogą losowania wyłonimy zdobywców nagród,
które przedstawiamy obok.

 Sponsorom dziękujemy
Życzymy dobrej zabawy!
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Krystalizuje się program centralnych ob-
chodów jubileuszu 8 wieków Rybnika. Ich
kumulacja nastąpi w drugim tygodniu
maja. Proponowane imprezy mają przede
wszystkim charakter kulturalny, ale nie
brakuje również akcentów sportowych, re-
gionalnych i historycznych.

Na poniedziałek 6 maja zapowiadany jest
na rybnickim Rynku występ Stanisława Soj-
ki (godz. 17.00), a wieczorem 8 maja w Ryb-
nickim Centrum Kultury – recital fortepia-
nowy Christosa Ktistakisa i chóru z greckie-
go miasta Larissa.

Odsłonięciu w rybnickim Muzeum 9 maja
tablic upamiętniających dawnych burmistrzów
Rybnika Otto Güntera i Antoniego Żelasko,
towarzyszyć będzie koncert młodego pianisty,
absolwenta rybnickiej szkoły Artura Hesa. Od
7 maja w Muzeum trwać będzie też wystawa
prezentująca wybrane zagadnienia z życia
klasztorów norbertańskich w Polsce pod tytu-
łem „Siostry zakonu św. Norberta. Rybnik na
drogach chrześcijańskiej Europy”. Muzeum jest
też organizatorem konferencji naukowej pt.
„Sakrum i profanum – klasztory i miasta w rze-
czywistości Górnego Śląska w średniowieczu.”
W ramach tj. konferencji odbędą się dwie se-
sje naukowe: pierwsza - „Rybnik w systemie śre-
dniowiecznego dziedzictwa na śląsku (kwiecień,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna); i
druga: „Rybnik w systemie średniowiecznych
fundacji klasztornych – ich znaczenie społeczne
i kulturotwórcze” (czerwiec, Ośrodek Dydak-
tyczny UŚ w Rybniku - kampus).

Uroczysta gala z okazji 800–lecia będzie mia-
ła miejsce 10 maja w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej. Złoży się na nią m.in. koncert Filharmo-

nii Rybnickiej i połączonych chórów Okręgu
Rybnickiego oraz gościny występ chóru z La-
rissy. W uroczystości tej uczestniczyć będą m.in.
goście z zaprzyjaźnionych z Rybnikiem miast.
Wcześniej tego samego dnia wezmą oni rów-
nież udział w otwarciu w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej wystawy obrazującej
współpracę z miastami zaprzyjaźnionymi. Przez
całe przedpołudnie trwać będą prezentacje tych
miast na Rynku.

W sobotę 11 maja o godz. 10.00 w bazyli-
ce św. Antoniego odbędzie się uroczysta msza
św. z okazji jubileuszu 8 wieków Rybnika. Po
niej – otwarcie Jarmarku Śląskiego i prze-
marsz korowodów dzielnicowych. Jarmark
będzie trwał również w niedzielę.

Bogaty jest program sportowy obchodów.
W środę 8 maja rozpocznie się Gala Sporto-
wa, a w jej programie m.in. nadanie hali spor-
towej przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usłu-
gowych imienia prof.  Alojzego Jochymczyka.
Zapowiedziano też spotkanie z olimpijczyka-
mi. W czwartek 9 maja otwarte zostaną VIII
Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów, Spartakiada Młodzieży Rzemieślni-
czej i IV Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej. Na wieczór zaplanowano wspólne
ognisko młodzieży z zespołów artystycznych,
sportowców i harcerzy oraz młodzieży z miast
partnerskich. W Chwałęcicach „Przyjezdne”
drużyny skautingowe zaprezentują się w pią-
tek 10 maja w zorganizowanym tam „mia-
steczku namiotowym”. Tego samego dnia
w Gotartowicach rozpoczną się Międzynaro-
dowe Zawody Balonowe. Prezentacja balo-
nów będzie miała miejsce również na Rynku
wieczorem (godz. 20.00). Finał zawodów ba-
lonowych i związany z tym festyn będzie miał
miejsce w niedzielę 12 maja na lotnisku w Go-
tartowicach. Bardzo widowiskowo zapowiada

się finał Międzynarodowego Integracyjne-
go Turnieju Szermierczego Juniorów wie-
czorem 12 maja na Rynku.

Do obchodów włączyło się również rybnic-
kie Bractwo Kurkowe, które zaprosiło kole-
gów z miast partnerskich Rybnika. W sobotę
11 maja nastąpi otwarcie III Turnieju Strze-
leckiego, zaś po południu tego dnia (16.30),
na Rynku Intronizacja Króla Kurkowego.

Obchodom centralnym towarzyszyć będą
imprezy w dzielnicach. I tak w sobotę 11 maja
w Parku w Niedobczycach całe popołudnie aż
do późnych godzin wieczornych III Międzyna-
rodowy Integracyjny Piknik Muzyczny.
W dzielnicy Paruszowiec – Piaski w drugi ma-
jowy weekend zorganizowany zostanie Festyn
Farski, zaś w Chwałowicach – Majówka Jaz-
zowa (10.05.). W chwałowickim DK zaplano-
wano też Rybnickie Prezentacje Filmowe.

Pod znakiem 800–lecia przebiegać będzie
również wiele innych imprez w ciągu całego
roku, a niektóre już się odbyły, jak choćby Finał
X Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
z udziałem Adama Makowicza czy wystawa
w Muzeum „Tam gdzie jesteśmy...”. Przed nami
jeszcze wiele imprez wpisujących się w obcho-
dy 800-lecia Rybnika. Będziemy o nich infor-
mować na bieżąco.

Szczegółowy program majowych obcho-
dów opublikujemy w kwietniowej „GR”.

