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Drodzy Rybniczanie!

Rada Miasta uchwaliła budżet Rybnika na 2003 rok. Ten naj
bardziej skomplikowany dokument finansowy miasta tworzony jest 
w ramach procesów społeczno-ekonomicznych, mających miejsce 
nie tylko w Rybniku, ale również w regionie i kraju. Uchwałę budże
tową można więc traktować jako podstawowe narzędzie służące za
pewnieniu prawidłowego funkcjonowania miasta. Należy ją rozumieć 
w kontekście wszelkich przedsięwzięć rozwojowych miasta. Budżet 
jest pochodną tego, co już za nami, sytuacji obecnej, ale przede 
wszystkim jest wyznacznikiem najbliższej przyszłości Rybnika. Po
służy on zrównoważonemu rozwojowi naszego miasta i ewolucyjnej 
zmianie jego profilu społeczno-gospodarczego.

Aby więc miasto mogło się rozwijać, musimy wykonać fundamentalne zadania, będące elementami całej 
skomplikowanej układanki, jaką tworzy charakter Rybnika i jego zaplecze infrastrukturalne. Do podstawowych 
rzeczy należy przede wszystkim uregulowanie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową. |uż rozpo
częliśmy epokową inwestycję mającą na celu wybudowanie 630 kilometrów kanalizacji sanitarnej w dzielni
cach miasta, dociążającej zmodernizowaną trzy lata temu oczyszczalnię ścieków. Przedsięwzięcie to będzie 
priorytetem w rozwoju Rybnika do 2007 roku, przy znacznym udziale pieniędzy z Unii Europejskiej. Reali
zacja zadania jest o tyle istotna, że jego zakończenie otworzy nam drogę do poważnego korzystania 
z funduszy europejskich, kiedy będziemy już pełnoprawnym członkiem UE.

Istotna jest również oferta oświatowa na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, służąca m.in. odejściu od 
ukierunkowania kształcenia młodych ludzi na rzecz szeroko pojętego przemysłu górniczego. Ważne jest 
stworzenie warunków do studiowania -  przede wszystkim poprzez funkcjonujący już Zespół Szkół Wy
ższych -  czego jednym z najogólniejszych celów byłaby zmiana profilu miasta z przemysłowego na świad
czące usługi. Uda się to z pewnością dzięki wykształceniu nowych elit społecznych. |uż teraz w Rybniku 
studiuje ponad 3,6 tys. studentów.

Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia poprawy bezpieczeństwa poprzez stwarzanie warunków, zwłasz
cza młodzieży, do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Nowy budynek sali gimnastycznej wraz 
z zespołem szkolno-przedszkolnym powstanie w dzielnicy Ochojec. Realizowana też będzie przebudowa 
stadionu miejskiego, a młodzi muzycy znajdą swe miejsce w nowych murach szkoły muzycznej.

Istotną sprawą jest należyte funkcjonowanie i dokończenie budowy szpitala w Orzepowicach. Obecnie 
miasto poręczyło kredyt w wysokości 1,7 min zł zaciągnięty przez szpital na bieżącą jego działalność. Oka
zuje się, że właściciel jednostki -  marszałek województwa -  nie był w stanie ratować „swojej” własności, 
starosta rybnicki również, musiało więc pomóc miasto. Na wniosek komisji zdrowia RM pod przewodnic
twem Tomasza Zejera, komisja finansów wystąpiła do prezydenta miasta o wsparcie, czego efektem jest 
wspomniane poręczenie pod warunkiem pewności spłaty kredytu przez szpital.

Naszym celem jest też poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez m.in. udrożnienie rybnickiej części strefy 
ekonomicznej.

Sprawą szczególną będzie przeznaczenie prawie 29 min zł na pomoc społeczną tak, by zapewnić podsta
wowe warunki bytowe osobom najbardziej potrzebującym.

To tylko najważniejsze zadania wyznaczające kierunki rozwoju Rybnika. Pozostaje jeszcze cały szereg 
przedsięwzięć, które przysłużą się miastu w sposób mniej fundamentalny, aczkolwiek niezbędny. Tegoroczny 
budżet miasta jest więc dobrze przemyślany, zaplanowany i oparty na rzeczywistej sytuacji społeczno-go
spodarczej. Gwarantuje to jego sprawną realizację z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju naszego 
miasta.

Z  wyrazami szacunku
Adam Fudali

Prezydent Rybnika

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Konflikty „przestrzenne”...
Plan przestrzennego zagospodarowa

nia to jeden z najważniejszych dokumen
tów wyznaczających kierunki wieloletnie
go rozwoju gminy. Określa on m.in. co 
i gdzie może zaistnieć w miejskiej prze
strzeni -  które tereny można przeznaczyć 
pod zabudowę mieszkalną, a które pod 
obiekty przemysłowe czy handlowe, gdzie 
wyznaczyć trasy komunikacyjne, a gdzie 
parki i zieleńce, gdzie budować „w górę”, 
a gdzie preferować zabudowę niską itp.

Projekt planu przestrzennego zago
spodarowania, podzielony na miejscowe 
plany poszczególnych dzielnic, jest wy
łożony do publicznego wglądu i w tym 
czasie mieszkańcy mogą wnosić do nie
go swoje uwagi. Do ostatniego projektu 
przestrzennego zagospodarowania Śród
mieścia wniesiono taldch uwag ponad 70. 
Wszystkie one byty rozważane przez Za
rząd M iasta poprzedniej kadencji.

Remanenty z poprzedniej sesji
Spore kontrowersje wzbudził już punkt

0 przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. Na
wiązując do jej wydarzeń, Wiesław Zawadzki 
(SLD-UP) zarzucił prezydentowi Adamowi 
Fudalemu, który nie jest radnym, nieodpo
wiedni sposób zabierania głosu bez formalne
go udzielenia go przez przewodniczącego RM. 
W. Zawadzkiego poparł radny Józef Makosz 
(Rybnicka Inicjatywa Obywatelska) przypomi
nając, że prezydent jest gościem na sesji RM
1 zgodnie z tym statusem powinien się zacho
wywać. Obaj radni raz jeszcze poddali też kry
tyce fakt utajnienia listy firm, którym prezy
dent, zgodnie ze swoimi kompetencjami, do
konał umorzenia podatków. Również po raz 
kolejny radczyni prawna Łucja Pierchata  
powtórzyła, że ...na dzień dzisiejszy nie ma moż
liwości prawnych upublicznienia danych podat
nika, któremu umorzono podatek. (Stało się to 
dopiero możliwe -  dzięki nowelizacji ustawy -  
od stycznia 2003 roku). Kontynuując wątek po
przedniej sesji, radny W. Zawadzki zapropo
nował, by głosowania, szczególnie w sprawach 
obciążeń podatkowych, były imienne i w tej 
formie trafiły do protokołu. — Każdy radny 
powinien odpowiadać za swoje głosowanie, 
by jego wyborca mógł go ocenić — mówił. 
J. Makosz z kolei wnioskował, by do porządku 
obrad wprowadzić punkt o zasadach funkcjo
nowania RM, gdyż uważa je za niejasne. Jed
nak wniosek przepadł 13 głosami przeciw Blo
ku Samorządowego Rybnik.

Dostało się też dziennikarzom, którzy infor
mując o kosztach wyposażenia sali obrad nie 
wyartykułowali dość jasno, że decyzję o jej 
modernizacji podjęły władze Rybnika w poprzed
niej kadencji. — My nie mamy z nią nic wspólne
go — mówiła radna RIO Grażyna Potera —  
i nie chcemy, by nam ją przypisywano...

Większość spornych problemów rozwią
zano w dyskusjach z udziałem zainte
resowanych oraz przedstawicieli Wy
działu Architektury UM i rybnickiej 
Pracowni Urbanistycznej, w której po
wstała koncepcja planu. Pozostałe za
rzuty oraz protesty zbiorowe i indywi
dualne mieszkańców dotyczące planu 
przestrzennego zagospodarowania roz
strzyga Rada Miasta. I tej właśnie te
matyce poświęcono prawie całą przed
świąteczną, ostatnią w 2002 roku sesję. 
Jej świąteczny charakter podkreślił na 
wstępie obrad krótki koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu „Przygoda” i prze
kazanie Betlejemskiego Światła Poko
ju władzom miasta przez harcerzy. Jed
nak mimo obecności na stołach opłat
ka, którym radni przełamali się kończąc 
posiedzenie, świąteczna atmosfera nie 
trwała długo...

Pierwszy przetarg „inwestycji stulecia"
W tradycyjnej informacji o pracach w mie

ście, prezydent Adam Fudali przedstawił rela
cję z otwarcia ofert w ramach pierwszego prze
targu na roboty kanalizacyjne związane z do
tacją z programu ISPA. — Wraz z otwarciem 
ofert na pierwsze zadanie, rozpoczęliśmy sym
bolicznie inwestycję „stulecia” — powiedział 
prezydent. (Szerzej w „Skrótem...”).Trwają pra
ce nad specyfikacją do drugiego przetargu na 
kolejny etap prac.

Odbijanie piłeczki...
Spośród kilku paragrafów projektu uchwały 

o zmianach w budżecie miasta na 2002 rok przed
stawionego przez skarbnika Bogusława Paszen- 
dę, radnych zainteresował szczególnie punkt 
o zamiarze zaciągnięcia tzw. kredytu pomosto
wego wysokości 24 min zł na sfinansowanie 
w ydatków  n ie  z n a jd u ją c y c h  p o k ry c ia  
w planowanych dochodach budżetu miasta na 
2002 rok. Założono, że kredyt ten zostanie za
ciągnięty tylko w przypadku, kiedy do kasy mia
sta nie wpłyną środki z emisji obligacji komunal
nych, co miało nastąpić najpierw 16, a następnie 
27 grudnia. Przedłużające się prace nad prospek
tem emisyjnym i wątpliwości co do dotrzymania 
tego ostatniego terminu pozyskania środków 
z obligacji gminnych, spowodowały konieczność 
przygotowania się do zaciągnięcia takiego kre
dytu w banku PKO BP SA, który jest subemiten
tem obligacji. Skarbnik zapewnił, że kredyt zo
stanie spłacony niezwłocznie po wpłynięciu środ
ków (65 min zł) z emisji pierwszej transzy obliga
cji. Radnego J. Makosza zainteresowały koszty 
zaciągnięcia kredytu, które skarbnik wyliczył na 
26,5 tys. zł. (Ostatecznie pieniądze z emisji wpły
nęły 30 grudnia i kredyt został spłacony).

Podjęcie tem atu  finansów  pociągnęło  
za sobą wymianę zdań między prezydentem

A. Fudalim, a przedstawicielami Rybnickiej 
Inicjatywy Obywatelskiej, a dotyczyła ona kon
trowersyjnej sprawy sprzedaży w czasie ub. ka
dencji działki w sąsiedztwie UM prywatnym 
rybnickim inwestorom. Zgodnie z umową, gdy
by do końca 2002 roku budowa tzw. „centrum 
europejskiego” nie została rozpoczęta -  a nie 
została -  miasto ma prawo do odkupu terenu 
za cenę zakupu. Radny Stanisław Stajer za
pytał więc o realizację procedury odkupu, gdyż 
z budżetu na rok 2002 nie wynika, by ta sprawa 
została załatwiona. Prezydent zapewnił, że jak 
tylko minie obligatoryjny termin (31.12.02), 
procedura odkupu zostanie wszczęta, zaś on 
sam zrobi wszystko, by teren ten został jak naj
szybciej i z korzyścią dla miasta zagospodaro
wany. Całą transakcję ostro skrytykował Józef 
Makosz, uważając za niedopuszczalne, by tak 
atrakcyjną działkę sprzedać spółce, w której 
udział miały osoby związane z członkiem ów
czesnego Zarządu Miasta. Dyskusja przybrała 
postać ostrego konfliktu słownego między by
łym, a aktualnym prezydentem miasta, który 
przyznał, że całe przedsięwzięcie nie było jego 
największym sukcesem, przypomniał jednocze
śnie, że za kadencji prezydenckiej J. Makosza, 
miasto sprzedało sąsiadujące ze spornym tere
nem działkę Bankowi Przemysłowo-Handlo
wemu za cenę trzykrotnie niższą za m2. Upo
mniał się też o szacunek dla prezydenckiego 
urzędu... Całą uchwałę o zmianach w budże
cie przyjęto 13 głosami radnych BSR, 11 rad
nych opozycji wstrzymało się od głosu.

W późniejszej części sesji J. Makosz przy
wołał też transakcję sprzedaży w czasie swojej 
kadencji terenu pod stację benzynową „Aral”. 
Na skutek niedopełnienia wtedy pewnych pro
cedur, kolejna ekipa rządząca była zmuszona 
wypłacić osobom prywatnym, roszczącym so
bie prawo do tej działki, wysokich odszkodo
wań. J. Makosz zaprzeczył, jakoby sprzedaż 
była niezgodna z prawem, co wywołało ostrą 
polemikę z prezydentem A. Fudalim. Obaj, 
choć z różnych powodów, stwierdzili koniecz
ność wyjaśnienia tej sprawy do końca. J. Ma
kosz zapowiedział zwrócenie się na piśmie do 
prezydenta o wyjaśnienie sprawy „Arala”. Po
dobne dygresje, pośrednio związane z tematyką 
sesji, są obecnie stałym elementem posiedzeń 
rybnickich radnych.

Zarzuty i protesty
Omówienia pakietu projektu uchwał o nie

uwzględnienie zarzutów i protestów mieszkań
ców do projektu planu przestrzennego zago
spodarowania Śródmieścia, dokonał zastępca 
prezydenta Jerzy Frelich, a szczegóły wyja
śnili szef Pracowni Urbanistycznej Wiesław  
Chmielewski oraz naczelnik Wydziału Archi
tektury UM Janusz Biaszczyński. Wcześniej 
jednak radny W. Zawadzki zauważył, że roz
strzyganie tak wielu ważnych spraw na jednej 
sesji jest złym rozwiązaniem. Jak zapewnił rad
ny BSR Andrzej Wojaczek, zastępujący na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzen
nej, Działalności Gospodarczej i Komunikacji

Grudzień 2002



chorego przewodniczącego Henryka Ryszkę, 
byty one wszystkie omawiane wcześniej na fo
rum tejże komisji i radni mieli okazję, by lepiej 
się z nimi zapoznać.

Sprawy te dotyczą w większości własności 
prywatnej, budzą więc zrozum iale emocje. 
W sumie do UM wpłynęły 72 zarzuty i prote
sty indywidualne i zbiorowe. Niektóre w cało
ści lub częściowo zostały uwzględnione, część 
wycofano, co było efektem indywidualnych roz
mów mieszkańców z pracownikami UM i Pra
cowni Urbanistycznej. Pod dyskusję i glosowa
nie radnych poddano pozostałe zrzuty i prote
sty, które, według zdania urbanistów, są nie do 
przyjęcia w sytuacji, kiedy interes publiczny 
przewyższa interes prywatny oraz kiedy ich 
przyjęcie kolidowałby z aktualnie obowiązują
cymi normami prawnymi.

Prawie dwugodzinna dyskusja nad pierw
szym z całego pakietu projektów uchwal świad
czy o skomplikowanej materii zasad zagospo
darowania przestrzennego terenów i emocjach 
z tym związanych. Na galerii sali obrad nie za
brakło więc najbardziej zainteresowanych, czyli 
osób składających zarzuty i protesty. Pierwsza 
uchwala dotyczyła odrzucenia zbiorowego 
zarzutu 15 mieszkańców ul. Wierzbowej do 
projektu „Miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego terenu Śródmieścia miasta 
Rybnik”. Osoby te nie wyraziły zgody na po
szerzenie linii rozgraniczającej ulicę W ierz
bową. Zgodnie z rozporządzeniami ministerial
nymi w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy
tuowanie, najmniejsza szerokość w liniach roz
graniczających ulicę dojazdową musi wynosić 
10 m. Jak wyjaśnił urbanista W. Chmielewski, 
ulica Wierzbowa, jako droga publiczna obsłu
gująca istniejącą i planowaną zabudowę miesz
kalną, aktualnie nie spełnia wymogów ustawo
wych, stąd w planie zaprojektowano poszerze
nie linii rozgraniczającej tę drogę w miejscach, 
które nie kolidują z istniejącą zabudową i ogro
dzeniem działek zabudowanych. Realizacja 
projektu umożliwiałaby też budowę i remonty 
sieci infrastruktury technicznej w pasach dro
gowych będących własnością gminy, a przede 
wszystkim wolne działki uzyskałyby status te
renów budowlanych. Jednak mieszkańcy oba
wiają się, że poszerzenie drogi, choć perspek
tywiczne, pociągnęłoby za sobą konieczność 
wycięcia istniejącego tam starodrzewu. Boją się 
też, że droga stanie się zbyt kręta, a ruch ule
gnie nasileniu. Uważają również, że trzeba bę
dzie dokonać przełożenia sieci, a to wiązałoby 
się z dużymi niedogodnościami, a całość przed
sięwzięcia jest ingerencją w własność prywatną. 
W. Chmielewski zaprzeczył jakoby istniała po
trzeba wycięcia drzew, ale mieszkańcy, a rów
nież radni opozycji, nie dawali temu wiary. 
Radny J. Makosz zaproponował, by wypowie
dzieli się zainteresowani -  w ich imieniu wy
stąpi! współautor zbiorowego zarzutu Kazi
mierz Filec. Zanegował on potrzebę posze
rzenia drogi, uważając, że wolne działki mają 
status terenów budowlanych, czemu zaprzeczy!