(r)
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1991 roku. Był on pierwszym ośrodkiem w
Polsce afiliowanym przy Urzędzie Miasta, a do
jego powstania przyczynił się walnie były pre-
zydent Rybnika Józef Makosz. Od samego po-
czątku placówką kieruje Elżbieta Paniczek,
romanistka, dziś również doradca metodyczny
języka francuskiego. Jej działalność i zangażo-
wanie jest zauważane zarówno przez stronę
polską, jak i francuską. E.Paniczek została od-
znaczona przyznanym przez prezydenta Republi-
ki Francuskiej Orderem Palm Akademickich.

c.d. ze strony 16

Wspierany przez ambasadę Francji, Allian-
ce Française w Paryżu, instytucje polsko–fran-
cuskie, a szczególnie przez Urząd Miasta, ryb-
nikicki AF, przybliża społeczności Rybnika i
okolic bogatą kulturę Francji, nawiązuje współ-
pracę z miastami partnerskimi, współorgani-
zuje dni polsko–francuskie w Mazamet i fran-
cusko–polskie. Ośrodek stał się szybko ważnym
dla naszego środowiska centrum promocji ję-
zyka i kultury francuskiej. Jest jedynym cen-
trum egzaminacyjnym w Rybniku powołanym
przez ambasadę Francji do przeprowadzania
egzaminów: DELF – Diplôme d’Etudes en
Langue Française, wydawanym przez francu-
skie Ministerstwo Edukacji Narodowej;  DL –

Diplôme de Langue, wydawany przez Allian-
ce Français w Paryżu, wizowany przez francu-
skie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co
roku języka francuskiego uczy się około 120
słuchaczy w małych grupach o różnym stopniu
zaawansowania. Rok 2001/2002 jest dziesiątym
rokiem prężnego funkcjonowania Ośrodka.
Organizowane są wystawy, konferencje, wykła-
dy i konkursy. Wspólnie z rybnickimi placów-
kami  AF organizuje imprezy kulturalne. Dzię-
ki działalności rybnickiego AF kultura i język
francuski  są mieszkańcom naszego regionu
coraz bliższe.

Jubileusz ośrodka uświetni koncert Mi-
chała Bajora, 4 kwietnia w Teatrze Ziemi
Rybnickiej.
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finansowe z wykonania
budżetu za 2001 r.

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym Prezydent
Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu miasta Rybnika

za 2001 rok

Obejmuje ono:
- budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami

w wysokości 315.111.613 zł i wydatkami w wysokości 329.795.449 zł
- zakłady budżetowe, środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze

jednostek budżetowych, których przychody wyniosły 63.361.985 zł,
a wydatki 62.855.513 zł

- gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, których przychody wyniosły 6.124.001 zł, zaś wydatki
3.128.572 zł

- powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i karto-
graficznym, którego przychody wyniosły 309.082 zł, zaś wydatki
121.325 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,13% założone-
go planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 25,50%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych)

18,21%
C. Subwencja ogólna 32,31%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

2,32%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych

11,05%
F. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

9,67%
G. Dotacje z funduszy celowych i inne środki 0,94%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2001 roku przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
  I. PODATKI LOKALNE 52 748 886
      Podatek rolny 91 118
      - od osób prawnych 6.964
      - od osób fizycznych 84 154
      Podatek leśny 31 925
      Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 549 435
      Podatek od nieruchomości 47 683  716
      - od osób prawnych 39 345 677
      - od osób fizycznych 8 338 039
      Podatek od spadków i darowizn 525 251
      Podatek od posiadania psów 188 025
      Podatek od środków transportowych 2 025 281
      - od osób prawnych 1 011 613
      - od osób fizycznych 1 013 668
      Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 654 135
      - od osób prawnych 468 253
      - od osób fizycznych 1 185 882

 II. OPŁATY LOKALNE 2 227 751
      Opłata targowa 1 912 895
      Opłata administracyjna 314 856
III. POZOSTAŁE OPŁATY 9 683 867
      Opłata skarbowa 2 480 518
      Opłata eksploatacyjna 3 681 567
      Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1 547 015
      Opłaty komunikacyjne 1 974 767
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 2 604 984
 V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 8 982 542
VI. INNE DOCHODY 4 105 103

Większe wpływy w stosunku do przewidywań planu budżetu osiągnięto
w zakresie podatku leśnego (152%), podatku od nieruchomości
(114,6%), podatku od spadków i darowizn (194,5%), podatku od posia-
dania psów (104,5%), podatku od środków transportowych (126,6%),
opłaty targowej (106,3%), opłaty administracyjnej (124,9%), opłaty skar-
bowej (124%), dochodów jednostek budżetowych (130%), a także od-
setek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych (169%).

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z ty-
tułu wpływów z karty podatkowej od rzemiosła (93%), podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych (92%), opłaty eksploatacyjnej (73%) oraz w
dochodach ze sprzedaży mienia (54%).

Ogółem stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na-
leżności budżetowych na koniec roku wyniósł 23,3 mln zł, co stanowi
7,4% osiągniętych dochodów ogółem. Największe zaległości (kwoty
podano bez odsetek) wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób
prawnych (15,9 mln zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (2,7 mln  zł). W
zaległościach podatkowych są kwoty sporne dotyczące opodatkowania
wyrobisk górniczych (ponad 7,7 mln zł) oraz należności od innych upa-
dających firm (7,2 mln zł).