W. Chmielewski. K. Filec skarżył się również, 
że urzędnicy miejscy nie rozmawiali z nim
0 projekcie, co radny W. Zawadzki nazwał 
„przykładem arogancji władzy”. Przedstawicie
le miasta odparli zarzut, twierdząc, że rozmo
wy były prowadzone z wyznaczonymi przez sa
mych mieszkańców osobami, a ugodowe zała
twienie kilkudziesięciu zarzutów i protestów 
świadczą o zaangażowaniu urzędników i dobrej 
współpracy z mieszkańcami. Radny Romuald 
Niewelt (BSR) podkreślił wagę przyszłej mo
dernizacji ul. Wierzbowej, która jest traktem 
pieszym w kierunku osiedla Nowiny i chodniki 
są tam koniecznością ze względów bezpieczeń
stwa. Radny St. Stajer wyrazi! obawę, że jeżeli 
radni odrzucą zarzuty, mieszkańcy mogą wejść 
na drogę sądową. R adna Grażyna Potera 
(RIO) pytała o możliwości odszkodowań dla 
mieszkańców lub zamiany działek. W. Chmie
lewski potwierdził taką ewentualność, ale do
piero w trakcie realizacji planu, a to może być 
dość daleka perspektywa. Piętrzące się wątpli
wości sprawiły, że radny J. Makosz zapropo
nował wyłączenie tego punktu z porządku ob
rad. Jednak wniosek o odesłanie projektu 
uchwal do komisji nie przeszedł -  13 radnych 
BSR było przeciw, opozycja w liczbie 10 rad
nych -  za. Uchwały, w liczbie 15, glosowano 
oddzielenie -  za było 13 radnych BSR, 8 prze
ciw, 2 osoby (jeden radny RIO i PO) -  wstrzy
mali się od głosu.

Obok ulicy Wierzbowej, polem konfliktów 
dotyczących planu zagospodarowania prze
strzennego, jest również teren  sąsiadujący 
z Zespołem Szkól Wyższych przy ul. Rudzkiej. 
Trójka współwłaścicieli działki w tym rejonie, 
nie godzi się na przeznaczenie jej na cel pu
bliczny czyli pod rozbudowujący się kampus. 
Ponieważ właściciele działki mieli zamiar wy
budow ać na działce dom jednorodzinny, 
są skłonni do przyjęcia działki zastępczej. Za 
odrzuceniem zarzutu glosowało 13 radnych 
BSR, wstrzymało się 8, zaś przeciw było dwóch 
radnych SLD.

Zarzutów ciąg dalszy
Pakiet kolejnych siedmiu projektów uchwal 

również dotyczył zarzutów wniesionych do pro
jektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu śródmieścia miasta Ryb
nika”. Tym razem były to zarzuty indywidual
ne dotyczące terenów w dolinie rzeki Nacyny, 
będących kolejnym spornym obszarem.

Przy 13 glosach „za” radnych BSR i 10 wstrzy
mujących się (opozycja) odrzucono zarzut, któ
ry dotyczył nieuwzględnienia drogi dojazdowej 
do działki będącej własnością osoby wnoszą
cej zarzut. Jak wyjaśnili Janusz Blaszczyński
1 Wiesław Chmielewski, działka ta położona 
jest na obszarze doliny rzeki Nacyny, co z kil
ku względów zaważyło na tym, że nie została ona 
przewidziana w planie zabudowy. Podobnym 
wynikiem zakończyło się glosowanie uchwały, 
w której nie uwzględniono zarzutu w sprawie pro
jektowanej zieleni parkowej na działkach będą
cych własnością wnoszącego zarzut.

Kolejne kilka projektów uchwal było wyni- yW  
kiem zarzutów mieszkańców dotyczących ob
szarów przylegających do terenów Zespołu 
Szkól Wyższych. Głos zabrali wnoszący zarzu
t y - Antoni Niedźwiedź i Karol Kuligowski. 
Pierwszy z nich nie zgodził się z ustaleniami 
planu dotyczącymi jego działki, mówiącymi 
o tworzeniu zieleni parkowej, przeznaczeniu 
części terenu tylko pod usługi publiczne, a nie 
komercyjne oraz o planowanej realizacji przej
ścia podziemnego pod ul. Kotucza. Zgodnie 
z wyjaśnieniem, tereny na których zlokalizowa
na jest działka A. Niedźwiedzia, przeznaczo
no na rozwój Zespołu Szkół Wyższych przy 
ul. Rudzkiej. Uwzględnienie tego zarzutu do
prowadziłoby do zamknięcia możliwości reali
zacji ZSW zgodnie z opracowanymi już kon
cepcjami i projektami. Powołano się również 
na ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym.
— Rozumiem potrzeby tworzenia kampusu, ale 
nie mogę przestać dbać o swoją własność— ape
lował A. Niedźwiedź. — Od ponad 22 lat sta
ram się o zagospodarowanie tych dziatek. Jako 
właściciel jestem ubezwłasnowolniony. Wnio
słem zarzut, gdyż znowu nie będę mógł na wła
snym terenie prowadzić żadnej działalności. Pro
wadzono ze mną rozmowy, ale jasno nie zostało 
przedstawione żadne stanowisko. O arogancji 
władzy i „męczeniu” właścicieli działek mówi!
W. Zawadzki, a radny J. Makosz pyta! czy wyj
ściem z sytuacji byłby dla właścicieli wykup lub 
zamiana działek. — Jesteśmy gotowi na nego
cjacje — mówił A. Niedźwiedź. — Zamiana 
mnie nie interesuje, w grę wchodzi jedynie wy
kup — odpowiadał z kolei K. Kuligowski, któ
ry w swoim zarzucie dodatkowo podnosił kwe
stię braku uwidocznienia w planie ulicy dojaz
dowej do swojej działki oraz zapis o koniecz
ności szczególnego traktowania elewacji zabu
dowy planowanych obiektów. J. Makosz zgło
sił wniosek o wyłączenie omawianych uchwal 
z porządku obrad. Jednak, jak przypomniał 
M ichał Śmigielski (BSR), wniosek o wyłą
czenie punktu z sesji może zgłosić jedynie prze
wodniczący RM lub prezydent, dlatego też pod 
glosowanie poddano wniosek o skierowanie 
projektów uchwal ponownie do komisji. Jed
nak propozycja ta nie spotkała się z akceptacją 
większości. Poparło ją 10 osób, przeciw było 
13 z BSR. Uchwały przyjęto 13 głosami „za”,
8 przeciw i 2 wstrzymującymi się. Przyczyną 
wniesienia kolejnych zarzutów było wyłączenie 
obszaru, na którym położone są działki osób 
ich wnoszących z możliwości zabudowy. Wyja
śnienia były podobne do tych, których użyto 
w przypadku omawiania poprzednich zarzu
tów. Uchwały przegłosowano 13 głosami „za”, 
przy 10 wstrzymujących się.
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Po zarzutach protesty
Do planu zagospodarowania przestrzenne

go terenu śródmieścia miasta wpłynęły również 
zbiorowe i indywidualne protesty. Łącznie było 
ich 24, z czego do rozpatrzenia radnym pozo
stawiono 7. Jeden z protestów wniósł Zarząd

dokończenie na stronie 6 Z
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do

Dzielnicy Śródmieście, który nie zgadza się na 
budowę drogi głównej od ronda Chwałowic
kiego do wiaduktu przy skrzyżowaniu ulic Żor
ska, Sybiraków i Powstańców Śl. Zdaniem 
W. Chmielewskiego, takie rozwiązanie przyczy
ni się do uaktywnienia tych terenów, posłuży 
rozwojowi usług i odciąży ul. Kościuszki. — Za
mysł tej inwestycji jest mało przekonywujący — 
mówił z kolei Kazimierz Zięba (SLD-UP). 
— Pchamy się na tereny Ryfamy, spółdzielni 
mieszkaniowej i kolei. Tylko po co? Przecież 
w pobliżu na ul. Prostej jest już obwodnica. Rad
ny wspomniał także o innym wyjściu, jakim 
miałaby być budowa tunelu. — Rozwiązania 
dwupoziomowe są przyszłością również dla Ryb
nika — zgodził się Romuald Niewelt. — Ro
zumiem mieszkańców, ale ulica Kościuszki już 
teraz jest przeciążona, a musimy przecież mieć 
na uwadze dalszy rozwój miasta. Stanisław Sta- 
jer (RIO) pytał o inne koncepcje i rozwiązania 
komunikacyjne w tym rejonie, a J. Makosz 
stwierdził, że każda z podejmowanych tego 
dnia uchwał mogłaby być, z racji swojej wagi 
dla miasta, przedmiotem osobnej sesji, zapew
nił jednak, że poprze ten projekt. Tak więc 
za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób, prze
ciw były dwie (SLD-UP), a 3 wstrzymały się 
od głosu (RIO). Bezpośrednio z omawianym 
tematem związany był kolejny protest, złożo
ny przez ponad 100 mieszkańców ulicy Dwor
cowej i Kościuszki. Dotyczył on braku zgody 
na projektow any przebieg  drogi głównej 
wzdłuż ul. Dworcowej. Używając podobnej ar
gumentacji protest odrzucono 18 głosami „za”, 
przy jednym przeciwnym (SLD-UP), a trzech 
(SLD-UP, RIO) wstrzymujących się. Kolejne 
dwa protesty zgłosili lokatorzy budynku przy 
ul. Raciborskiej 12 i Raciborskiej 14a, którzy 
nie wyrazili zgody na budowę drogi na obsza
rze wzdłuż rzeki Nacyny. Jednak protestów nie 
uwzględniono, kierując się przede wszystkim 
wymogami ustawy o zagospodarowaniu prze
strzennym. Tak zdecydowało 16 radnych (BSR, 
SLD -U P, PO). 7 wstrzymało się od głosu 
(SLD-UP, RIO).

W pierwszym z omawianych tego wieczora 
protestów indywidualnych jeden z mieszkańców 
wnioskował o rezygnację z ustaleń planu umoż
liwiających zakładanie ogródków piwnych na 
nieruchomościach położonych w rejonie budyn
ku przy ul. Sobieskiego 12. Podczas dyskusji rad
ny W. Zawadzki pytał, dlaczego w planie zago
spodarowania konieczne jest dokonywanie ta
kich ustaleń, skoro sprawę winna rozwiązać 
przyznawana, bądź nie, koncesja. — Tworzymy 
prawo miejscowe w zakresie gospodarki prze
strzennej w Śródmieściu — mówił W. Chmie
lewski. — Takie zapisy są istotne dla Wydziału 
Architektury, by mógł on wydać zgodę na loka
lizację takiego ogródka. Za przyjęciem uchwały 
o nieuwzględnieniu tego projektu głosowało 
15 radnych, przeciw było 2 (RIO ), a 5 wstrzy
mało się od głosu (RIO  i SLD-UP).

Kolejny protest, dotyczył uwag mieszkańca 
co do przebiegu projektowanego ciągu piesze-

m n

dokończenie ze strony 5
go od ul. M.C. Skłodowskiej do terenów pla
nowanego placu głównego w ZSW. Po wyja
śnieniach protest odrzucono -  „za” glosowa
ło 22 radnych, jedna osoba się wstrzymała 
(SLD-UP). Ostatni z omawianych protestów 
dotyczył nabycia działki przeznaczonej w pla
nie pod zieleń parkową. Jak wyjaśniła osobi
ście wnosząca projekt Joanna Oszek, od 40 
lat bezskutecznie stara się o odzyskanie działki 
przejętej przez Skarb Państwa. Tomasz Ze- 
jer (RIO) zaproponował, by w związku z tym 
uchwały nie głosować. W konsekwencji, na 
wniosek prezydenta Adama Fudalego, punkt 
wycofano z obrad.

Radni wydelegowani
Od kwietnia ubiegłego roku działa w Rybni

ku -  siedzibie powiatu grodzkiego -  Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku. Do jej głównych 
zadań należy ocena zagrożeń porządku pu
blicznego i bezpieczeństwa obywateli na tere
nie powiatu, nadzorowanie pracy policji i in
nych powiatowych służb, inspekcji i straży, 
a także jednostek organizacyjnych, które wy
konują na terenie powiatu zadania z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa oby
wateli. Komisja przygotowuje również projekt 
powiatowego programu zapobiegania prze
stępczości oraz porządku publicznego i opiniu
je projekty innych programów z udziałem po
licji i innych powiatowych służb. Przewodniczą
cym komisji jest prezydent A. Fudali. Wraz 
z zakończeniem kadencji, konieczne stało się 
powołanie nowych członków, a zostali nimi 
Leszek Kuśka i Romuald Niewelt, a popar
ło ich 19 radnych. Dwóch (RIO) wstrzymało 
się od głosu.

Za ile do Żor?
Ustalono cennik opłat za przejazdy w ko

munikacji miejskiej na linii Rybnik -  Żory.
Jednorazowy bilet uprawniający do przejaz

du z Rybnika do Żor, niezależnie od ilości prze
jechanych przystanków wynosi 2,10 zł, a ulgo
wy 1,20 zł. Za ten sam bilet zakupiony u kie
rowcy zapłacimy 2,50 zł. W cenniku figuruje 
również bilet liniowy, dzięki któremu można 
podróżować na tej trasie w określonym mie
siącu. Kosztuje on 70,00 zł (ulgowy -  40,00 zł). 
Dwadzieścia złotych mniej (50,00 zł, ulgowy-
26,00 zł) zapłacimy za bilet liniowy relacji Ryb
nik -  Gotartowice Lotnisko. Bilet okresowy 
uprawniający do podróży na trasie Rybnik -  
Żory w okresie 14 dni kosztuje 43,00 zł (ulgo
w y - 22,00 zł). Dla „gapowiczów” przygotowa
no także bilet dodatkowy. Za przejazd pasaże
ra bez biletu lub z biletem nieważnym trzeba 
zapłacić 80,00 zł (ulgowy 50,00 zł), a za prze
wóz bagażu lub psa bez ważnego biletu -  42,00 zł. 
Referujący projekt zastępca prezydenta Józef 
Cyran (BSR), wyjaśnił jak należy pojmować 
wielkość bagażu oraz wspomniał o dwuzłoto- 
wym wzroście cen biletów miesięcznych. Przy
chyli! się rów nież do zdania  G. Potery, 
która sugerowała, by doprecyzować i wyjaśnić

podróżnym zakres uprawnień przedstawionych 
w cenniku. Projekt przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 
tego roku.

0 meblach, „Gazecie Rybnickiej”
1 świątecznym pojednaniu...
Tradycyjnie już posiedzenie zakończyły 

wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania 
radnych. W tej części sesji Grażyna Potera 
z RIO wróciła do kwestii wyposażenia sali ob
rad w nowe meble i komputerowy system kon
ferencyjny: — Każdy z nas siedzi przy stanowi
sku, które warte jest dobry samochód. Poza tym 
system jest niedopracowany. Co stanie się w sy
tuacji, kiedy w następnej kadencji okaże się, 
że radnych będzie więcej — krytykowała nie- 
funkcjonalność mebli i zawodność systemu. 
— Przy tak wielkich potrzebach społecznych, 
z pewnością nie zgodzilibyśmy się na taki krok. 
Proszę nam  wyjaśnić k to  p o d ją ł decyzję 
o tym, by w ten sposób wyposażyć salę? Prezy
dent A. Fudali przyznał, że zdecydował się 
przeznaczyć środki na ten cel, prosił jednak, 
by z oceną funkcjonalności tej sali i całego wy
posażenia poczekać. — Już dziś korzystaliśmy 
z prezentacji, a dodatkowym atutem jest również 
możliwość tłumaczeń. Wyposażenie sali ułatwi 
spotkania z zagranicznymi delegacjami oraz se
sje robocze i inne konferencje — wyjaśniał 
A. Fudali. — To wyposażenie je s t godne 
p rzed sta w ic ie li 150 tysięcznego  m iasta  
na początku X X I wieku.

W dalszej części R. Niewelt negatywnie oce
nił osobiste ataki członków opozycji na radnych 
BSR i nie wykluczył możliwości zastosowania 
w przyszłości kar regulaminowych: — Nie po
zwolimy obrażać radnych — stwierdził R. Nie
welt, nawiązując do kilku ostrych wystąpień 
radnych opozycji, które od początku tej kaden
cji miały miejsce na sali obrad. Powrócił rów
nież temat „Gazety Rybnickiej”: — Opozycja 
powinna mieć własne strony w „GR”— mówił 
St. Stajer, który zaproponował również, by 
wnioski radnych przesunąć z końca sesji na jej 
początek, kiedy to na sali jest większość dzien
nikarzy. O wynikającym z wyborów parytecie, 
który powinien zagwarantować ugrupowaniom 
wypowiadanie się na łamach „G R ” mówiła 
również G. Potera. Do sprawy włączył się tak
że A. Fudali: — Nie zdarzyło się bym w ciągu 
4 lat urzędowania nakazał lub zakazał publika
cji jakiegokolwiek tekstu w „ Gazecie Rybnickiej”. 
Zdaniem J. Makosza, RM powinna zobowią
zać prezydium do opracowania zasad zaistnie
nia opozycji w „GR”. Radny ustosunkował się 
również do spraw nie związanych z „G R ”. 
W dygresjach nie szczędził krytyki i osobistych 
uwag skierowanych do aktualnych władz. Wy
wiązała się dyskusja, którą trudno nazwać me
rytoryczną. Napiętą atmosferę złagodził dopie
ro akcent świąteczny. Jednak nie wszyscy rad
ni chcieli złożyć sobie życzenia i podzielić się 
opłatkiem, opuszczając wcześniej posiedzenie.

(r), (S)
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Sesia budżetowa

Budżet przyjęty
W środ ę 15 s t y c z n ia  od b yła  się  

najw ażniejsza sesja  Rady M iasta  w roku 
-  budżetowa.

Tym razem czas posiedzenia przedłużył się prawie do 
północy, bo też dyskusja była długa i burzliwa. Chodzi 
wszak o pieniądze publiczne... Rada miała zadecydować, 
czy projekt budżetu przedstawiany przez prezydenta przy
jąć i zgodnie z nim realizować miejskie przedsięwzięcia. 
Wcześniej radni mieli okazję, by dokładnie się z owym 
projektem zapoznać, nie tylko zresztą na papierze, ale 
również dzięki wizualizacji poszczególnych działów na 
ekranie. Prezydent przypomniał zrealizowane i będące 
w trakcie realizacji miejskie inwestycje, dokonał też po
równania możliwości finansowych Rybnika w stosunku 
do innych miast.

Radni opozycji mieli wiele pytań, a jeszcze więcej za
strzeżeń i zarzutów do konstrukcji budżetu, a co za tym 
idzie -  do filozofii rozwoju miasta obecnych władz. 
W efekcie budżet gminy na 2003 rok został przyjęty gło
sami „za” Bloku Samorządowego Rybnik. Ugrupowania 
opozycyjne -  R ybnicka Inicjatyw a O byw atelska 
i SLD-UP generalnie głosowało przeciw, jak również 
radny z listy Platformy Obywatelskiej. Od głosu wstrzy
mał się jeden radny z SLD-UP. Ogólne omówienie bu
dżetu publikujemy w „Monitorze Miejskim” na str. 29-30.

Obszerną relację z sesji budżeto
wej wraz z oceną budżetu przez po
szczególne ugrupowania zamieści
my w następnym numerze „GR”, 
który ukaże się 16 lutego br.

Zmiana godzin pracy 
Urzędu Miasta

Wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkań
ców prezydent Adam Fudali podjął decyzję 
o wydłużeniu w czwartki godzin pracy Urzędu 
Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. W związku 
z tym, od 9 stycznia 2003 roku, w każdy czwartek 
obie placówki otwarte są od 7.30. do 17.15. Ułatwi to 
załatwianie spraw zwłaszcza tym osobom, które z róż
nych względów nie mogły tego zrobić w dotychczaso
wych godzinach urzędowania, tj. od 7.30. do 15.30.

Urząd Miasta dołącza się w ten sposób do ini
cjatywy rybnickich handlowców, którzy właśnie 
w czwartki wydłużyli godziny pracy swoich lokali 
handlowo-usługowych. Pomysł ten ma charakter 
pilotażowy i obowiązywać będzie -  począwszy od 9 
stycznia -  przez wszystkie czwartki stycznia i lute
go. Decyzja o kontynuowaniu takiego rozwiązania 
podjęta zostanie po dokonaniu oceny, w jakim 
stopniu spotkało się ono z zainteresowaniem  
mieszkańców.

GAZETA RYBNI
Skrółem...

Rok 2002 w statystyce
W ubiegłym roku w Rybniku na ślubnym kobiercu stanęło prawie 850 par, 

a na świat przyszło ponad półtora tysiąca nowych mieszkańców. Sakramen
talne „tak” powiedziało również kilka osób nie będących Polakami.

Wbrew krajowym statystykom, które od kilku lat wskazują zmniejszającą się liczbę 
urodzin, w Rybniku sytuacja ma się zupełnie dobrze, a nawet wykazuje tendencję 
wzrostowe. W roku 2002 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku zarejestrowano 
1690 noworodków, podczas gdy w 2001 r. urodziło się ich „tylko” 1616. Niestety, 
wzrosła również liczba zgonów. Dwa lata temu było ich 1369, a w roku ubiegłym już 
1387. Chętniej niż zwykłe młode pary stawały na ślubnym kobiercu, a w roku 2002 
było ich 840. Rok wcześniej związek małżeński zawarło 14 par mniej. Tradycyjnie już 
wśród szczęśliwych nowożeńców byli również obcokrajowcy. Jak podaje kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Maria Cwenar, panowie młodzi pochodzili m.in. z Nie
miec, Szwecji, a nawet z dalekiej Algierii. Swoje dalsze życie z mieszkańcami Rybnika 
postanowiły związać również Ukrainki. W roku ubiegłym aż 123 pary świętowały jubi
leusz złotych godów. Małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat spotkali się w UM 
i odebrali z rąk prezydenta Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W minionym 
roku takich spotkań było siedem.

Prezydent w zespole
Koordynator Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu Marek 

Kopel zdecydował o powołaniu prezydenta Adama Fudałego w skład zespołu robo
czego, który ma opracować jednolite kryteria podziału dotacji celowych z budżetu 
państwa. Dotacje te przekazywane są do samorządów powiatowych województwa za 
pośrednictwem budżetu wojewody śląskiego. Oprócz A. Fudałego, w skład zespołu 
weszli również prezydenci Sosnowca, Gliwic, Częstochowy i Bielska-Białej.

... IW

Prezydent Rybnika został również powołany w skład Regionalnego Komitetu 
Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego na łata 2001-2003. Komitet ma za 
zadanie m.in. ustalenie regionalnych kryteriów dla oceny i analizy projektów zgod
nych ze strategią rozwoju województwa i założeniami programu. Do czasu powołania 
Regionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszy Strukturalnych, komitet będzie 
opiniował projekty dokumentów programowych dla województwa śląskiego na łata 
2004-2006.

Usłyszą...
W Rybnickim Centrum Kultury zainstalowano system, który pomaga oso

bom niedosłyszącym. Przed każdą imprezą lub seansem filmowym osoby mające 
problemy ze słuchem otrzymają w kasie RCK odpowiednie słuchawki. W trakcie każ
dej imprezy z takiego udogodnienia może skorzystać 10 osób. Zakup i montaż syste
mu transmisji dla osób niedosłyszących kosztował 20.862 zł. Inwestycję sfinansowano 
z dotacji uzyskanej w ramach programu „Domino” oraz ze środków miasta.

...................................................................._ _ _ ........

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się otwarcie ofert w prze
targu na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Golejów, Zamysłów  
i Kamień. Do udziału w przetargu ogłoszonym we wrześniu ub. roku wpłynęło sie
dem ofert, w tym trzy zagraniczne (jedna z Turcji i dwie z Niemiec) i cztery polskie 
(w tym dwa konsorcja, z których jedno tworzy m.in. firma rybnicka). Przedstawione 
ceny ofertowe wahały się od ponad 11 do ponad 22 milionów euro. Komisja przetar
gowa ma kilka miesięcy na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wyło
nioną firmą. Proces oceny ofert jest poufny.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień jest 
pierwszym etapem inwestycji realizowanej w ramach przedakcesyjnego funduszu ISPA. 
W listopadzie ub. roku Komisja Europejska przyznała Rybnikowi 71 milionów euro 
na rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej, dociążającej zmodernizowaną oczysz
czalnię ścieków. Kwota ta stanowi procentowo najwyższą dotację z funduszu ISPA, 
udzieloną w naszym kraju. (S) 7

iTel. 42-28-825, 42-60-070



Zima zła...
... dla dróg

M im o c ią g ły ch  przekonyw ań  
naukowców, że klimat nam się ociepla, 
zarówno ubiegłoroczna, jak i aktualna 
zima, są tych tendencji zaprzeczeniem.

Jak zawsze, ta pora roku najbardziej doskwiera 
kierowcom, a co za tym idzie, służbom drogowym. 
Sprawdzianem ich gotowości do stawienia czoła 
trudnym warunkom był m.in. przełom pierwszej 
i drugiej dekady stycznia. Kiedy posypało i przy- 
mroziło, w tradycyjnie newralgicznym punkcie,

zamarza nawet sól, a my możemy jej używać tylko 
tyle, na ile pozwalają normy i przepisy o ochronie 
środowiska. Problemem jest również blokowanie na
szych jednostek, szczególnie jeśli to jest piaskarka z 
pługiem, z powodu wielkiego ruchu. Zdarzało się, 
że TIR-y wyprzedzały jadące przed nimi piaskarki, 
stawały w poprzek drogi, blokując ruch piaskarkom 
i innym użytkownikom dróg.

Drogowcy przypominają, że w wielu miejscach 
miasta usytuowane są dobrze widoczne, żółte 
skrzynie z piaskiem, który może pomóc wyjść

Na przełomie I i II dekady stycznia taki widok nie był rzadkością. Zdj.tM.T.

Zmiany 
w strukturze 

organizacyjnej
Urzędu Miasta

W zw iązku  ze zm ia n a m i 
wynikającymi z nowelizacji ustawy 
sam orządow ej, od nowej kadencji 
przestały istnieć zarządy gmin, zaś 
jed n o o so b o w ą  o d p o w ied z ia ln o ść  
za decyzje w ładz w zią ł na s ieb ie  
prezydent (w m niejszych gm inach  
burm istrz, w ójt). Jak pam iętam y, 
d otąd  w R ybniku  p rezyd en ta  
w sp o m a g a ło  czterech  w ic e 
prezydentów oraz dwoje członków  
zarządu, dziś -  trzech powołanych  
przez prezydenta zastępców.

Zmiany nastąpiły też w strukturze organiza
cyjnej Urzędu Miasta. I tak: Wydział Admi
nistracyjny przejął dodatkowo zadania wyko
nywane dotąd przez Referat Gospodarczy; 
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwe
stycji (dotąd Wydział Inwestycji) przejął nie
które zadania Wydziału Gospodarki Komunal
nej, który przestał istnieć; z połączenia Wydzia
łu Spraw Społecznych i Biura ds. Kultury 
i Sportu powstał Wydział Polityki Społecz
nej; dawny Wydział Rozwoju rozszerzył nazwę, 
która pełniej odzwierciedla jego kompetencje: 
brzmi ona teraz Wydział Rozwoju, Promocji 
Gospodarczej i Integracji Europejskiej.

Powstało nowe stanowisko asystenta Prezy
denta, które jednak, jak dotąd, jest nieobsadzo- 
ne. Powołane w ub. roku stanowisko Pełno
mocnika ds. Realizacji Projektu ISPA objął od 
1 stycznia br. Janusz Koper.

W jednym  z kolejnych wydań „G R ” 
przedstawim y kom petencje prezydenta  
oraz jego zastępców i przypisane ich nad
zorowi wydziały, placówki i służby.

(r)

Panu
Władysławowi Horabikowi

radnemu i przewodniczącemu 
Komisji Oświaty RM kadencji 1998-2002 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

żony Łucji
składają

Prezydent Miasta Rybnika, 
jego zastępcy 

oraz Rada Miasta

czyli pod „popielowską kępą” samochody, szcze
gólnie ciężkie, nie dawały rady na podjazdach, sku
tecznie blokując ruch na ul. Wodzisławskiej. Po
dobna sytuacja miała miejsce na podjazdach w 
Wielopolu. W środę 8 stycznia kierowcy porusza
jący się po Rybniku nie mieli lekko... Było to wiel
kim zaskoczeniem, gdyż w poprzednich latach 
Rybnik był przykładem „czarnych dróg”. Okaza
ło się, że posypywanie solą, kiedy temperatura 
spada do -  15 st., jest nieskuteczne. — Zima to 
żywioł, a z żywiołem walka nie jest łatwa — mówi 
dyrektor ds. technicznych Rybnickich Służb Ko
munalnych Jan Łanoszka. —Przy dużym mrozie

Wyrazy wdzięczności 
za udział w nabożeństwie żałobnym 

i ceremonii pogrzebowej, 
za złożone kondolencje i okazaną pamięć 
krewnym, duchowieństwu, przyjaciołom, 
znajomym, delegacjom oraz wszystkim, 

którym nie była obojętna śmierć

Śp.
Łucji Horabik

składają mąż i córka

z wielu opresji, jeśli tylko mamy w samochodzie 
odpowiednie narzędzie. Z warstwy śniegu, jaką 
widać było na pokrywach pojemników wynika, 
że nikt z tego udogodnienia nie korzystał. Co do 
sypania solą kierowcy mają ambiwalentne uczu
cie: z jednej strony chcieliby mieć czarne drogi, 
z drugiej, zdają sobie sprawę, jakie szkody sól wy
rządza blacharce. — Niestety — mówi J. Łanosz
ka — wszystkie środki rozmrażające są agresywne. 
Odbija się to też na naszym sprzęcie, który po sezo
nie zimowym często nie nadaje się bez remontu do 
użytku. Jak będą wyglądać drogi po tak mroźnej 
zimie nietrudno zgadnąć, dziury już są widocz
ne. Piasku i soli z magazynów ubywa, dziur 
na drogach przybywa, a zima trwa...

... dla ludzi
Mroźna pogoda sprawiła, że bardzo 

tru d n a  s ta ła  s ię  sy tu acja  osób  
b ezd om n ych . J ed n a k  w n aszym  
m ieście osoby potrzebujące nie są 
pozostawione same sobie.

Na początku grudnia w odkupionym przez mia
sto domu urządzono noclegownię dla mężczyzn. 
Uchroniło to zapewne wiele osób przed spędze
niem nocy na mrozie. Ze schronienia korzysta 
średnio 25 osób. Niskie temperatury, które 
w nocy spadały do minus kilkunastu stopni, sprawi
ły, że w placówce przebywało nawet 30 mężczyzn.

c.d. na stronie obok
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c.d. ze strony obok
Noclegownia czynna jest od godz. 19.00 do 7.00.

Na terenie miasta działa również przytuli
sko dla kobiet przy ul. Żużlowej, a w dzielni
cy Chwałowice ośrodek „Caritas”. W Schro
nisku św. Brata Alberta w Przegędzy prze
bywa obecnie 64 mężczyzn. To bezdomni z 
Rybnika, Jastrzębia, Czerwionki Leszczyn, a 
nawet z odległych rejonów Polski. Wszyscy 
przebywający w placówce otrzymują trzy po
siłki dziennie oraz odzież. Nie jest wykluczo
ne, że liczba osób szukających tutaj schronie
nia może się zwiększyć. Kiedy zajdzie taka ko
nieczność, na korytarzach ustawione zostaną 
dodatkowe łóżka. Z pewnością nikt z przycho
dzących nie zostanie pozbawiony pomocy.