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97,3% zakładanego
planu, w tym:

– wydatki bieżące 97,5 %
– wydatki majątkowe 96,8 %
W strukturze poniesionych wydatków 73,84% stanowią wydatki bie-

żące, a 26,16% wydatki majątkowe.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
– transport 31.588.843 zł (9,58%)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.224.508 zł (5,83%)
– gospodarka mieszkaniowa 6.921.955 zł (2,10%)
– oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 125.860.590 zł (38,16%)
– szkolnictwo wyższe 8.242.210 zł (2,50%)
– kultura 8.904.847 zł (2,70%)
– zdrowie 43.714.374 zł (13,25%)
– opieka społeczna  27.808.443 zł (8,43%)
– kultura fizyczna 10.214.624 zł (3,10%)
– administracja 19.709.831 zł (5,98%)
– bezpieczeństwo publiczne
   i ochrona przeciwpożarowa 21.402.432 zł (6,49%)
– obsługa długu publicznego 2.689.018 zł (0,82%)
– działalność usługowa 2.072.904 zł (0,63%)
– pozostałe 1.440.870 zł (0,43%)

W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych prze-
znaczono na:
– wynagrodzenia i pochodne 129.662.914 zł
– dotacje (zakłady budżetowe, instytucje kultury, podmioty spoza

sektora finansów publicznych realizujące zadania gminy)
    –  specyfikacja na stronie 37   22.082.684 zł
– modernizację i remonty dróg 18.561.326 zł
– oświatę i wychowanie oraz edukacyjną
   opiekę wychowawczą 19.587.387 zł
– oczyszczanie i zieleń w mieście
   oraz oświetlenie uliczne 10.021.283 zł

c.d. na stronie 36
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– zasiłki w zakresie pomocy społecznej
   i usługi opiekuńcze 6.613.285 zł
– bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Pożarna,
   Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne) 4.500.126 zł
– dodatki mieszkaniowe 5.866.508 zł
– remonty budynków szkół, przedszkoli
   oraz obiektów: kultury, zdrowia, opieki społecznej
   i kultury fizycznej 4.499.006 zł

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2001 r. przeznaczono
86.290 tys. zł. Środki własne miasta stanowiły 51.799 tys. zł, a w tym były
kredyty preferencyjne (3.113 tys. zł) i pożyczki (495 tys. zł).   Pozostałe
nakłady sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa (1.839
tys. zł), w tym dopłata do zadań unijnych (887 tys. zł), dotacjami na
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego (30.005 tys. zł) oraz dotacjami z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (129 tys. zł), z
Fundacji Demokracji Lokalnej Unii Europejskiej (1.677 tys. zł) i z Urzę-
du Kultury Fizycznej i Sportu (841 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: ochro-
na zdrowia (33.686 tys. zł), oświata i wychowanie (12.676 tys. zł), szkol-
nictwo wyższe (11.633 tys. zł), gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska (8.689 tys. zł), transport (8.127 tys. zł) oraz kultura fizyczna i sport
(4.262 tys. zł).

Środki budżetu miasta przeznaczone na ważniejsze zadania inwesty-
cyjne:
Transport
– obwodnica Wodzisławska – Raciborska 3.366 tys. zł
      w tym:
     * kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego 2.566 tys. zł
– budowa dworca komunikacji miejskiej, ulica Budowlanych 3.000 tys. zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– budowa szaletu miejskiego przy ulicy Młyńskiej, przebudowa budynku

wielofunkcyjnego targowiska oraz remont ulicy Rzecznej   860 tys. zł
      w tym:
      * dotacja z budżetu państwa 228 tys. zł
     * środki z FDL Unii Europejskiej 203 tys. zł
– uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Raciborska, Lektorska

(kanalizacja, drogi, chodniki, wodociąg, oświetlenie) 550 tys. zł
      w tym:
      * kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego 547 tys. zł
– budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej – razem 5.435 tys. zł

w tym: m. in.
– kanalizacja sanitarna – Wielopole II – Golejów 3.501 tys. zł
– kanalizacja sanitarna ulica Jankowicka 445 tys. zł
– kanalizacja i wodociąg ulica Golejowska 250 tys. zł
– kanalizacja sanitarna Piaski – Ligota 250 tys. zł
– kanalizacja sanitarna w dzielnicy Golejów 200 tys. zł
– kanalizacja sanitarna ulica Braci Nalazków

– dzielnica Boguszowice Stare 188 tys. zł
– kanalizacja sanitarna ulica Za Torem

– dzielnica Paruszowiec Piaski 100 tys. zł
– wodociąg w dzielnicy Ochojec 118 tys. zł
– wodociąg ulica Krupińskiego – dzielnica Chwałowice 67 tys. zł
– dokumentacja i modernizacja wysypiska śmieci 1.110 tys. zł
– wykonanie projektu i oświetlenia parku przy Bazylice 61 tys. zł
Inwestycje oświatowe
– budowa sal gimnastycznych przy szkołach 8.452 tys. zł

w tym dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 841 tys. zł
          dotacja z budżetu państwa 197 tys. zł
– modernizacje kotłowni w placówkach oświatowych 353 tys. zł

w tym dotacja z WFOŚiGW 129 tys. zł
          pożyczka z WFOŚiGW 85 tys. zł

– wymiana okien w placówka oświatowych 654 tys. zł
– adaptacja obiektów Szpitala nr 2 przy ulicy Powstańców Śląskich

na Państwową Szkołę Muzyczną 2.300 tys. zł
Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej
– budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

nr 3 w Rybniku 32.500 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 30.000 tys. zł

– modernizacja 6 przychodni lekarskich
(środki budżetu państwa) 755 tys. zł

– adaptacja budynku przy ulicy Barbary 8 w dzielnicy Niedobczyce
na potrzeby Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku    400 tys. zł

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej
– przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Gliwickiej 3.683 tys. zł
– modernizacja budynku hotelu i restauracji w Kamieniu 379 tys. zł
Szkolnictwo wyższe
– obiekty na terenie kampusu uczelni wyższych 11.633 tys. zł

w tym dotacja z budżetu państwa 659 tys. zł
          środki z FDL Unii Europejskiej   1.474 tys. zł

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe
zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obej-
mowały głównie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze), oświetlenie ulicz-
ne oraz administrację. Zadania powiatowe obejmowały w szczególności
bezpieczeństwo publiczne (Komenda Miejska Policji i Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożarnej), Miejską Stację Sanitarno – Epidemio-
logiczną, Miejską Inspekcję Weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.