Podobnie jest w przypadku osób, które zgła
szają się do jadłodajni przy ul. Chrobrego. 
Darmowy posiłek otrzymają tutaj nie tylko ci, 
którzy posiadają decyzję wydaną przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ale wszyscy potrzebujący. 
Nigdy bowiem nie zdarzyło się tak, by ktoś, kto 
takiej decyzji nie miał, został odprawiony 
„z kwitkiem” i pozostał głodny. W takiej sytu
acji najpierw otrzymuje ciepły posiłek, a następ
nie jest kierowany do pracownika socjalnego.
— Zdecydowana większość osób, które przy
chodzą do jadłodajni to bezdomni. Z  posiłków 
korzystają również ci, którzy mają trudne warun
ki lub sami nie są wstanie ich sobie przygotować
— mówi kierownik zespołu ds. bezdomności 
Barbara Zamirska. Codziennie z wydawanych 
posiłków korzystają 52 osoby. Jadłodajnia czyn
na jest od 7.00 -  15.00 (w okresie letnim od
8.00 -  14.00), a można tutaj zjeść zupę z tzw. 
wkładką. Jest kiełbasa, chleb i ciepła herbata.

Nie zapominajmy o tych, którym nasza 
pomoc daje n iejednokrotnie szansę na 
przeżycie. (S)

Twoja krew 
ratuje życie...

Pod takim hasłem  przeprowadzono 
w gru d n iu , w Z esp o le  S zk ól 
Ekonomiczno-Uslugowych w Rybniku, 
trzecią akcję krwiodawstwa.

Zorganizowano ją przy współpracy ekipy wy
jazdowej z  Rejonowej Stacji Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Rejonowej 
Stacji Krwiodawstwa w Rybniku. Ogółem odda
no 48050 ml krwi. W akcji wzięło udział 111 osób, 
w tym: 73 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych w Rybniku, 17 uczniów rybnic
kiego Centrum Edukacji Zawodowej, 19 uczniów 
V LO w Rybniku, a także 1 żołnierz i 1 student.

Opiekunki Młodzieżowego Klubu HDK przy 
ZSE-U w Rybniku, zastępca dyrektora RCEZ 
Dorota Dyrcz, nauczycielka ZSE-U Elżbieta 
Wilczek oraz pielęgniarka Barbara Bekas brały 
aktywny udział w organizowaniu i przeprowadze
niu akcji. Uczestniczył w niej też prezes MK HDK 
Sylwester Ratka, który pod adresem młodych 
krwiodawców oraz dyrekcji szkoły i opiekunów 
klubu skierował serdeczne podziękowania.

Bliżej Unii Europejskiej.. (ii)V f l H
N egocjacje o członkostw o P olsk i w U nii E uropejskiej I  

zakończyły się 13 grudnia 2002 roku na szczycie Rady I  
Europejskiej w Kopenhadze. Lada dzień ma być gotowy ostateczny
projekt Traktatu Akcesyjnego o przystąpieniu kolejnych państw do UE. Kończą się 
intensyw ne prace ekspertów  unijnych i dziesięciu  państw  kandydujących nad 
kilkutysięcznostronicowym dokumentem, przygotowywanym w dwudziestu jeden językach.

GAZETA RYBNICKA

Wiele pracy i wysiłku angażuje się teraz w do
kładny zapis uzgodnień negocjacyjnych w dzie
sięciu załącznikach do traktatu, poświęconym 
krajom przystępującym do UE. Po przesłaniu 
projektu traktatu wraz z załącznikami do Parla
mentu Europejskiego, ten ma go rozpatrzyć 
w ciągu dwóch miesięcy. Urzędnicy unijnego 
zgromadzenia twierdzą, że ostatecznym termi
nem przedłożenia dokumentów jest połowa lu
tego br. Sam traktat, aby mógł wejść w życie 
1 maja 2004 roku, musi uzyskać zgodę parlamen
tu. Tym samym Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Wę
gry mogą stać się pełnoprawnymi członkami Unii.

Aby jednak Parlam ent Europejski mógł 
przystąpić do głosowania, Komisja Europejska 
musi pozytywnie rekomendować projekt trak
tatu, a Rada Unii Europejskiej jednogłośnie go 
zatwierdzić. Już w samym parlamencie rozpa
trzy go Komisja Spraw Zagranicznych, opiera
jąc się na rekomendacji specjalnej grupy spra
wozdawców. Komisja Spraw Zagranicznych PE 
chce zatwierdzić projekt do 19 marca br.

Europejskie głosowanie nad traktatem od
będzie się prawdopodobnie na sesji plenarnej 
9 kwietnia br. w Strasburgu. Parlament Euro
pejski nie ma prawa zmieniać zapisów trakta
tu -  może go tylko przyjąć lub odrzucić. Ty
dzień później -  16 kwietnia w Atenach pod 
Akropolem, symbolem europejskiej cywiliza
cji -  planowane jest jego podpisanie przez pięt

naście państw członkowskich oraz kraje przy
stępujące do UE.

Dopiero podpisany traktat ratyfikowany bę
dzie we wszystkich dwudziestu pięciu pań
stwach, w parlamentach narodowych w przy
padku krajów członkowskich, a w wypadku 
kandydatów -  poprzez referenda. Takie plano
wane jest w Polsce 8 czerwca br.

Od kopenhaskiego szczytu Polska stała się 
członkiem-obserwatorem prac UE. We wszyst
kich kwestiach nasz kraj powinien więc wypra
cować własne oficjalne stanowisko. Weźmie
my udział (na pełnych prawach) w pracach nad 
reformą UE, w tym nad europejską konsty
tucją. Fakt, że w przyszłości staniemy się szó
stym co do wielkości krajem Unii sprawi, że 
nasza opinia będzie z pewnością brana pod 
uwagę. Będziemy jednym z najsilniejszych 
państw członkowskich, jeśli chodzi o reprezen
tację w instytucjach Unii Europejskiej. W Ra
dzie UE będziemy mieli tyle głosów co Hisz
pania, a tylko o dwa mniej niż Francja, Niem
cy, Wielka Brytania czy Włochy. W Parlamen
cie Europejskim Polska będzie miała 50 z 728 
deputowanych, a w Komisji Europejskiej za
siądzie nasz jeden komisarz. Będziemy głoso
wać w najbliższych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, choć zostaną one rozpisane 
zaledwie miesiąc po przystąpieniu naszego kra
ju do UE, w czerwcu 2004 roku.

Krzysztof Jaroch

Sylwester na Rynku
Z pow odu s ia r c z y ste g o  m rozu  

tegoroczny Sylwester na rybnickim  
R ynku byl krótk i i w yjątkow o  
sp ok ojn y , co w ca le  n ie zn aczy , 
że nieudany.

Rybniczanie w większej liczbie przybyli na 
Rynek dopiero przed samą północą, gdzie po
witała ich żywa i żywiołowa muzyka zespołu 
„Poziom  600”. K rótko przed godz. 24.00 
życzenia z estrady złożył mieszkańcom miasta 
prezydent Adam Fudali, a potem nastąpiło 
wspólne, wzmocnione perkusją zespołu, odli
czanie i równo o północy z ratuszowej wieży 
wystrzeliły pierwsze petardy. Wystrzały oraz 
radosny zgiełk zagłuszyły hejnał, który popłynął 
po raz pierwszy z wieży Ratusza. (Jego melo
dię skomponował M irosław  J. Błaszczyk  
z okazji ubiegłorocznych obchodów jubileuszu 
VIII wieków Rybnika. Teraz hejnał rozbrzmie
wa w mieście o każdej pełnej godzinie między
6.00 a 21.00.) Nadejście 2003 roku uczczono 
kilkunastominutowym pokazem sztucznych

ogni, ale nie był on jedyną atrakcją Sylwestra 
w plenerze. By ograniczyć ilość butelek szam
pana rzucanych na płytę Rynku, organizatorzy 
-  miasto i Rybnickie Centrum Kultury, zapro
ponowali konkurs, w którym  m ogły wziąć 
udział osoby składające butelki po szampanie 
w specjalnym kontenerze. Należało wcześniej 
włożyć do nich kupony drukowane w lokalnej 
prasie. „Właściciele” szczęśliwie wylosowanych 
butelek otrzymali nagrody w postaci miejskich 
gadżetów i ofiarowanych przez Empik płyt, 
kaset i gier. W trakcie zabawy prowadzonej bra
wurowo przez Arka Żabkę z radia 90 FM, jej 
uczestnicy zainteresowali się długą, białą limu
zyną, która zajechała na Rynek. Wysiadły z niej 
dwie sylwestrowo odziane pary, poczem towa
rzystwo rozglądnęło się, zrobiło pamiątkowe 
zdjęcie, wsiadło z powrotem do „limo” i ...odje
chało. Nie ziściły się zatem nadzieje rynkowej 
publiczności, że tajemniczy goście to specjalni 
artyści, którzy zaśpiewają lub zatańczą na estra
dzie. Jeszcze przed 1.00 Rynek opustoszał... (r)

Tel. 42-28-825, 42-60-070



ETA RYBNICKA
Spotkania świąteczno-noworoczne

Wspólne święta i powitanie Nowego Roku
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym staramy się okazać wiele 

serca wszystkim potrzebującym. Również w naszym mieście nie zapomina 
się o osobach samotnych, biednych i bezdomnych, dla których tradycyjnie 
już przygotowano dodatkowe nakrycia na wielu wigilijnych stołach. 
W spólnie też przywitaliśmy Nowy Rok.

Aż trzy dni trwała II Boguszowicka W igi
lia dla Każdego, impreza, którą udało się zor
ganizować dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i instytucji, działających w tej dzielnicy. 17 grud
nia w świetlicy SP nr 18 zorganizowano wie
czerzę wigilijną dla ubogich i sam otnych

i 180 porcji ryb. Imprezie towarzyszył kiermasz 
ozdób świątecznych, a wśród mieszkańców krą
żyło kilkunastu „Mikołajów”, obdarowując 
dzieci słodyczami i owocami. Świąteczna at
mosfera towarzyszyła również tym, którzy na
stępnego dnia przyszli do SP 18, by obejrzeć

W szystkim  bardzo serdecznie dziękujem y  
— mówi pomysłodawca „Wigilii dla każdego”, 
dyrektor SP 18 Roman Pinoczek. — Szacuje
my, że we wszystkich imprezach wzięło udział po
nad 3 tys. mieszkańców Boguszowic-Osiedla. 
Oby tak dalej. Wiemy już, że taką tradycję trze
ba pielęgnować i rozwijać. Za rok kolejna Wigi
lia dla każdego.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: UKS 
Osiemnastka, SP nr 18, parafia św. Barbary, 
Dom Kultury, Gimnazjum nr 5, Fundacja Po
mocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic, Rada 
Dzielnicy, Stowarzyszenie Aktywna Dzielnica 
oraz boguszowickie przedszkola.

Wieczerzę wigilijną zorganizowano również 
dla mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku. Wspólny posiłek zja
dło tam prawie 90 osób, a wśród gości byli rów
nież prezydent Adam Fudali, przewodniczą
cy RM M ichał Śmigielski oraz ks. proboszcz 
Franciszek M usioł. Tuż przed świętami w ja
dalni MDPS odbyła się także „Wigilia dla sa
motnych”, a wzięło w niej udział prawie 80 
osób. Każdy z uczestników wieczerzy otrzymał 
także paczkę żywnościową. W tym szczególnym 
okresie nie zapomniano również o bezdom
nych. W rybnickiej jadłodajni dla ubogich przy 
ul. Chrobrego do wspólnej kolacji wigilijnej 
zasiadło 56 bezdomnych, dla których także 
przygotowano żywnościowe paczki.

W Domu Kultury w Chwałowicach spo
tkali się samotni i ubodzy mieszkańcy tej dzielni
cy. Jak mówią pracownicy tej placówki, wieczerza 
wigilijna odbyła się w prawdziwie rodzinnej atmos
ferze, gdyż wiele osób spotyka się tutaj już od lat. 
Tym razem przy wspólnym stole zasiadło 35 miesz
kańców, a podano m.in. barszcz z uszkami, ryby, 
kapustę z grzybami, moczkę oraz makówki. 
Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem

Życzenia świąteczne składają sobie mieszkańcy dzielnicy Maroko-Nowiny. Zdj.: arch. RD

Przegląd twórczości bożonarodzeniowej w Boguszowicach. Zdj.: F.K.

bożonarodzeniowe jasełka przygotowane przez 
dzieci. — W  organizację całej imprezy było za
angażowanych wiele osób i instytucji. Udało nam 
się także pozyskać bezimiennych sponsorów.

i wspólnie śpiewali kolędy, a do domu zabrali bo
żonarodzeniowe prezenty czyli paczki żywnościo
we, które otrzymał każdy uczestnik. Wśród gości 
chwałowickiej wigilii byli przedstawiciele Rady 
Dzielnicy, Domu Kultury i miejscowej parafii.

c.d. na stronie obok

mieszkańców dzielnicy. Przy suto zastawionym 
stole wieczór spędziło prawie 40 osób. Podano 
12 tradycyjnych potraw, wspólnie kolędowano 
i dzielono się opłatkiem. Gości odwiedzili rów
nież kolędnicy z SP nr 18 i dzieci z Przedszko
la nr 19, które wręczyły wykonane przez siebie 
upominki. Dla wszystkich uczestników Wigilii 
przygotowano świąteczne paczki żywnościowe.

Następnego dnia w boguszowickim Domu 
Kultury odbył się przegląd twórczości bożo
narodzeniowej. „Graj duszo Panu, graj” -  tak 
zatytułowany był występ przedszkolaków, 
a scenki z jasełek pod nazwą „A my do Betle
jem ” zaprezentowali uczniowie z SP nr 18. 
Swoimi umiejętnościami pochwalili się również 
uczniowie Gimnazjum nr 5 i członkowie 
Klubu 17-tka. Na scenie wystąpiło prawie 100 
młodych artystów. Druga część imprezy roz
poczęła się przed DK koncertem kolęd w wy
konaniu orkiestry kop. „Jankowice”. Oprócz 
życzeń i dzielenia się opłatkiem, mieszkańcy 
mieli okazję zapalić świece od Betlejemskiego 
Światła przyniesionego przez harcerzy. Dla 
wszystkich uczestników przygotowano 600 por
cji zupy, 30 blach ciasta, ok. 300 litrów herbaty
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GAZETA RYBNI
W t u m  i»° MiksfiSi

Tuż przed świętami w naszym mieście 
zaroiło się od Mikołajów. Ponad stu 
młodych ludzi ubranych w mikołajkowe 
czapki d o tarło  ze św iątecznym i 
prezentami do najuboższych dzieci.

Dzięki akcji „Czapka świętego Mikołaja”, zor
ganizowanej już po raz drugi przez Młodzieżową 
Radę Miasta, święta Bożego Narodzenia szczegól
nie miło wspominają dzieci z Rybnika, Raciborza, 
z małych miejscowości w pobliżu Kędzierzyna Koźla, 
a nawet z Olkusza. To dla nich przygotowano 920 pa
czek, każda o wartości około 50 zł. Znalazły się w nich 
zabawki, pizybory szkolne, słodycze, książki, artykuły 
papiernicze oraz żywność -  cukier, mąka czy ryż. 
— Akcja była banko udana— mówi Krzysztof Lo
rek, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Ryb
nika.— To z pewnością duży sukces. Wubiegfymroku 
zrobiliśmy 700paczek, temzprawie tysiąc. Przygotowano 
je z myślą o dzieciach w trzech grupach wiekowych. 
Dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu naszej inicjatywy 
przez media -  Radio Yanessa czy program „Kawa czy 
herbata ”, udało nam się dotrzeć również do dzieci spo
za Rybnika. Przyszłoroczną akcję chcielibyśmy’ rozpro
pagować na całe województwo.

„Czapka św. Mikołaja” nie byłaby możliwa gdy
by nie hojność wielu osób i instytucji -  PZU, „Re- 
ala” w Rybniku i „Mini-Mala” w Raciborzu. Po
dobnie jak w roku ubiegłym, do pomocy najuboż
szym dzieciom mógł włączyć się każdy z nas. Wy
starczyło tylko do koszów ustawionych w super
marketach wrzucić jakieś artykuły. Zbierano rów
nież pieniądze, za które zakupiono dodatkowe 
produkty. 22 i 23 grudnia świąteczne paczki roz
wozili radni MRM i osoby prywatne. (S)

Gimnazjaliści dzieciom
Bo na to człowiek żyje na ziemi,
By niebo zdobił czynami swemi 
I  uszlachetniał serc ludzkich dolę

(A. Asnyk)
Z pewnością tą szlachetną maksymą kiero

wały się uczennice III klasy Gimnazjum nr 
10 w R ybniku-L igocie -  K inga B ielak  
i Daria Sojka, kiedy wpadły na pomysł prze
prowadzenia zbiórki pieniędzy i darów dla 
Domu Małego Dziecka w Rybniku.