4. Rok budżetowy 2001 zamknął się deficytem budżetowym w kwo-
cie 14,7 mln zł, tj. niższym od zakładanego w planie po zmianach o
18,6 mln zł, na co składają się wykonane powyżej planu dochody (9,6
mln zł) oraz nie zrealizowane wydatki (9 mln zł). W 2001 r. miasto za-
ciągnęło kredyty preferencyjne dla gmin górniczych w Banku Gospo-
darstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.112.915 zł na dofinanso-
wanie budowy obwodnicy południowej Wodzisławska – Raciborska
(2.565.735 zł) i uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych Racibor-
ska – Lektorska (547.180 zł) oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie
494.523 zł na modernizację gospodarki cieplnej kompleksu czterech
budynków mieszkalnych przy ulicy Ogrodowskiego (410.000 zł) i mo-
dernizację gospodarki cieplnej w placówkach oświatowych (84.523 zł).
Miasto korzystało także od drugiego półrocza z kredytu w rachunku bie-
żącym (wykorzystanie w dniu 31 grudnia – 14.866.527 zł) oraz od 27 grud-
nia z linii kredytowej (wykorzystanie w dniu 31 grudnia – 30.000.000 zł).

Czasowo wolne środki pieniężne w pierwszym półroczu lokowane były
na rachunkach terminowych. Odsetki uzyskane z tych operacji finanso-
wych przyniosły miastu dodatkowe dochody w kwocie 298 tys. zł.

Miasto weszło w rok 2002 z zadłużeniem z tytułu pożyczek inwesty-
cyjnych zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredy-
tów preferencyjnych dla gmin górniczych z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w Warszawie w łącznej kwocie 15.154.682 zł oraz z tytułu omó-
wionych powyżej kredytów komercyjnych (44.866.527 zł).

5. Zakłady budżetowe, środki specjalne jednostek budżetowych oraz
gospodarstwa pomocnicze.

Wyżej wymienione jednostki pokrywają koszty swojej działalności
w większości przychodami własnymi (z odpłatności, z działalności usłu-
gowej itp.), które w 2001 roku wyniosły 53.492 tys. zł. Przychody zakła-
dów budżetowych wyniosły 47.531 tys. zł, w tym z czynszów i usług
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 19.038 tys. zł, usług Rybnickich
Służb Komunalnych  i Zarządu Zieleni Miejskiej 16.930 tys. zł, z dzia-
łalności Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 298 tys. zł oraz
z działalności Zarządu Transportu Zbiorowego 11.265 tys. zł. Dotacje
z budżetu miasta dla zakładów budżetowych w 2001 r. wyniosły 9.870
tys. zł i stanowiły 17,19% ogółu ich przychodów. Ponadto bezpośred-
nio z budżetu miasta sfinansowano zakupy inwestycyjne Rybnickich
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Służb Komunalnych – 155,4 tys. zł, Zarządu Zieleni Miejskiej – 67,1
tys. zł oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 11,5 tys. zł.

6. Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska (4.725 tys. zł), a także opłaty
za wycięcie drzew (995 tys. zł) i odsetki od środków na rachunku banko-
wym (405 tys. zł). Środki tego funduszu w kwocie 3.129 tys. zł wydano
na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną i
propagowanie działań proekologicznych.

Ważniejsze zadania finansowane z funduszy:
– modernizacja składowiska odpadów komunalnych 658 tys. zł
– dofinansowanie modernizacji lokalnych kotłowni 450 tys. zł
– budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu
   Szkół Wyższych w Rybniku 385 tys. zł
– modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych
   i przedszkolach 339 tys. zł
– modernizacja kotłowni przy ulicy Ogrodowskiego 155 tys. zł
– utrzymanie rowów odwadniających 150 tys. zł
– zakup samochodu do wywozu śmieci z koszy ulicznych 155 tys. zł
– ekrany dźwiękochłonne dla obwodnicy południowej 97 tys. zł

7. Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym były głównie wpływy ze sprzedaży
map oraz wypisów z rejestrów gruntów(264 tys. zł), a także odsetki od
środków na rachunku bankowym (45 tys. zł). Środki tego funduszu (121
tys. zł) przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. 20% wpływów odprowa-
dzane jest do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszy Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Prezydent Miasta Rybnika
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W 2001 R.
ZOSTAŁY UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Zakłady budżetowe 9.870.000 zł
Zakład budżetowy / zakres dotacji Kwota dotacji w złotych
ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO 4 900 000
– komunikacja miejska
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 300 000
– remonty  zasobów mieszkaniowych
RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE 143.000
– dopłata do utrzymania szaletów miejskich
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 183 000
– utrzymanie Domu Przedpogrzebowego 160 000
– ogrzewanie obiektu ogrodnictwa w okresie zimowym   23 000
CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI „BUSHIDO” 344 000
– sala gimnastyczna 96 300
– pozostałe pomieszczenia i urządzenia 247 700

2. Instytucje kultury 7.331.500 zł
Instytucja kultury Kwota dotacji w złotych
 DOM KULTURY BOGUSZOWICE  428 600
 DOM KULTURY CHWAŁOWICE  411 100
 DOM KULTURY NIEDOBCZYCE  520 500
 DOM KULTURY NIEWIADOM  218 200
 RYBNICKIE CENTRUM KULTURY  1 685 000
 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  3 172 600
 MUZEUM  895 500

3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku 2.748.287 zł

Realizowane zadanie/nazwa podmiotu Kwota dotacji w złotych
ZADANIA W ZAKRESIE ŁOWIECTWA 1 685
– organizacja imprez kulturalno–rekreacyjnych na zbiornikach

wodnych „Papierok” i „Pniowiec”
* Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice,

Koło nr 83  „Boguszowice” 300
* Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice, Koło nr 49  „Rybnik” 1 385
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 9 939
– nadzór nad lasami nie stanowiącymi własnośći Skarbu  Państwa
* Państwowe Gospodarstwo Leśne

– Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik 9 939
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI 12 955
– organizacja imprez turystycznych
* Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział Rybnik 12 955
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 950
– współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi
* Stowarzysznie Współpracy Międzynarodowej

Rybnik–Europa z siedzibą w Rybniku 14 000
* Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

„Auxilium Familiare” z siedzibą w Rybniku 3 950
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY 95 529
– realizacja zadań oświatowo–wychowawczych
* Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 75 800
* Polski Związek Katolicko–Społeczny 4 000
* Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej  Rybnik–Europa 5 250
* Towarzystwo Kulturalno–Sportowe „Kuźnia” 4 000
* Polskie Towaryzstwo Turystyczno–Krajoznawcze 6 479
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 190 097
– profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
* Dom Kultury Boguszowice 7 000
* Dom Kultury Niewiadom 8 000
* Fundacja Signum Magnum 90 000
* Fundacja „Izjasz” 3 000
* Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Niedobczycach

– Ochronka Niedobeckie Niezapominajki 10 000
*  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy w Chwałowicach 14 100
*  Parafia Rrzymskokatolicka pw. NSPJ w Boguszowicach 4 000
*  Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 21 000
*  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw.  św. Józefa 10 000
* Stowarzyszenie OHP 3 000
* Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 7 000
* ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 12 997
PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA
ZDROWOTNA 70 062
* Dom Kultury Niewiadom 800
* Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie, Sekcja Terenowa „Promyk” 5 000
* Polski Czerwony Krzyż 7 750
* Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 11 000
* P.Z.G. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących 300
* Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rybniku 692
* Rybnicki Klub Piłkarski 14 000
* Rejonowy Sztab Ratownictwa 5 000
* Rybnickie Stowarzyszenie Oświaty Zdrowotnej 14 000
* Stowarzyszenie Dializowanych „AKREN” 4 000
* Stowarzyszenie „HOMO–HOMINI” 3 320
* Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 4 200
ŻŁOBKI 546 780
– opieka nad dziećmi w żłobkach społecznych
* Żłobek „Kajtek” – ul. Armii Ludowej 159 260
* Żłobek „Skrzat” – ul. Dąbrówki 209 124
* Żłobek „Stokrotka” – ul. Rybnickiego 178 396

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 46 440
* Dom Kultury Niewiadom 3 640
* Fundacja na Dobro DPS w Gorzycach 4 000
* Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betel” 1 000
* Polski Czerwony Krzyż 7 000
* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1 300
* Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Boguszowicach 1 400
* Polski Związek Niewidomych 4 500
* Stowarzyszenie Charytatywne „AUXILIUM FAMILIARE” 1 000
* Stowarzyszenie „SZANSA” 3 000
* Towarzystwo im. Brata Alberta 6 100
* Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 3 500
* ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 10 000
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 306 801
– działalność kulturalna oraz organizacja imprez kulturalnych

dla mieszkańców Rybnika realizowana przez:
* Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 28 000
* Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN” 10 000
* Fundacja „Edukacja dla Demokracji” 1 914
* Młodzieżowe Stowarzyszenie Pomocy Ludziom

Niepełnosprawnym i Upośledzonym Umysłowo „OKO” 10 000
* Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 20 000
* Ochotnicza Straż Pożarna w Gotartowicach 2 500
* Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki 11 000
* Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko – Dąbrowski 7 000
* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym, Koło w Rybniku 4 800
* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Józefinki” 5 000
* Ruch Autonomii Śląska, Oddział w Rybniku 200
* Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Boguszowicach 2 200
* Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresy w Chwałowicach 13 000
* Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Sarkandra

w Rybniku Paruszowcu 7 000
* Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF” 5 500
* Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku 4 450
* Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „PRZYGODA” 16 000
* Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa 15 000
* Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 2 500
* Śląskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch 9 000
* Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców

Województwa Śląskiego, Oddział w Rybniku 2 400
*  Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 90 000
* Towarzystwo Kulturalno – Sportowe „KUŹNIA” 35 000
* Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

Oddział w Rybniku 1 837
* Związek Polskich Artystów Plastyków, Koło w Rybniku 2 500
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO  I  WODNEGO 12 750
– realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego
* Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Oddział Rejonowy w Rybniku 12 750
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU 1 437 299
– działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja

imprez rekreacyjnych dla mieszkańców   Rybnika realizowana przez:
* Aeroklub ROW Rybnik 50 000
* Auto–Mot–Klub Gliwice Sekcja Fanów VW Garbus 2 000
* Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 2 000
* Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 1 000
* Klub Piłkarski Kamień 4 400
* Klub Sportowy „RYFAMA”  Rybnik 26 600
* Klub Sportowy „U Walka” 500
* Klub Sportowy Wielopole 1 500
* Klub  Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Jedność” Grabownia 3 500
* Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Naprzód Kłokocin” 3 000
* Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Sokół” w Boguszowicach 1 000

* Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Parys” 4 050
* Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Sokół – Chwałęcice” 3 000
* Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Piaski” 750
* Klub Sportowy „Silesia” Rybnik 20 000
* Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Zuch” Orzepowice 3 000
* Klub Sportowy „Polonia” Rybnik 41 800
* Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS Rybnik 280 000
* Miejski Klub Szachowy 45 500
* Młodzieżowy Klub Sportowy „32” Radziejów – Popielów 1 950
* Miejski Klub Strzelecki LOK 3 600
* Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 246 536
* Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” 49 000
* Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Rybnik 500
* Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie 10 000
* Ludowy Klub Sportowy „Ochojec” 13 000
* Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Laura” 5 335
* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym 1 900
* Rybnickie Towarzystwo Speedrowera 7 000
* Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 229 378
* Rybnicki Klub Motorowy 240 000
* Rybnicki Speedway Fan–Club 995
* Towarzystwo Kulturalno – Sportowe „Kuźnia” 12 889
* Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny” 8 480
* Uczniowski Klub Sportowy „Rapier” 5 740
* Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” 15 351
* Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” 4 740
* Uczniowski Klub Sportowy „Monolit” 4 740
* Uczniowski Klub Sportowy „Junior” 7 720
* Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” 7 480
* Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 3 740
* Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik” 7 480
* Uczniowski Klub sportowy „Osiemnastka” 11 220
* Uczniowski Klub Sportowy „Grom” 3 740
* Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” 11 220
* Uczniowski Klub Sportowy „Bushi” 3 740
* Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Oddział w Rybniku 1 937
* Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 22 788
* Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” 1 500