W spółpraca gimnazjum z tą placówką ma 
swoją historię -  od dwóch lat uczniowie wcie
lają w życie ideę wolontariatu w postaci po
południowych godzin spędzanych z małymi 
mieszkańcami domu dziecka. Co roku rów
nież Dom Małego Dziecka odwiedza „gimna

zjalny” św. Mikołaj, przekazując małym przy 
jaciołom dary zebrane wśród uczniów szkoły. 
Tym razem postanowiono przeprowadzić ak
cję na większą skalę. Wieloletnia współpraca 
między halą Makro w Rybniku, a Gimnazjum 
nr 10 w Rybniku-Ligocie zaowocowała popar
ciem dyrekcji i pracowników hali w zorgani
zowaniu i sfinalizowaniu akcji na jej terenie. 
Przez kilka grudniowych dni gimnazjaliści 
kwestowali w hali Makro zbierając datki i dary 
rzeczowe dla swoich małych przyjaciół. Jak co 
roku, 20 grudnia 2002 r. w Gimnazjum nr 10 

odbyła się szkolna 
wigilia. U czestni
czyli w niej ucznio
wie, nauczyciele, 
rodzice i przyjacie
le szkoły, a także 
n a j w a ż n i e j s i  
w tym roku goście 
-  przedstaw iciele 
D om u  M ałeg o  
D ziecka w R ybni
ku . Na ich ręce  
przekazano kosze 
d a ró w  rz e c z o 
wych oraz p ien ią 
dze zebrane pod 
czas akcji.

S p o ł e c z n o ś ć  
Gimnazjum nr 10 w Rybniku-Ligocie dziękuje 
hali Makro za pomoc w umożliwieniu prze
prowadzenia akcji oraz wyraża wdzięczność 
wszystkim życzliwym darczyńcom za każdy 
grosz przeznaczony na ten szczytny cel.

(r)

„Gimnazjalny”św. Mikołaj w Domu Małego Dziecka. Zdj.: arch G 10

c.d. ze strony obok
Na tradycyjne spotkanie opłatkowe zaprosiła 

najstarszych i samotnych mieszkańców również 
Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny. Kilka dni 
przed świętami w ZSP nr 3 zaproszeni na uro
czystość goście zjedli wieczerzę wigilijną, na któ
rej podano tradycyjne świąteczne potrawy. Po
dzielono się opłatkiem i kolędowano wspólnie 
z zespołem „Zakątek”. Takie spotkania Rada 
Dzielnicy organizuje już od 4 lat i cieszą się one 
dużą popularnością, gdyż jak mówią uczestni
cy, panuje na nich wyjątkowa atm osfera.

Dodatkowo Rada Dzielnicy 
przygotowała również żyw
nościowe paczki świąteczne 
dla 100 najbardziej potrze
bujących osób. Warto pod
kreślić, że w ubiegłym roku 
przedstawiciele RD odwie
dzili również mieszkańców, 
którzy ukończyli 90 lat. Ju
bilatów było ośmioro: Ger
truda G rzonka, M aria  
U rla , A lfred  A p o sto ł,

Opłatkowe spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistow „Silesia ” w Harcówce.

Seniorzy z Ligoty-Ligockiej Kuźni wznoszą toast za pomyślność w Nowym Roku.

Anna Heczko, Wiktor Bonk, Berta Podleśny, Gertruda 
Wołowczyk i Władysław Szul.

Wzorem lat ubiegłych Klub „Harcówka” wspólnie z Radą 
Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia zorganizował spotkanie opłat- 
kowo-noworoczne z udziałem seniorów. Na sali zasiadło około 
120 osób w wieku powyżej 65 lat, którzy obejrzeli występ zespołu 
muzycznego „Kontrast” oraz dzieci z kółka teatralnego. Wspól
nie z seniorami w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele 
władz miasta, rady dzielnicy i parafii. Prezydent A. Fudali wręczył 
pamiątkowe książki jubilatom i najstarszym mieszkańcom Ligoty, 
Ligockiej Kuźni i Raszowca. Siedmioro z nich ukończyło 90 lat

dokończenie na stronie 32
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Ś w ią teczn e  ła ń cu ch y , g ip sow e  
ozdoby oraz w yjątkow o p ięk n e , 
a p rzed e w szystk im  „ p a ch n ą ce” 
anioły, zdobione ryżem, ziarnami zbóż 
i... arom atyczn ym i przypraw am i 
p o w sta ły  p od czas św ią teczn ych  
w arsztatów , które zorganizow ano  
w M łod zieżow ym  D om u K ultury  
w Rybniku.

Autorami tych niecodziennych, bożonaro
dzeniowych dekoracji byli uczniowie szkól pod
stawowych i gimnazjalnych z Gliwic oraz ich 
rówieśnicy z Rybnika, którzy biorą udział 
w zajęciach kół plastycznych w MDK. Podczas 
warsztatów dzieci doskonaliły swoje manualne 
zdolności działając w różnych „pracowniach”

Anioły ze zboża

Tak powstawały „smakowite ” anioły. Zdj.: S

-gipsu, kartonu, tektury, trawy i... pachnących 
aniołów. Aby powstały nietuzinkowe ozdoby 
wystarczyło tylko trochę wyobraźni i pomysło
wości. Przydała się rów nież pom oc Ewy 
K ow alczyk oraz M arty Z ajęczyń sk iej-  
Kowalskiej z pracowni „mARTa” z Gliwic. 
Plastyczki radziły dzieciom jak wykonać ozdo
by i udekorować nimi swoje choinki. Część prac 
dzieci zabrały z sobą, ale wiele z nich zawie
szono na świątecznym drzewku w MDK.

Podobne w arsztaty zorganizow ano już 
w ubiegłym roku przy współudziale pracowni 
plastycznej „Creatio” i Aldony Kaczmarczyk- 
K ołu ck iej, k tó ra  obecnie w spółpracu je  
z MDK. Teraz postanowiono je powtórzyć, 
i jak się okazało, zabawa w świątecznych arty
stów sprawiła dzieciom wiele radości.

(S)

Na świąteczną nutę...
W M łodzieżow ym  D om u K ultury zorganizow ano p rzesłu ch an ia  

elim inacyjne do IX O gólnopolskiego Festiw alu Kolęd i Pastorałek . 
9 stycznia w Będzinie odbył się finał tej imprezy, a uczestniczyli w nim  
również „kolędnicy” z naszego miasta.

IZETA RYBNICKA

W rybnickich eliminacjach wzięło udział 64 
wykonawców -  solistów, duetów, zespołów oraz 
chórów. Przyjechali z Czerwionki -  Leszczyn, 
Jejkowic, R aciborza,
Skrzyszowa, Świerklan,
Łazisk, Gaszowic, Ra
dlina, Jastrzębia, Ryduł- 
tów, Wodzisławia, Susz
ca, a nawet zza naszej 
południow ej granicy.
P rzesłuchania trwały 
dwa dni, a uczestnicy 
musieli wykonać trzy 
dowolnie wybrane kolę
dy lub pastorałki, w tym 
jedną tradycyjną. Jury 
w sk ładzie (na zdj. 
obok): Lidia B lazel-  
M arszolik , Jadw iga  
Masny, Jerzy M ichal
ski i Iwona Remiorz, 
postanowiło, że do Bę
dzina pojechało trzech 
reprezentantów  Rybnika -  B eata K ubisz 
z TKS „Kuźnia”, zespół wokalno-instrumen
talny „Enigmat” z MDK oraz chór dziecięcy 
z Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwsze
go Stopnia. Obok rybniczan w finałowej sió
demce znaleźli się również: zespół wokalno- 
instrumentalny „Pod nutką” ze Szkoły Mu
zycznej Pierwszego Stopnia z Rydułtów, chór 
„Voce segreto” z I LO im. K. Miarki z Żor, 
chór dziecięcy „Scherzo” z POPP przy Gimna
zjum nr 2 w Świerklanach oraz Kapela Gorol- 
ska „Zarómbek” z Czeskiego Cieszyna. Po
dobne przesłuchania eliminacyjne odbyły się 
w ponad dwudziestu miastach, m.in. w Warsza
wie, Krakowie, Gnieźnie, Łodzi oraz w Rów
nem na Ukrainie.

IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastora
łek trwał od 9 do 11 stycznia w Będzinie, a wzię
ło w nim udział prawie 110 chórów, zespołów

Jurorzy wybrali siedmiu uczestników do finału w Będzinie.

i solistów z Polski, Czech i Ukrainy. Kolędowe 
występy oceniała m.in. Ewa Uryga, a uczestni
cy rybnickich eliminacji spisali się w Będzinie 
znakomicie. Kapela „Zarómbek” i zespól 
„Pod nutką” zdobyły drugie miejsce w swo
ich konkursowych kategoriach , a chór 
„Scherzo” -  trzecie. Wśród wyróżnionych 
znalazła się także B. Kubisz oraz chór PSM 
Pierwszego Stopnia. Imprezę zorganizowało 
tradycyjnie Duszpasterstwo Dzieci i Młodzie
ży Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Urząd 
Miejski w Będzinie. Festiwal powstał w 1994 r. 
i jak mówią jego pomysłodawcy, ma na celu 
promowanie tradycji śpiewu pieśni związanych 
z Bożym Narodzeniem.

(S)

Kapela Gorolska „Zarómbek”zajęła w Będzinie drugie miejsce.

AIETA MICKA
Zdjęcia: ar eh MDK
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Jasełka z żywym inwentarzem
W o k resie  św iąteczn ym  d z iec i 

chętnie prezentują bożonarodzeniowe 
ja se łk a . Z pew nością  w ielu  z nas 
szc z e g ó ln ie  za p a m ięta  te , k tóre  
p rzygotow ali u czn io w ie  SP 29  
w Gołej owie.

czwarty. Wystąpiło w nich 60 osób, a przedsta
wienie obejrzeli rodzice, przedstawiciele Rady 
Dzielnicy oraz zaproszeni goście. Tak oryginal
ne jasełka powstały z inicjatywy B. Czogalli oraz 
dyrektor placówki Bożeny Szymura, która

popiera niekonwencjonalne metody nauki an 
gielskiego. W szkole często odbywają się 
przedstawienia językowe i inne imprezy, m.in. 
tydzień szkocki. - W  ten sposób dzieci uczę się 
języka nie tylko na lekcjach, ale również w bar
dziej nietypowy sposób, a taka forma jest dla nich 
dodatkową zachętą -  mówi pomysłodawczyni 
polsko -  angielskich jasełek B. Czogalla. (S)

GAZETA RYBNI

To przedstawienie było wyjątkowe z kilku 
pow odów. P rzede w szystkim  d la tego , 
że uczniowie postanowili zaprezentować jaseł
ka nie tylko w języku polskim, ale również w... 
angielskim. — Konferansjerka prowadzona by ta 
w dwóch językach. Doskonale z angielską wersją 
tej historii poradzili sobie Ania Kłeczka i Mate
usz Czogalla — mówi nauczycielka języka an
gielskiego w tej szkole Beata Czogalla. Tym, 
co dodatkowo wyróżniało jasełka przygotowa
ne przez uczniów klas 5 i 6 tej szkoły była 
z pewnością sceneria, w której je odegrano. 
Przedstawienie odbyło się bowiem pod gołym 
niebem, a bożonarodzeniowy nastrój dodatko
wo podkreślał padający śnieg. Wejście do szko
ły zostało przerobione na szopę, pasterze czu
wali przy rozpalonym ognisku, a świąteczne 
pieśni śpiewał trzydziestoosobowy chór. Ponad
to oprócz dzieci w przedstawieniu wystąpili 
również nietypowi aktorzy, a mianowicie... 
osiołek, kucyk, na którym jeździł król Melchior, 
koty oraz króliki, doskonale wcielające się 
w rolę zajęcy. Jasełka zorganizowano już po raz „Święta Rodzina”przedgolejowską szkolą. Zdj.: F.K.

Koncertowali w teatrze
S k ład an k ę kolęd  oraz utwory S tra u ssa , Szym anow skiego  

i V ivaldiego, wykonano podczas koncertu Państwowej Szkoły  
Muzycznej I i II Stopnia z Rybnika.

Wśród wykonawców, którzy 17 grudnia za
prezentowali się na deskach Teatru Ziemi Ryb
nickiej, byli zarówno nauczyciele jak i ucznio
wie, a repertuar jaki przygotowano na ten wie
czór, byl bardzo urozmaicony. Obok nokturnu 
Straussa zagrano standard jazzowy „Blue zet” 
i jugosłowiańsko -  bułgarską wiązankę opartą 
na motywach ludowych. W świąteczną atmos
ferę wprowadziła wszystkich słuchaczy składan
ka kolęd w wykonaniu kwintetu dętego, a duet 
akordeonowy - Franciszek Prus i Sebastian 
Zając przedstawi! tango A. Piazzoli i walc 
O. Eckelmana. Swoimi umiejętnościami po
chwalili się również uczniowie, którzy odnosili 
sukcesy w konkursach pianistycznym i wiolon
czelowym. Sonety J. H aydna i preludium  
K. Szymanowskiego wykonali laureaci Ogólno
polskiego Konkursu Pianistycznego Radia BIS 
-  Monika Pawlas, Julia Winkler i Kamil 
Staszowski. Natomiast Joanna Urbańska 
przy akompaniamencie Kseni Więcek wyko
nała „Tarantellę” D. Poppera. J. Urbańska, 
uczennica Leona Mielimąki, jest zdobywczy
nią III miejsca na Międzynarodowym Konkur
sie Wiolonczelowym w Koszycach.

Wystąpiła też orkiestra symfonicznej PSM 
II S topnia pod dyrekcją dyrek tor szkoły

Teł. 42-28-825, 42-60-070

Romany Kuczery. Usłyszeliśmy m.in. ta 
niec węgierski J. Brahmsa. O rkiestra tow a
rzyszyła również najm łodszemu muzykowi

-  Wojciechowi Chlapkowi, który zaprezen
tował pierwszą część koncertu fortepiano
wego W. Voglera. W ojtek uczy się w kl. II 
PSM I stopnia, a jego nauczycielem prow a
dzącym jest D anuta Borys. Jako że koncert 
odbył się tuż przed świętami Bożego N aro
dzenia, zakończył go utwór „W hite Christ- 
m as” Irvinga Berlina.

(S)



Gwiazdkowe koncerty
Już po raz ósmy Społeczne Ognisko 

Muzyczne było organizatorem  dwu 
przedśw iątecznych koncertów: dla  
podopiecznych Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych oraz małych 
pacjentów z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach.

Pacjenci szpitala psychiatrycznego wysłuchali 
koncertu w świątecznie przystrojonej przez nich

ETA RYBNICKA
samych sali terapii zajęciowej. Uczniowie ogni
ska oraz rybnickiej szkoły muzycznej wykonali 
utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i oczy
wiście przepiękne polskie kolędy, prezentując 
swoje umiejętności gry na gitarze, fortepianie, fle
cie, organach elektrycznych i akordeonach, wy
stąpił też zespół wokalny. Prawdziwie świąteczną 
atmosferę podkreśliło wspólne biesiadowanie 
i kolędowanie przy ciasteczkach, jakimi wykonaw
cy obdarowali pacjentów. Ci zaś w podzięce za 
gwiazdkowy koncert, podarowali wykonawcom 
świąteczny stroik zrobiony przez nich samych.

Słuchaczami koncertu na oddziale chi
rurgii dziecięcej były dzieci w bardzo róż
nym wieku -  od 1,5 roku do 16 lat. Kiedy 
do sali świetlicowej wprowadzono chore 
dzieci, a później wwieziono na łóżku 
chłopca, który nie był w stanie sam przyjść, 
wykonawcom ścisnęło się serce... Dzieci 
okazały się cudownymi słuchaczami i bar
dzo żywo reagowały zarówno na muzykę, 
jak i na zagadki, za odgadnięcie których 
otrzymały nagrody. Wiele radości sprawiły 
małym pacjentom świąteczne paczuszki 
ze słodyczami, ofiarowane przez kilku ryb
nickich handlowców i życzliwych cukier
ników. I jeśli tylko na chwilę pomogliśmy 
tym dzieciom zapomnieć o chorobie 
i bólu, to ich uśmiech i spontaniczność były 
wystarczającym podziękowaniem.

Danuta Skaba, SOMDuet gitarowy Agnieszka Cyganek i Katarzyna Kupczak zagrał 
dla pacjentów szpitala psychiatrycznego. Zdj.: arch SOM

Kontakty zagraniczne

Nasi w Rzymie
W śród w ielu  ryb n ick ich  szk ó l 

u czestn iczących  w program ie UE  
S o c r a te s-C o m e n iu s  je s t  rów nież  
Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach.

Wiosną ub. roku szkoła podejmowała pedago
gów z Hiszpanii i Portugalii (patrz „GR” czerwec- 
lipiec 2002), zaś w listopadzie delegacja nauczy
cieli i uczniów chwałowickiego gimnazjum odwie
dziła szkołę w Rzymie, z którą nawiązano kon
takty. Tematem współpracy włosko-hiszpańsko- 
portugalsko-polskiej jest zdrowa żywność i trady
cje żywieniowe. Każda ze szkół zaprezentowała

swoje pomysły na realizację projektu i po długich 
dyskusjach przyjęto wspólny plan działania. Pod
sumowanie programu nastąpi jesienią br.

W Rzymie uczniowie mieszkali w domach swo
ich rówieśników, poznając gospodarzy również „od 
kuchni”. Wielkim plusem podobnych wymian jest 
możliwość szlifowania angielskiego, bo w tym ję
zyku odbywa się cała współpraca. Rybniczanie 
mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach szkolnych 
swoich włoskich kolegów. Wiele rzeczy w partner
skiej szkole ich zaskoczyło, generalnie jednak, 
wspólnie ze swoimi nauczycielami z G 3, doszli do 
wniosku, że za nic nie zamieniliby swojej poczci
wej „budy” na rzymską szkołę. Chociaż polskie 
standardy są inne, nie znaczy to, że gorsze. Włosi 
mogliby również u nas wiele się nauczyć...

Mimo, że wizyta w Rzymie była spo
tkaniem roboczym, dzięki uprzejmości 
gospodarzy, gimnazjaliści wraz z na
uczycielami zwiedzili też najważniejsze 
zabytki Wiecznego Miasta i wzięli 
udział w audiencji u Jana Pawła II.

Wielkie wrażenie, niekoniecznie 
pozytywne, zrobiła na wszystkich 
rzymska ulica. Po drogach jeździ 
ogromna ilość poobijanych samocho
dów, które nie zważają na światła i zna
ki, a każdą lukę zapełniają auta i sku
tery zaparkowane 5 cm od siebie. Cóż, 
co kraj, to obyczaj, ale przecież „euro
pejska rodzina” szczyci się swoją tole
rancją...

EwaTyi

Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek

Wzorowe harcerki 
i... czytelniczki

Sporą aktywnością swoich uczennic 
może się pochwalić powstałe w 2001 
roku Gimnazjum Sióstr Urszulanek.

Starsze koleżanki z urszulańskiego liceum za
interesowały młodsze gimnazjalistki ideą har
cerską i w ten sposób powstała tu pierwsza druży
na ZHP (wcześniej w liceum działał Związek Har
cerstwa Rzeczpospolitej). Drużynę prowadzą 
uczennice LO Kasia Kempska (drużynowa) 
i Agnieszka Fitkowska (przyboczna), zaś ich pod
komendnymi są gimnazjalistki. Początki były trud
ne -  bardziej doświadczone harcerki musiały za
cząć od tłumaczenia zasad harcerskiej idei, ale 
potem przygoda z harcerstwem rozpoczęła się na 
dobre. Wzorce musiały być niezłe, skoro Dru
żyna Harcerska Gimnazjum Sióstr Urszula
nek „Corrus” otrzymała tytuł Wzorowej Dru
żyny Hufca ZHP Rybnik w roku 2002.

„Urszulanki”, tym razem zarówno licealistki, jak 
i gimnazjalistki, odnotowały sukces także w innej 
dziedzinie. W konkursie Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich na najlepsze witryny in
ternetowe bibliotek polskich, witryna interne
towa biblioteki szkolnej otrzymała H miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Już niebawem o zaletach urszulańskiego gimna
zjum będzie można się dowiedzieć więcej, szkoła 
organizauje bowiem Dni otwarte. Zainteresowa
ne nauką w tym gimnazjum uczennice klas szóstych 
szkół podstawowych są proszone o przybycie 
1 marca i 5 kwietnia -  w oba dni od godz. 10.00.

Uwaga studenci 
„trzeciego wieku”!

W lutym  br. p ierw szą  
rocznicę praktycznego ist

nienia obchodzić będzie 
Rybnicki Klub Uniwer
sytetu Trzeciego Wieku. 

Z tej okazji w piątek 14 
lutego o godz. 11.00, w ra

m ach rocznicow ych 
uroczystości, odbędzie się 
wykład dr. Stanisława 
Mielimąki ze Szkoły 

Zarządzania UŚ1. „M iłość w każdym etapie 
życia ludzkiego”. Wcześniej, 6.02. o godz. 15.00, 
dr Norbert Labus wygłosi prelekcję „Rodzi
na w Unii Europejskiej”. Lutowy program 
uzupełnią: wykład z zakresu derm atologii 
(19.02., godz. 15.00), spotkanie lutowych sole
nizantów  (26.02., godz. 15.00), dyktando 
(27.02., godz. 12.00) i w tym samym dniu 
o godz. 15.00 spotkanie tłustoczwartkowe z po
częstunkiem pączkami,

Wszystkich zainteresowanych organiza
torzy zapraszają do siedziby przy ul. So
bieskiego 15 (II p.) -  pasaż.
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—  Zyć i nie martwić się, a zło omijać bokiem —  taką receptę na długotrwałe 

małżeństwo mają jubilaci, którzy w Urzędzie Miasta świętowali swoje Złote Gody.

Po raz ostatni w 2002 r. z jubilatami spotkali 
się prezydenci Adam Fudali i Jerzy Frelich oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Cwe- 
nar. To właśnie oni wręczyli szanownym małżon
kom przyznawane przez Prezydenta RP Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz pamiąt
kowe dyplomy, kwiaty, a także książki o sławnych 
rybniczanach. Tradycyjnie już podczas spotkania 
zagrał zespól „Gama”, którego piosenki wywo
łały wiele radości i wzruszeń. Były wspomnienia 
i rozmowy o bliskich, a przede wszystkim o wnu
kach. Z  zaciekawieniem pytano jubilatów o ich 
sposób na wspólne półwiecze. Wciąż bowiem nie
wiele par może pochwalić się takim „stażem”, 
a przecież cennych rad nigdy za wiele.

Pól wieku temu na ślubnym kobiercu stanę
li: Alicja i Ludwik Węgrzykowie, Hildegar- 
da i Erwin Ludwikowie, Regina i Wilhelm  
Kantorowie, Marta i Józef Albrechtowie, 
M arta i Alfred Tkoczowie, Ligia i Leon 
Witoszowie, Helena i Edward Motykowie,

Jan in a  i M ieczysław  M łynarczykow ie, 
Z u z a n n a  i K a z im ie r z  S k u b a lo w ie ,

Anna i Antoni Jackowie. Wśród uczestni
ków Złotych Godów byli również Adelajda 
Zagóra i Zygfryd Bartosz, których życiowi 
partnerzy doczekali wprawdzie daty jubileuszu, 
ale zmarli przed uroczystością.

W szystkim jubilatom  życzymy dalszej 
pomyślności.

(S)

y Dla niewidomych
D zięk i dwóm  sta n ow isk om  

kom puterow ym  za in sta lo w a n y m  
w Powiatowej i M iejskiej Bibliotece 
Publicznej, niewidomi i niedowidzący 
m ogą od now ego roku k orzystać  
z internetu, gazet i książek.

Stanowisko dla osób niewidomych znajduje 
się w wypożyczalni książki mówionej, a dla osób 
niedowidzących w wypożyczalni zbiorów mu
zycznych. Każde z nich wyposażone zostało 
w skaner, drukarkę i słuchawki oraz oczywiście 
komputer, w którym zainstalowano programy: 
udźwiękowiający i powiększający, mówiący 
oraz rozpoznający znaki.

Dzięki programowi powiększającemu, któ
ry, w zależności od opcji, powiększa od 2 do 32 
razy, zaznaczony na monitorze tekst (podob
nie jak przy pomocy lupy), osoby niedowidzą
ce swobodnie odczytują treści wyświetlane

Teenagers sing...
Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych

w Rybniku zaprasza młodzież szkół średnich do 
wzięcia udziału w festiwalu piosenki anglojęzycz
nej Let us Teenagers Sing, który odbędzie się 
w sali widowiskowej szkoły 28 marca br.

Zgłoszenia pisemne prosimy przesyłać 
do dnia 28 lutego br. na adres Z SE -U , 
ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik lub fa- 
xem 032/4223549. Szczegółowe informacje: 
H enryk  C iern ia k , te ł. 0 3 2 /4 2 2 3 6 6 3 , 
e-mail: c handsom e@ interia.pl

i niedowidzących
na ekranie. Mogą to być zeskanowane uprzednio 
czasopisma, strony książek, instrukcje obsługi, 
a także strony internetowe czy katalogi biblioteki.

Z kolei osoby niewidome pojawiający się na 
monitorze tekst odsłuchują za pomocą słucha
wek. Jest on bowiem odczytywany przez synte
zator mowy. — Dotychczas osoby niewidome 
skazane były na czytanie alfabetem Braille’a

z rybnickiej biblioteki. — Nasz sprzęt będzie słu
żył osobom ciekawym świata, otwartym na nowe 
technologie. Powinien on pomóc pokonać ba
rierę dostępu do informacji, spowodowaną bra
kiem możliwości korzystania z jednego ze zmy
słów -  wzroku.

W bibliotece jest dostępny regulamin okre
ślający zasady korzystania z nowych stanowisk. 
Są one przeznaczone dla osób niedowidzących, 
niewidomych członków PZN oraz osób potra
fiących udokumentować upośledzenie wzroku.

Stanowisko komputerowe dla osób niewidomych. Zdj. : r

lub korzystanie z książki mówionej. Jednak nie 
wszystkie wydawane pozycje nagrywane są przez 
Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN. W  tej chwili 
praktycznie wszystko można odsłuchaćprzy pomo
cy komputera — powiedziała Elżbieta Kaszuba

Sprzęt kosztował 33 tys. zł, z czego 20 tys. zł 
pochodziło ze środków Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Monika Grzesik 
Portal rybnik.com.pl £

Tel. 42-28-825, 42-60-070

mailto:handsome@interia.pl


— Wzięło w niej udział niewiele osób, mimo iż rozprowadziliśmy 80 dwuosobowych 
zaproszeń. Całą sprawę zbagatelizowano, a na sali było 30 osób. Więk
szość ciast specjalnie przygotowanych na aukcję przez cukiernie, niestety 
,nie poszło pod młotek Musieliśmy coś z nimi zrobić. Postanowiliśmy więc za
wieźć je do schroniska brata Alberta -  mówi Ewa Płuciennik z rybnickiego

S . a q t a X a  ? l a  ? a U c i
I 420 w o lo n ta r iu szy  k w estow ało  na 

u licach  R ybnika pod czas XI F in a łu  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W naszym mieście zebrano 66 tys. złotych. Środki te zo
staną przekazane na zakup sprzętu dla oddziałów niemow
lęcych i dzieci młodszych. Wielka Orkiestra Świątecznej Po
mocy kojarzy się nie tylko z kwestami ulicznymi, ale rów
nież z koncertami muzycznymi i licytacjami, które zasilają 
konto akcji. Nie inaczej było i w Rybniku. Na Rynku zapre
zentowali się przedstawiciele różnych gatunków muzyki, po
cząwszy od hip - hopu i reagge, poprzez pop, rock i dance, 
a na szantach i folku skończywszy. Wystąpili m.in. Ola 
Łysiak i zespól OK., „Strefa”, „Autonomia”, „Epitafium”,

W przerwie noworocznego koncertu w TZR odbyła się licytacja dla WOSP.

„Faces Gallery”, „Narcyz”, „Sąsiedzi” oraz „Józefinki” z Kłoko-
cina i kapela „Kondy”. Tradycyjnie już do zbiórki włączyli się również 
motocykliści. Na kilka dni przed wielkim finałem w Rybniku odbył się 
koncert Tomasza Żółtko, połączony z aukcją, na której licytowano 
przedmioty przygotowane specjalnie z myślą o Orkiestrze. Jednak wbrew 
oczekiwaniom, impreza nie spotkała się z dużym zainteresowaniem:

Na scenie zespoły „Kondy” i ”Józefinki”z Klokocina. Zdj.: F.K.

sztabu WOŚP. — Jesteśmy bardzo rozczarowani i rozżaleni 
taką postawą, do tego stopnia, że zastanawiamy się nad 
udziałem w kolejnej WOŚP. Podczas aukcji udało się ze
brać tylko 400 zl, choć dochód z niej mógł być z pewno
ścią dużo większy.

Jedną z imprez kończących WOŚP w Rybniku byl no
woroczny koncert „Z batutą i humorem” w wykonaniu 
orkiestry, chóru i baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
W Teatrze Ziemi Rybnickiej orkiestrą i widzami dyry
gował tradycyjnie Maciej Niesiołowski, zaś niekwestio
nowaną gwiazdą była Grażyna Brodzińska, nie tylko 
zresztą w roli śpiewaczki, ale i... tancerki. Zainteresowa- 

Zdj •J  R n*e »cegiełkami” dla WOŚP, jakie w kasie proponowano
do kupowanych w niedzielę biletów, było jednak niewiel

kie. W przerwie koncertu odbyła się licytacja złotych i srebrnych serdu
szek wykonanych przez firmę „Artis” z biżuterii zebranej w czasie ubie
głorocznego, X Finału WOŚP. W Galerii TZR, którą dyrekcja Rybnic
kiego Centrum Kultury użyczyła na miejsce licytacji, aukcję poprowa
dzi! M ariusz Młoczek z rybnickiego sztabu WOŚP. Przy niewielkim 
za in te resow an iu  publiczności w ylicytow ano ok 500 zl.
(S), (r)

Muzyka
dzieciom specjalnej troski Noworoczny prezent sprawił dzieciom ze Szkoły Życia 

Akadem icki Chór „H arm onia” filii U niw ersytetu ŚI. 
w Cieszynie.

Pełny, 45-minutowy koncert muzyki na żywo byl dla dzieci ogrom
nym przeżyciem -  reagowały na występ spontanicznie i z radością. Pe
dagodzy ze Szkoły Życia już dawno zauważyli, że muzyka oddziaływuje 
na „dzieci specjalnej troski” bardzo pozytywnie. Na koncert zostali za
proszeni również rodzice, by impreza miała charakter integracyjny. Cho
dzi również o oswojenie dzieci z żywą muzyką, by mogły w przyszłości 
być uczestnikami występów w miejscach publicznych. Okazuje się, że 
kontakt z upośledzonymi dziećmi może być również dla wykonawców 
interesującym doznaniem. Studenci -  chórzyści zapewniali, że mieli wy
jątkową wdzięczną publiczność, a niektórzy z nich zainteresowali się na
wet możliwością pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rybnicka Szkoła Życia współpracuje z chórem „Harmonia” od kilku 
lat. Zespól powstał jako Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” i obcho
dzi właśnie jubileusz 90-lecia istnienia.

Grudzień 2002



GAZETA RYBNI
____ _̂__ ...................... ..KULTURA — --------------LP.

Ferie zimowe 
z Klubem „Harcówka”

Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie: zajęcia od godziny 11.00 
27.01 godz.l 1.00 -  inauguracja, konkurs plastyczny, filmy video 

28.01 -  konkursy, rozgrywki umysłowe
29.01 -  filmy wideo, 30.01 godz.16.00 -  bal przebierańców

31.01 -  zabawy na śniegu lub filmy video 
03.02 -  turniej tenisa stołowego cz. 1

04.02 -  konkursy i rozgrywki umysłowe
05.02 -  turniej tenisa stołowego cz. 2, 06.02 -  filmy video

07.02 -  zakończenie zajęć, rozdanie nagród 
Wstęp: wolny

Akcja „Zima 2003” Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Zajęcia zorganizowane dla grupy 50 dzieci prowadzone codziennie 
od 9.00 -  14.00 przez instruktorów i wolontariuszy DK. 

_________________ Szczegóły u organizatora_________________

27.01 -  07.02 Ferie zimowe
z Domem Kultury Niedobczyce

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W programie:
27.01 g. 10.00 -  film „Lilo i Stitch”, 28.01 g. 9.00 -  turnieje, zajęcia plastyczne
29.01 g. 9.00 -  wycieczka w góry (20 zł), 30.01 g. 9.00 -  gry i zabawy na śniegu

31.01 g. 9.00 -  zajęcia muzyczne i turniej tenisa stołowego
03.02 g. 10.00 -  film „Epoka lodowcowa”

04.02 g. 9.00 -  turniej tenisa stołowego, konkursy 
05.02 g. 9.00 -  wycieczka do aąuaparku w Tarnowskich Górach (12 zł)

06.02 g. 9.00 -  zabawa w milionerów z nagrodami
07.02 g. 10.00 -  bal przebierańców (3 zł)

___________________________ Wstęp: wolny________________________

Akcja „Zima w mieście” Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie m.in.:
03 -  05.02 „Kręcimy film” -  warsztaty dla dzieci, zajęcia świetlicowe 

06.02 g. 9.00 -  wycieczka w Beskidy -  kulig (10 zł)
07.02 g. 15.00 -  projekcja nakręconego podczas warsztatów filmu, bal dla dzieci 

Szczegóły u organizatora
27.01-07.02

godz.
9.00-13.00

„Małe Formy Zima 2003” Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Domu Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Prowadzone są 2 turnusy jednotygodniowe, każdy dla 50 dzieci.
Koszt 1 turnusu -15 zł, zapisy w styczniu w biurze DK 

________________ Szczegóły u organizatora________________

28.01-06.02
godz.