4. Szkoły i placówki oświatowe 2.132.897 zł
Realizowane zadanie/nazwa podmiotu Kwota dotacji w złotych
SZKOŁY PODSTAWOWE 297 340
– kształcenie dzieci
* Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”, Rybnik,

ul. Orzepowicka 297 340
GIMNAZJA 193 143
– kształcenie młodzieży
* Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”,

Rybnik, ul. Orzepowicka 157 859
* Gimnazjum Sióstr Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 35 284
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 562 510
– kształcenie młodzieży
* Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr

Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 441 332
* Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,

ul. Chrobrego 39 98 785
* Spółdzielnia Pracy Katowice – placówki, Rybnik,

ul. Chrobrego 39, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 22 393
SZKOŁY ZAWODOWE 421 838
– kształcenie młodzieży
* „Prymus” – Dariusz Prus Prywatna Szkoła  Ekonomiczno–Gastronomiczna

dla Dorosłych, Rybnik, ul. Św. Józefa 30 259 525
* Prywatne Liceum Ekonomiczno – Handlowe,

Rybnik, ul. Hallera 19 11 692
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* Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,  ul. Chrobrego

39, Prywatne Liceum Ekonomiczno–Handlowe 50 852
* Spółdzielnia Pracy Katowice – placówki, Rybnik, ul. Chrobrego 39,

Technikum Mechaniczne, Technikum Zawodowe 99 769
SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE 410 971
– kształcenie młodzieży
* Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi

– Małgorzata Morzyszek Policealne Studium Architektury,
Rybnik, ul. Świerklańska 42 38 209

* Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,
ul. Chrobrego 39, Prywatne Policealne Studium Zawodowe,
Prywatne Medyczne Studium Zawodowe 53 722

* Prywatne Policealne Studium Menadżerskie,
Rybnik  ul. Hallera 19 165 023

* Spółdzielnia Pracy Katowice – placówki, Rybnik,
ul. Chrobrego 39, Policealne Studium Zawodowe 154 017

INTERNATY I BURSY SZKOLNE 247 095
– prowadzenie internatu
* Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum

Sióstr Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 247 095

Ogłoszenia o przetargachOgłoszenia o przetargach

Miasto Rybnik og , 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, tel. (0-32)
4223011, fax (0-32) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony
na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w placówkach Miasta
Rybnika: zad  1. II Liceum Ogólnokształcące im. A.F. Modrzewskiego w
Rybniku przy ul. Mikołowskiej 18; zad. 2. Żłobek „Skrzat” w Rybniku

przy ul. Dąbrówki 7.
Termin realizacji –  zad 1 od 24.06.2002 do 31.07.2002,
zad 2. od 01.07.2002 d0 31.07.2002
Wadium : zad 1 – 1 000 zł.; zad. 2  300 zł. Specyfikację istotnych warunków

zamówienia (cena – 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254
lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Kata-
rzyna Konsek, tel. 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła-
dania ofert upływa dnia 2002.04.18 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2002.04.18 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i

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

1. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 zadania tożsame
z przedmiotem zamówienia i o podobnej wielkości

2. posiada minimum 2 referencje potwierdzające wykonanie z należytą staran-
nością zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

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

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, tel. (0-
32) 4223011, fax (0-32) 4224124,
ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy
miasta Rybnik – Wielopole V etap.

Termin realizacji – 31 maja 2003.
Wadium – 50 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 122

zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zaliczeniem pocz-
towym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Zygmunt Prus, tel. 4223011 w
7019, pok. 009, w godz. 800 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 009. Termin skła-
dania ofert upływa dnia 2002.04.10 o godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2002.04.10 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, tel. (0-
32) 4223011, fax (0-32) 4224124,
ogłasza przetarg nieograniczony

na wymianę pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej.

Termin realizacji – od 01.06.2002 do 26.08.2002.
Wadium –  4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 24,40

zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem pocz-
towym. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jacek Siekierski, tel. 4223011
w. 7274, pok. 254, w godz. 800 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła-
dania ofert upływa dnia 2002.04.11 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2002.04.11 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego pok. 257.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i

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

1. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zadania podobne do przed-
miotu zamówienia i o wartości wynoszącej 50% zamówienia,

2. posiada min 2 referencje potwierdzające wykonanie z należytą starannością
zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia i o wartości wynoszącej 50% zamó-
wienia.

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

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i

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

1.  roczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat był nie mniejszy niż 2 000 000 zł,
2. posiada minimum 20 pracowników etatowych i k9ontraktowych (stała współ-

praca udokumentowana przez okres 3 lat),
3. posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności

w wysokości co najmniej 200 000 zł,
4. co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia w specjalności instalacyjno – in-

żynieryjnych,
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) – 100%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2,
tel. (0-32) 4223011, fax (0-32) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony
na budowę sieci wodociągowej w ulicy Kadłubka w Rybniku - Niedobczycach.

Termin realizacji – 31 maja 2002.
Wadium - 4 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 24,40 zł)

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zaliczeniem poczto-
wym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Wengerski, tel. 4223011
w. 7029, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 009. Termin skła-
dania ofert upływa dnia 2002.04.08 o godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2002.04.08 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19

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

1. roczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat nie mniejszy niż 500 000 zł,
2. minimalna liczba zatrudnionych na stałe pracowników – 15 osób w tym zatrudnia min.

3 zgrzewaczy z uprawnieniami i kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami,
3. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 10 zadań tożsamych z przed-

miotem zamówienia,
4. posiada minimum po 1 szt. wymienionego sprzętu: koparka podsiębierna,

samochód samowyładowczy, ubijak mechaniczny, spycharka gąsienicowa, zgrze-
warka doczołowa, zgrzewarka elektrooporowa,

5. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działal-
ności w wysokości co najmniej 100 000 zł.

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

***

***

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

Zapraszamy do nowootwartego
zakładu fotograficznego ze studiem.

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

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

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko

Dyżury Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku,

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

Ustawa z 1994 roku wprowadzająca do polskiego systemu praw-
nego instytucję dodatków mieszkaniowych nieustannie budziła
kontrowersje, a prawidłowa interpretacja przepisów stwarzała
trudności nawet prawnikom.

Ustawa była kilkakrotnie nowelizowana, w efekcie – od 1 stycznia
br. obowiązuje w tej materii nowy akt prawny wprowadzający sze-
reg zmian. Sprawiły one, że wiele osób korzystających dotychczas z tej
formy pomocy nie kwalifikuje się do przyznania dodatku, a przyznane
świadczenia są często niższe niż te, które przyznawano do końca 2001
roku. Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od tego, kto jest właści-
cielem zasobów mieszkaniowych. Inne są przepisy uzależniające prawo
do dodatku od przekroczenia powierzchni lokalu,. Wprowadzona zo-
stała możliwość wykorzystania wywiadu środowiskowego, a pracownik
socjalny może żądać od wnioskodawcy złożenia oświadczenia o stanie
majątkowym.

Wpływ na wysokość przyznanych kwot dodatku mieszkaniowego ma
też rozporządzenie określające m.in. szczegółowy wykaz i wysokość wy-
datków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiący podstawę do obli-
czenia dodatku i ryczałtu na zakup opału. Dotąd osoby posiadające ze-
rowy dochód mogły uzyskać nawet 100 % kwoty poniesionych wydat-
ków mieszkaniowych, wg nowych przepisów – tylko 90%. Zmianie ule-
gły też sposoby i wysokość naliczania ryczałtu na brak c.o. i ciepłej wody.

I choć nowa ustawa nie wprowadziła radykalnych zmian, praktyka
pierwszych tygodni wykazała, że pomimo poszerzenia kręgu osób upraw-
nionych do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, naliczone i wypłaco-
ne zgodnie z nowymi przepisami świadczenia są niższe, a wiele gospo-
darstw domowych dotychczas otrzymujących dodatki, obecnie nie kwa-
lifikuje się do ich przyznawania.

Jak obliczono, o dopłaty stara się połowa mieszkańców lokali komu-
nalnych w Rybniku. W ub. roku wypłacono je około trzem tysiącom
gospodarstw, w łącznej wysokości 5 mln 800 tys. zł. Z budżetu
centralnego rybnicki samorząd otrzymał na ten cel niewiele po-
nad 1 mln zł, czyli poniżej 30 % całości wypłat.

Dodatki mieszkaniowe

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.

Trzecioligowi koszykarze MKKS–u Rybnik, którzy po rundzie
zasadniczej zajmowali pozycję lidera zakończyli tegoroczny sezon
na trzecim miejscu, pokonując w ostatniej rundzie play off UKS
MOSM Bytom 89:87 i 77:74.

Rybniczanie po dobrej grze w rundzie zasadniczej z pewnością myśleli
o zajęciu pierwszych dwóch miejsc premiowanych awansem do turniejów
barażowych o awans do II ligi. Jednak w decydującym o zajęciu premio-
wanego awansem miejsca meczu przegrali we własnej hali z zajmującą po
rundzie zasadniczej piąte miejsce  Dąbrową Górniczą 69:96 (całą rywali-
zację rybniczanie przegrali 1:2) i zadowolić się musieli walką o trzecie
miejsce z Bytomską drużyną. Najwyraźniej rybnickim koszykarzom nie
leży styl gry przeciwników z Dąbrowy, gdyż i w rundzie zasadniczej rybni-
czanie dwukrotnie przegrali z tym zespołem (76:84 w Rybniku, 65:81
w Dąbrowie). Warto również dodać że zespół z Dąbrowy został tegorocz-
nym zwycięzcą III ligi, pokonując w decydującej rozgrywce MOSM Ty-
chy 2:1. Oba te zespoły występować będą w turniejach barażowych.

Już 1 kwietnia żużlowcy RKM Rybnik rozpoczną swój kolejny
pierwszoligowy sezon. W spotkaniu, które zostanie rozegrane na ryb-
nickim torze, pierwszym ligowym rywalem będzie Stal Rzeszów.

Żużlowcy z początkiem marca rozpoczęli już treningi na torze i tym
samym  wkroczyli w ostatnią fazę przygotowań do sezonu. Na drugą
połowę miesiąca zaplanowano mecze sparingowe z Unią Leszno (17
marzec) i z Włókniarzem Częstochowa (23 marzec).

W porównaniu z ubiegłym sezonem w składzie zabraknie Dariusza
Śledzia, zaś zawodnikami zagranicznymi zakontraktowanymi na nad-
chodzący sezon są bracia  Mikael i Peter Karlssonowie.  Na rybnic-
kim torze, poza obligatoryjnymi zawodami, odbędzie się również m.in.
Memoriał redaktora Jana Ciszewskiego (18 maja) oraz Finał Mi-
strzostw Europy Seniorów (21 września).

W siedzibie klubu można zakupić całosezonowe karnety: trybu-
na kryta 220 zł, amfiteatr 170 zł, amfiteatr ulgowe 100 zł.