10.00-13.00

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 10 
ul. Niedobczycka 191

W programie:
28.01 -  gry planszowe, 30.01 -  głośne czytanie legend dla dzieci młodszych 
04.02 -  gry planszowe, 06.02 -  konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży 

Wstęp: wolny

28 i 30.01 
godz. 14.30 
04 i 07.02 

godz. 16.30

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 13 
ul. Górnośląska 138

W programie:
- gry planszowe, 31.01 -  rozwiązywanie rebusów, krzyżówek 

04.02 -  gry planszowe, 07.02 -  konkurs plastyczny 
Wstęp: wolny

29-31.01 
05 -  07.02 

godz.
11.30-14.00

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 8 
ul. Nacyńska 6

W programie: konkursy, gry, zabawy 
Wstęp: wolny

29,31.01, 
05, 07.02 

godz. 11.00

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 18 
ul. Orzepowicka 14a

W programie: rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, 
„Zabawy na śniegu” -  konkurs plastyczny, gry planszowe. 

Wstęp: wolny

30.01 i 06.02 
godz. 12.00

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 9 
ul. Sztolniowa 20

W programie:
30.01 -  gry planszowe

06.02 -  konkurs literacki „Książka wiemy przyjaciel” 
Wstęp: wolny

do 07.02 Wystawa:
„llwaga, pierwsza miłość”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Prezentacja życia i twórczości powieściopisarki Ireny Jurgielewiczowej 
- autorki książek dla dzieci i młodzieży z okazji 100. rocznicy urodzin. 

Wstęp: wolny

do 17.02 Wystawa:
„Portrety i nastroje”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa malarstwa i rysunków Marii Budny-Malczewskiej 
Wstęp: wolny

25. do 28.02 Wystawa:
„Powstanie Styczniowe 1863”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa z okazji 140. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 
Wstęp: wolny

01.02
godz. 19.00 Karnawał 2003 Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie m.in.: występ zespołu „Fire”, loteria fantowa, poczęstunek 
Wstęp: 50 zł

27. „Rybnik -  rok do Unii Europejskiej” Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Ogłoszenie konkursu fotograficznego adresowanego 
do młodzieży i osób dorosłych.

Zgłoszenia do końca marca przyjmowane są w sekretariacie DK. 
_________________Szczegóły u organizatora________________

03.02
godz. 14.00

Ferie zimowe w Bibliotece 
„Zimowa bibliolandia”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Filia PiMBP Nr 5 
ul. Podmiejska

W programie: konkurs literacki „Wiedza o książce” 
Wstęp: wolny

04.02
godz. 11.00 „Toruńskie pierniki”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Yallier 1

Bajka dla dzieci od lat 3 
Wstęp: 5 zł

04 i 07.02 
godz.

10.00 i 15.00
„Ferie z filmem” Dom Kultury Boguszowice 

tel. 42 52 016

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 
______Plac Pokoju 1_______

Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży 
W programie: „Lilo i Stitch”, „Spider -  man” 

Szczegóły na plakatach

07.02
godz. 14.00 „Mój ulubiony film” Dom Kultury Boguszowice 

tel. 42 52 016

Sala wystaw
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Ogłoszenie wyników konkursu dziecięcego na plakat filmowy, 
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu, 

07 -  27.02 wystawa pokonkursowa 
____________________ Wstęp: wolny____________________

08.02
godz. 18.00

Prezentacja młodego środowiska 
artystycznego 

-  poezje Hanny Garbacz

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

W programie również koncert 
Wstęp: wolny

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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33. 09.02
godz. 14.00 „Dziadek do orzechów”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina 
Wstęp: 8 zł

34. 09.02
godz. 15.00 „Czarodziej Plumba”

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Widowisko estradowo-teatralne w wykonaniu aktorów scen śląskich 
oraz konkurs „szybciej - wyżej -  śmieszniej”

Wstęp: wolny

35. 10.02-07.03 Wystawa:
„Świat książek Juliusza Verne’a”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafianka 7

Wystawa z okazji 175. rocznicy urodzin pisarza Juliusza Veme’a - autora 
powieści fantastyczno -  naukowych i podróżniczych dla młodzieży 

Wstęp: wolny

36. 12.02 Żydzi w Rybniku 
-  spojrzenie historyczne

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafianka 7

Spotkanie z Piotrem Rakowskim 
Wstęp: wolny

37.
12.02
godz.

8.00-13.00

Audycje umuzykalniające 
dla młodzieży

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Gorące rytmy Hiszpanii i Ameryki Południowej 
- koncert w wykonaniu duetu gitarowego 

Szczegóły u organizatora

38. 14.02
godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory Muzyczne 
„Frank Prus Trio”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Wstęp: 6 zł

39. 14.02
godz. 18.00 Walentynkowy seans filmowy Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły u organizatora

40. 15.02 Bal Walentynkowy Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Wstęp: 100 zł od pary 
Szczegóły na plakatach

41. 15.02
godz. 18.00

Koncert Walentynkowy 
„Najpiękniejsze arie i duety miłosne”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie: występ artystów krakowskiej sceny operowej m.in.: 
Katarzyny Oleś -  Blacha 

Wstęp: 10 zł

42. 15.02
godz. 19.00 GlIK -  Kompozycje krawca

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

teł. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Spektakl w wykonaniu Teatru Plastycznego Mariana Bednarka 
W programie również wystawa malarstwa M. Bednarka 

Wstęp: 10 zł

43. 16.02
godz. 15.00 „Księżniczka na ziarnku grochu”

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Widowisko estradowo-teatralne w wykonaniu aktorów scen śląskich 
oraz konkurs dla dzieci „krzyżówka szczęścia”

Wstęp: wolny

44. 17.02
godz. 17.00

„Autografy sławnych ludzi naszego 
regionu i kraju”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Domu Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Otwarcie wystawy Jerzego Piwowarskiego 
Wstęp: wolny

45. 17.02
godz. 17.30 Dyskoteka walentynkowa Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482
W programie m.in.: konkursy 

Wstęp: 1 zł

46. 20-23.02 VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74 
Elektrownia „Rybnik” SA 

Klub Energetyka

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

W konkursie krajowym udział weźmie 12 solistów, 
laureatów innych ogólnopolskich festiwali 

W programie Festiwalu:
20.02 -  turniej regionalny -  g. 18.00 -  przesłuchania konkursowe 

g. 20.00 -  koncert Iwony Loranc z zespołem „Tricolor” 
g. 20.40 -  ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród

21.02 - 1 Koncert Festiwalowy -  g. 18.00 przesłuchania konkursowe cz. 1 
g. 20.30 -  koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy” (piosenki Agnieszki Osieckiej)
22.02 -  II Koncert Festiwalowy -  g. 17.00 przesłuchania konkursowe cz. 2 

g. 18.30 -  recital Mirosława Czyżykiewicza, g. 20.00 -  recital Krystyny Jandy
23.02 -  Koncert Galowy w TZR -  g. 17.00 -  Koncert Laureatów VII OFPA

g. 17.30 -  koncert Piwnicy Pod Baranami „Ta nasza młodość” 
wystąpią m.in.: G. Tumau, A. Sikorowski, M. Pacuła, H. Wyrodek 

Szczegóły u organizatora

47. 21.02-27.03 Wystawa:
„Malarstwo Zygmunta Stuchlika”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wernisaż 21.02 godz. 17.00 
Aukcja obrazów 21.03 godz. 17.00 

Wstęp: wolny

48. 22.02 Koncert zespołu HEJ Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Sekretariat DK prowadzi przedsprzedaż biletów. 
Szczegóły na plakatach 

Wstęp: 20 zł

49. 22.02
godz. 18.00 Cole Porter „Can Can”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Komedia muzyczna w dwóch aktach w wykonaniu Teatru Muzycznego w Łodzi. 
Wstęp: I m. 40 zł, II m. 35 zł

50. 25.02 „Wyspa bajek” Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Spektakl dla szkół i przedszkoli 
Wstęp: 3 zł

51. 25.02 Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne
Towarzystwo Kulturalno 

- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 Szczegóły u organizatora

52. 26.02
godz. 18.00 Muzyka na Ratuszu

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Muzeum 
Rynek 18

Koncert muzyki irlandzkiej i argentyńskiej 
w wykonaniu J. Błażej -  Łukasik (fortepian) i Pawła Łukasik (altówka) 

Wstęp: wolny

53. 28.02
godz. 19.00 „Dla każdego coś miłego” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie biesiady muzycznej: 
występ zespołu „Enter” , „Wadam”, „Presto” ,

„Blue Mix” , „Grześki” , „Feniks”, Jerzy Moskała z zespołem „Crok” 
oraz DJ Tomasz Paszenda 

Wstęp: 40 zł

54. 28.02
godz. 19.00

IV Rybnicka Gala Piosenki Biesiadnej 
„Z biesiadą przez świat”

Śląskie Centrum 
Muzyczne „Muzyka i 

Ruch”
tel. 42 24 434 

Rybnickie Centrum 
Kultury

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Yallier 1

W programie:
Kapela Bawarska, Walencioki, muzyka Staśka Wielanka, kresowa, węgierska 

oraz najpiękniejsze piosenki włoskie i latynoamerykańskie.
Wstęp: 20 zł, 25 zł

LF TKRMtN..... ..................n a /AN A IMPREZY------------- ORGANIZATOR ---------- PLAN IMPREZY

, 'uty Otwarte Turnieje Szachowe Miejski Klub Szachowy MOSiR Rybnik
1. każda sobota dla dzieci i dorosłych / p p  k T ,  ul. Powstańców śl. 40/42 

od godz. 16.00 - (P. Bobrowski)

Rozgrywki od godz. 16.00 -  dzieci do lat 12 i dorośli 
Udział i wstęp: wolny

Aeroklub ROW T ♦ • i n  * ^. . .  . „  . lo , on Lotnisko Gotartowice 
2. luty Loty widokowe nad Rybnikiem tel. 42 18 189 uj żorska

(T. Langer)
Szczegóły u organizatora

Grudzień 2002
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SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY | ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

3. luty
każda sobota Wyjazd w góry na narty , sanki DK Niewiadom, 72944 13 

Urząd Miasta Rydułtowy Beskid Śląski Wyjazd uzależniony jest od warunków pogodowych 
Szczegóły u organizatora Cena: 5 zł

4.
każda niedziela 

od 9.02 
godz.

9.30-17.00
Rybnicka Amatorska Liga Koszy kówki

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 068 

(J. Lazar)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

W każdą niedzielę kolejne kolejki rundy rewanżowej między zespołami JAWOR 
Rybnik, KAMAN Racibórz, DEMO SQUAD Żory, AS F1GLO STS, BERING 

Rybnik, ARAL Rybnik, MOSIR Żory, K&K Szkolna, CAMDEN TOWN, ROJEK 
DECOR PROFESSIONAL 

Wstęp: wolny

5.
luty

każda niedziela 
od godz. 9.00

Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
tel. 42 27 853 
(M. Woiński)

Hala widowiskowo -  sportowa 
ul. Jastrzębska 12 Wstęp: wolny

6. 27.01 -07.02 Ferie 2003 z „Bushido”
Ośrodek Rekreacji 

i Rehabilitacji „Bushido” 
tel. 42 28 201

Ośrodek Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” 

ul. Floriańska 1

W programie ferii m.in zajęcia sportowo -  rekreacyjną siatkówka koszykówka 
piłka nożna, batminton, turnieje i rozgrywki sportowe, gry i zabawy 

dla najmłodszych. Zajęcia od 9.30
29.01., godz. 16.00 - szachy na wesoło
5.6.02., Godz. 9.30 - bezpieczne ferie z Policją, m.in. pokaz tresury psów,

przepisy ruchu drogowego, pokaz samoobrony 
godz. 11.30 - turniej minisiatkówki pomiędzy Policją, Strażą Miejską, 

a młodzieżą rybnicką
6.02., godz. 11.30- Trio basket pomiędzy Policją, Strażą Miejską, a młodzieżą

rybnicką
godz. 16.00 - szachy na wesoło Wstęp: wolny

7. 27.01 -07.02 
godz. 9.00 Ferie z szachami

Miejski Klub Szachowy 
tel. 42 46 108 

(P. Bobrowski)
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Przeznaczone dla dzieci i młodzieży 

Wstęp: wolny

8. 06.02 Zimowy Turniej Szachowy
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 42 52 016

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży 
Szczegóły u organizatora

9 .
09.02

godz. 10.00
Skat sportowy - 1 kolejka rozgrywek 

ligowych
Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Wstęp: wolny

10. 10.02
godz. 16.00 Mecz koszykówki -  młodzicy starsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 63 138 

(G. Adamczyk)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: MKKS Rybnik -  MOSIR Jaworzno 

Wstęp: wolny

„ 11.02
godz. 16.00 Mecz koszykówki -  młodzicy młodsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 21 511 
(A. Zygmunt)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: MKKS Rybnik -  MKS II Zabrze 

Wstęp: wolny

12. 12, 19 i 26.02 
godz. 16.00 Szachowy Turniej Grand Prix

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel.739 11 74
Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Wstęp: wolny

13. 12.02
godz. 17.00

Śląska Liga Juniorek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel.739 58 17 
(M. Troszka)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  FILAR Sosnowiec 
Wstęp: wolny

14. 12.02
godz. 18.00 Mecz koszykówki - juniorzy

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 46 315 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
Zespół Szkół Ekonomiczno 

-  Usługowych 
ul. Św. Józefa 30

Mecz: MKKS Rybnik -  KKS Cieszyn 
Wstęp: wolny

15. 14-22.02 VI Konkurs Modeli Kartonowych
Młodzieżowy Dom 

Kultury 
tel. 422 40 88

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie:
14.02 -  przyjmowanie modeli 

17-21 -  wystawa modeli wgodz. 9 -  17
22.02 -  ogłoszenie wyników

Wstęp: wolny

16. 14.02
godz. 16.00

XIII Drużynowy Szachowy Turniej 
Dzielnic Ry bnika

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel.739 11 74
Klub .Energetyka” 

ul. Podmiejska 1
Szczegóły u organizatora 

Wpisowe: 20 zł

17. 14.02
godz. 18.00 Mecz siatkówki -  juniorzy młodsi

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja siatkówki 
tel. 602 393 857 
(L. Kowalski)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: RMKS Rybnik -  MKS MOS Płomień 1 

Wstęp: wolny

18. 15.02 III Liga Kobiet - siatkówka
Śląski Związek Piłki 

Siatkowej 
tel. 422 02 87 
(R. Pinoczek)

Sala sportowa 
ul. Małachowskiego 145

Mecz: UKS GROM Rybnik -  SMS PZPS Sosnowiec 
Wstęp: wolny

19. 15.02
godz. 16.00 III Liga Mężczyzn -  siatkówka

Śląski Związek Piłki 
Siatkowej 

tel. 422 02 87 
(R. Pinoczek)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: RMKS Rybnik -  AZS Katowice 

Wstęp: wolny

20. 18.02
godz. 16.00 Mecz koszykówki -  młodzicy młodsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 21 511 
(A. Zygmunt)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: MKKS Rybnik -  KKS Cieszyn 

Wstęp: wolny

21. 22 -  23.02 Halowe Okręgowe Zawody 
w skokach przez przeszkody

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 601 510 181 
(H. Marcol)

Kryta ujeżdżalnia Ośrodka 
Jeździeckiego w Stodołach

W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni 
w Śląskim Związku Jeździeckim z klubów woj. śląskiego, małopolskiego 

i opolskiego
Rozpoczęcie zawodów 22.02 godz. 10.00, 23.02 godz. 9.00 

Wstęp: wolny

22.
22.02
godz.