Zawodnik sekcji szermierczej RMKS-u Rybnik Bartłomiej Or-
doń zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski mło-
dzieżowców w szpadzie.

To, obok brązowego medalu drużynowych mistrzostw Polski juniorów
we florecie z 1996 roku, największy sukces reprezentanta rybnickiego klu-
bu. Na zawodach, które odbyły się we Wrocławiu rybniczanin doznał tyl-
ko jednej porażki. W walce o finał przegrał z Pawłem Rajtorem z Musz-
kietera Gliwice 12:15. Trenerem B.Ordonia jest Krystian Fajkis.

Turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski zostanie rozegrany w kwietniu
w województwie lubuskim. Skład zespołu RMKS Rybnik: Bazyli Kowal-
ski, Adam Grzelec, Mateusz Blic, Wawrzyniec Bonk, Michał Łata,
Sławomir Kowalczyk, Wojciech Pomorski, Wojciech Rudnicki, Da-
mian Majcher, Krystian Majda, Arkadiusz Woźniak, Rafał Forys.
Trenerem zespołu jest Lech Kowalski.

dokończenie ze strony 31

Kompleks Dąbrowy
○ ○ ○

Rusza liga
○ ○ ○

Prawie 150 zawodników i zawodniczek wystartowało w Ogólno-
polskim Turnieju Klasyfikacyjnym młodzieżowców w dżudo, któ-
ry został rozegrany w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych w Rybniku.

Przed zawodami zawodnicy Polonii Rybnik, Koki Jastrzębie i u UKS–
u Dwójka Rydułtowy wzięli udział we wspólnym treningu, prowadzo-
nym przez trenerów kadry polski juniorów i juniorek Ryszarda Rejdy-
cha i Piotra Sadowskiego.

W samych zawodach trójce zawodników z Polonii Rybnik udał się stanąć
na Podium. Drugie miejsce w kategorii wagowej +78 kg. zajęła Renata Biał-
dyga, Ewelina Stanczewska wywalczyła trzecie miejsce w kategorii wago-
wej do 70 kg, a Damian Mosler został zwycięzcą kategorii  do 90 kg.

○ ○ ○

○ ○ ○

Szpadzista z medalem

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

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

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

Lekarzu-pacjencie Vilcacora naprawdę
leczy raka i nie tylko. Darmowe emisje

filmów O. Szeligi
Tel. 42 19 253 wieczorem

•••
Tynki wewnętrzne gipsowe
maszynowe – agregatem.

Tel. 75 57 929 po godz. 19.00
•••

Kafelkowanie, murowanie, tynkowanie
usługi ogólnobudowlane

Tel. 0 600 128 030
•••

Pilnie poszukuję osoby
 z licencją PUNU, wysokie regularnie

wypłacane prowizje.
Kontakt - tel. 0601 98 70 57

•••
4 sztuki łóżka – solarium

(28 lamp,  dr KERN),
tel. 0 91 834 50 36

•••

Ogłoszenia drobne

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac Wolności 2
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Uprawniony Zarządca Nieruchomości

mgr Romuald Jokel
tel. (0-32) 42-274-02, 0-604-242-085
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KURSY
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•LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 r., II LO) rozpoczęcie 10. 04.
•KSIĘGOWO–PODATKOWY
•OBSŁUGI KOMPUTERA

KIEROWNIKÓW
I WYCHOWAWCÓW KOLONII

•J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI
•KAS FISKALNYCH
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MAZURY – czartery jachtów
739 62 95, www.ref.rybnik.pl,

sprzedamy jacht FOKA 4
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��������� Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

����������
Rybnik, ul. Mickiewicza 4

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

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

osobistych •tabliczek inwentarzowych
• oznakowań maszyn i urządze ń

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec

REHABILITACJA, MASAŻ, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

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

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

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w każdy czwartek w miejsko–powiatowym biurze SLD w godzinach od 16:00 do 18:00

tel. 42 27 914,   Plac Wolności 7/12

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ w Rybniku po
raz kolejny organizuje akcję bezp ła tnego rozliczania
zeznań podatkowych za rok 2001 od osób fizycznych.

Tegoroczna akcja odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Rybniku od
18 marca do końca kwietnia
– poniedziałki, wtorki, środy piątki od 16:00 do 18:00
– czwartek od 11:00 do 13:00.

Akcja prowadzona będzie także w Czerwionce, ul.  Młyńska 21a
– wtorki, czwartki, piątki od 16:30 do 18:30.

ścianki działowe           ściany nośne

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

PROMOCJA
PUSTAKI –TRANSPORT

ZA- I WYŁADUNEK
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
MGR PIOTR ZIELIŃSKI

UL. M. CURIE_SKŁODOWSKIEJ 7
TEL. 42 38 313

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:00 DO 17:00
SOBOTA OD 7:00 DO 12:00

FILIA: LESZCZYNY, PL. MATEJKI 1
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK OD 7:00 DO 8:00

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

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

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

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

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

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

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny.
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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strony czarno-białe
ogłoszenia drobne
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł
w ramce, z tłem - 1,99 zł
Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

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

Artykuł sposnorowany
1 strona - 890 zł
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cała strona - 1590 zł
1/2 strony -   899 zł
1/4 strony -   499 zł
������������

cała strona  - 1990 zł
1/2 strony -  1099 zł
1/4 strony -    599 zł

RABAT Y:
cykl   3 emisji -   5%
cykl   6 emisji - 10%
cykl 12 emisji - 15%

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

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

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

Prawnik w piątki w godz. 15.00 -16.00
Doradcy podatkowi (firmy „Passa” s.c.

z ul. Kościelnej 4) w środy w godz. 15.00-16.00

BEZPŁATNE PORADY
w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, tel. 42-28-825)

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 do 20.00
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Wspaniały prezent ���������	
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Tel. 42–28–825, 42–60–070
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