9.00-13.00
„Rybnicka Dziecięca Liga NBA”

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 21 511 
(A .Zygmunt)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Udział biorą reprezentacje szkół 
Nr 3,5,6,11,16,18,19,21,26,28,32. Chłopcy klasa V 

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach -  gr. I godz.9.00, gr. II godz. 12.00 
Wstęp: wolny

23. 26.02
godz. 18.00 Mecz koszykówki -  juniorzy

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 46 315 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
Zespół Szkół Ekonomiczno 

-  Usługowych 
ul. Św. Józefa 30

Mecz: MKKS Rybnik -  ODRA Wodzisław 
Wstęp: wolny

24. 27.02
godz. 16.30

Śląska Liga Kadetek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel.739 58 17 
(G. Wistuba)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  KS Odra Brzeg 
Wstęp: wolny

25. 28.02
godz. 16.00 Mecz koszykówki -  kadeci

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 63 138 

(G. Adamczyk)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42
Mecz: MKKS Rybnik -  ALBA Chorzów 

Wstęp: wolny



IZETA RYBNICKA
Abecadło rzeczy śląskich

Kwiatek do kożucha
czyli kościółek na Kubalonce

Na Śląsku jeszcze pod koniec XIX wieku 
murowane kościoły stały prawie wyłącznie w 
miastach, na wsi przeważały kościoły drewnia
ne. Sakralna architektura naszego regionu tkwi 
swymi korzeniami głęboko w kulturze polskiej 
i słowiańskiej. Nasze śląskie kościółki budowa
ne były „na zrąb”, czyli ściany układano z li
tych bali, zaś dach pokrywano gontem, czyli

drewnianą dachówką. Dawne śląskie budow
nictwo sakralne bardzo poważnie różniło się 
od budownictwa niemieckiego, które charak
teryzowała jedynie drewniana konstrukcja, zaś 
resztę ścian wypełniała specjalna zaprawa lub 
cegły (tzw. mur pruski). Żaden inny region Eu
ropy nie ma tylu drewnianych kościółków co 
Śląsk, gdzie do dzisiaj zachowało się ich jesz
cze około 70. Najwięcej pochodzi z okolic Ryb
nika, Pszczyny i Wodzisławia, a 13 kościółków 
można zwiedzić jadąc wzdłuż wytyczonej trasy 
rowerowej z Opola do Olesna. Wszystkie one 
są cudowne, przepiękne...

Na kościółki drewniane czyha jednak wiele 
zagrożeń. Są bardzo kosztowne w utrzymaniu. 
Ich bogate w rzeźby i obrazy wnętrza padają 
łupem złodziei lub niszczeją podczas pożarów, 
jak na przykład kościół św. Marcina z Między
rzecza koło Bielska-Białej, który spłonął w 
1993 roku. Zagrożeniem dla kościołów jest 
również „wyrywanie ich z korzeniami”, czyli 
przenoszenie do miejsc, gdzie parafie nie mają 
kościołów. Tak się stało z kościółkami z Przy- 
szowic, Gierałtowic, Leszczyn, Syryni, Knuro
wa, Jodłownika, Ruptawy... Zjawisko to z dusz
pasterskiego punktu widzenia jest zrozumiale,
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ale z kulturowego...? Prześledźmy zatem, co 
stało się z drewnianym kościółkiem pod we
zwaniem Krzyża Świętego z Przyszowic koło 
Gliwic. Pierwotnie kościół ten powstał w XVI 
wieku, co potwierdza dawny dokument wizy
tacyjny oraz zachowany do dnia dzisiejszego 
łaciński napis na ambonie: Opus hoc pia libe- 
ralitate Gregorii Widera nites ab Anno Domi

ni 1697. Inskrypcję te można tłumaczyć: To 
dzieło pobożnego mistrza Grzegorza Widery 
wspaniale jaśnieje od Roku Pańskim 1697. Być
może pierwotny kościół bardzo się postarzał 
lub spłonął, więc w 1779 roku został odbudo
wany, pełniąc funkcję przyszowickiej kaplicy 
cmentarnej, gdyż miejscowość od 1720 roku 
miała już nowy, dwukrotnie większy, choć 
drewniany, kościół parafialny pod wezwaniem 
św. Mikołaja. Tak było do połowy XX wieku,

kiedy za zgodą władz kościelnych i państwo
wych w latach 1957-1958 tę zabytkową świąty
nię rozebrano i przewieziono z Przyszowic na 
Kubalonkę, leżącą w Beskidzie Śląskim mię
dzy Wisłą a Istebną. Tam obiekt zaczął z cza
sem pełnić funkcję nowego kościoła parafial
nego. Stał się też niewątpliwą atrakcją tury
styczną.

Mimo wszystko, nowa lokalizacja tego ko
ściółka wydaje się być niewłaściwa i daleka od 
autentyzmu. Przede wszystkim kontrowersyj
ne jest samo przenoszenie zabytków, co w nie
których krajach jest zabronione, gdyż dopro
wadza do kulturowego zubożenia miejscowo
ści, w których pierwotnie dane zabytki powsta
ły. Również nowe usytuowanie kościoła na stro
mym stoku górskim Kubalonki nie pasuje do 

pierwotnego otoczenia i do sty
lu architektonicznego (to jak
by na Helu postawić chałupę w 
stylu zakopiańskim). Dziwacz
ne są też niektóre elementy wy
posażenia, gdzie rokokowy oł
tarz i ambona „gryzie się” ze 
współczesnymi góralskimi rzeź
bami.

Miejmy nadzieję, że w dobie 
szerokich uprawnień władz sa
morządowych, już żaden śląski 
zabytek nie zostanie wywiezio
ny w obce strony, gdzie będzie 
pasow ał jak  przysłowiowy 
„kwiatek do kożucha”. Najbliż
szy taki sprawdzian czeka za 
kilka lat mieszkańców Bełku 
(dzielnica miasta Czerwionka- 
Leszczyny). W tej miejscowo
ści od kilku lat budowany jest 
nowy murowany kościół, tym
czasem funkcję parafialnego 

kościoła pełni tam jeszcze drewniany kośció
łek z 1745 roku pod wezwaniem św. Marii Mag
daleny. Miejmy nadzieję, że ten drewniany ko
ściół pozostanie na swoim pierwotnym miej
scu czyli w Bełku, będąc nadal świadkiem bo
gatych i pięknych dziejów tej miejscowości. 
Muszą o to jednak zadbać sami mieszkańcy, 
bo być może będą kiedyś kuszeni przez swoje
go proboszcza, burmistrza, radę dzielnicy czy 
komendanta straży pożarnej. Często się bo

wiem zdarza, że te środo
wiska chcąc uciec od pro
blemu, chętnie pozbywają 
się uciążliwego piękna. 
Niechaj Bełk strzeże się 
tej obrzydliwej pokusy, 
podobnej do chęci odda
nia wiekowych rodziców 
do domu starców.

Teks i zdj.:Marek
Szołtysek

Kościół Krzyża Świętego w 
swojej pierwotnej, natural
nej lokalizacji -  w Przyszo- 
wicach. Zdjęcie z około 1930 
roku.

Około 50 lat temu na Kubalonkę przeniesiono z Przyszowic prawie trzystuletni drewniany kościółek. Dzisiaj na Kubalonce 
zabytek ten jest niewątpliwie atrakcją turystyczną, ale należy też sobie uświadomić, że jego usytuowanie na stromym stoku 
górskim nie pasuje do pierwotnego otoczenia i do stylu architektonicznego (to jakby na Helu postawić chałupę w stylu 
zakopiańskim). Zdjęcia ze stycznia 2003 roku
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybni
ka i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzy
ma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na 
zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych
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stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie 
cyklu -  zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych 
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej 
interesujące zamieścimy w „G R ”. Za każde zdjęcie wy
brane do druku, zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest 
Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzone 
nam zdjęcia -  dziękujemy.

To cenne zdjęcie zrobiono w 1927 roku podczas budowy kościoła św. Teresy w Chwalowicach, dzisiejszej dzielnicy Rybnika. Widzimy na 
nim ludzi pracujących przy zwożeniu cegły podarowanej przez miejscową kopalnię. Pośród wielu osób pozują m.in. ówczesny proboszcz 
ks. Jan Śliwka, Franciszka Szafarczyk - pierwsza z prawej, prababcia Marii Błanik, która udostępniła nam to zdjęcie, a dalej stoją 
parafianie o nazwisku: Grzybek, Guzy, Buchalik, Liszka, Budzowski...

Takie zdjęcia w śląskich albumach zdarzają się niezwykle rzadko. Wykonano je  około 1920 roku na „hołdzie” w Chwalowicach. Widzimy tutaj dzieci 
i młodzież, które po lekcjach w szkole chodziły zbierać na hołdach węgiel, który później sprzedawano lub ogrzewano nim dom. Przyczyną tego „zbierac
twa” nie było oczywiście hobby ani wrażliwość ekologiczna, ale oszczędność i bieda. Również duża ilość dzieci na zdjęciu pokazuje, że było to zjawisko 
masowe. Znalezione kawałki węgla wkładano do toreb wykonanych ze starej szmaty przywiązanej do ramion. Torby te nazywano „trowniczkami”.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Mistrzostwa nauczycieli
Już po raz szósty w Rybni

ku rozegrano M istrzostwa  
Polski Pracowników Oświa
ty w Szachach Szybkich,
które byty zarazem II Memo
riałem Władysława Lecie- 
jewskiego, zmarłego w 2000 
r. twórcy szachów śląskich.

Organizatorem zawodów, 
które odbywały się Zespole 
Szkół Medycznych, był Zarząd 
Oddziału ZNP w Rybniku, 
przy współudziale Zarządu  
Okręgowego ZNP w Katowi
cach i Zarządu Głównego 
ZNP w Warszawie. Do zawo
dów zgłosiło się 49 zawodni
ków, reprezentujących 7 woje
wództw. Rozgrywane je syste
mem szwajcarskim na dystan
sie 9 rund, z tempem po 30 mi
nut na partię dla każdego za
wodnika.

Po zakończeniu ostatniej rundy okazało się, 
że aż trzech zawodników zgromadziło na swo
im koncie 7,5 pkt i o podziale medali zadecy
dowała tzw. dodatkowa wartościowość. Mi
strzem Polski został Adam Pękała z Radzy
nia Podlaskiego, który, poza pucharem Mar
szałka Sejmiku Śląskiego, otrzymał nagrodę 
pieniężną w wysokości 1 tys. zł. Drugi był Ja
cek Dawidów z Jastrzębia, a trzeci Jacek Tyr- 
ka z Bochni. Najlepszy rybniczanin -  Piotr

Szachowe Mistrzostwa Polski pracowników oświaty.

Bobrowski z dorobkiem 6 pkt. zajął 6 miej
sce.

Sędzią głównym zawodów, jak i ich współ
organizatorem był Jan Heliosz, obowiązki sę
dziów rundowych pełnili: H alina Fojcik i 
Marcin W ałach, zaś kierownik turnieju Ka
zimierz Piekarz na uroczystym zakończeniu 
otrzymał od wszystkich uczestników gromkie 
braw a za perfekcyjne przygotowanie m i
strzostw.

Program imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 
zimowych w „Kalendarzu Imprez Miejskich” na str. 20-23.

%

Po jedenastu kolejkach :
•

Jedenaście kolejek spotkań mają na swoim • 
koncie zespoły biorące udział w dwóch rybnie- * 
kich ligach amatorskich. W Rybnickiej Arna- .  
torskiej Lidze Koszykówki w tabeli prowa- • 
dzi K&K Rybnik Szkolna (21 pkt.), drugi jest * 
Jawor Rybnik, który ma do rozegrania jeszcze .  
zaległe spotkanie (20 pkt.), a trzeci AS Figlo • 
STS Wodzisław (20 pkt.). *

W rybnickiej Am atorskiej Lidze P iłk i .  
Siatkowej zespoły również rozegrały 11 spo- • 
tkań, jednak ostatnia kolejka rozpoczęła drugą * 
finałową fazę rozgrywek. W serii A, w której • 
zespoły walczą o miejsca 1- 9 w pierwszej ko- • 
lejce, AKS Artus Żory pokonał 3:0 TKKF Pia- * 
ski, Błysk Rybnik przegrał 2:3 z Preem Ryb- • 
nik, Fox Pszów wygrał z Antykiem Rybnik 3:0, • 
a Beer Team Rybnik 3:2 pokonał Eltomont * 
Wodzisław Śl. W kolejce tej pauzował Expert • 
Team Rybnik. W tabeli prowadzą AKS Artus • 
Żory i Fox Pszów (po 22 pkt.). W serii B w * 
pierwszej kolejce rundy finałowej zwycięstwa • 
odnieśli: Dwójka Świerklany, Dream Team • 
Zabełków oraz Olimp Żory.

Noworoczny 
turniej judo

Uczniowski Klub Sportowy 
„Fair Play” działający przy 
Szkole Podstawowej nr 34 w 
Rybniku, byt organizatorem  
III Noworocznego Turnieju  
Dzieci w judo. Wystartowało w 
nim ponad czterdziestu zawod
ników z U KS-u oraz Polonii 
Rybnik. W poszczególnych kate
goriach wagowych zwyciężyli: 
Przemysław Jeremicz (do 28 
kg.). Maciej Chojecki (do 30 
kg.), Roman Bober (do 32 kg.), 
M ichał Słowikowski (do 34 
kg.), Rafał Kowalczyk (do 36 
kg.), Karol Karpiak (do 40 kg.), 
Łukasz Waler (do 42 kg.), Aga
ta Perenc (do 46 kg.), M ałgo
rzata Hanejko (do 48 kg.). Dla 
najlepszych organizator zawo
dów przygotował puchary, dy
plomy oraz słodycze.

0 szachową koronę
Pod koniec ubiegłego roku w Klubie 

Energetyka w Rybniku odbył się Indywidu
alny Turniej o Szachową Koronę Rybnika.
O jej zdobycie walczyło ponad trzydziestu za
wodników. W grupie mistrzowskiej, dla której 
przeznaczone było trofeum, zwyciężył Marcin 
Skwarczyński (Energetyk) przed Antonim  
Brożą (Rymer Niedobczyce) i Krzysztofem 
W ołyńskim  (Energetyk). Wśród juniorów 
starszych najlepszym okazał się Sebastian  
Hasiński (Energetyk), wśród juniorek zwycię
żyła Marta Matuszczyk (Energetyk), a w gro
nie juniorów młodszych -  Szymon Kołodziej.

Szachy w „Kuźni”
Już po raz piąty sekcja szachowa Towa

rzystwa K ulturalno-Sportowego Kuźnia 
była organizatorem Noworocznego Turnie
ju  Szachowego. Na jego starcie którego sta
nęło 38 zawodników z Raciborza, Wodzisławia, 
Jastrzębia, Żor, Pawłowic, Czerwionki i Ryb
nika. Po pięciogodzinnych zmaganiach wyło
niono zwycięzców. W gronie juniorów zwycię
żył Szymon Kołodziej (Energetyk), drugi był 
Przemysław Matuszczyk (MKSz Rybnik), a 
trzeci Szymon Polok (Energetyk). W grupie 
juniorek najlepszą zawodniczką okazała się 
Anita Konarska (Górnik Czerwionka), dru
ga była Joanna Kasprzykowska (Rzemiosło 
R acibórz), a trzecia M arta M atuszczyk  
(Energetyk). Wśród seniorów zwyciężył Sta
nisław Michalczyk, drugi był Wojciech Wa- 
ruga, a trzeci Jan Szopa. W klasyfikacji dru
żynowej turnieju zwyciężyła drużyna Energe
tyka, drugi był Górnik Czerwionka, a trze
cie Rzemiosło Racibórz.

Walczą Agata Perenc (z lewej) z Jackiem Dziubą. Zdj.: M.T.

_
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Rybniczanie najlepsi
W Gimnazjum nr 5 w Gliwicach odbył się 

pierwszy turniej gimnazjalnych klas sporto
wych w koszykówce chłopców, w kategorii mło
dzików starszych, o Puchar Prezesa Polskiego 
Związku Koszykówki Marka Palusa.

W turnieju wzięły udział zespoły koszykar
skich klas sportowych z Rybnika, Rudy Śląskiej, 
Częstochowy, Sosnowca, Tychów oraz Gliwic. 
Najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum  
nr 1 w Rybniku. Rybniczanie w eliminacjach

grupowych pokonali Gimnazjum nr 15 z Czę
stochowy 94:14 oraz Gimnazjum nr 11 z Rudy 
SI. 89:51. W meczu półfinałowym rybniccy gim
nazjaliści pokonali gospodarza turnieju 81:71, 
a w meczu którego stawką było zwycięstwo w 
turnieju pokonali Gimnazjum z Sosnowca 79:51.

Patronat nad imprezą objął trener narodo
wej reprezentacji w koszykówce mężczyzn Da
riusz Szczubiał, który ufundował nagrody in
dywidualne dla wyróżniających się zawodni
ków. Jedną z nich otrzymał rybniczanin Arka
diusz Wiwatowski za najaktywniejszą posta
wę w obronie.
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Dla amatorów 
i zawodowców

W ramach programu „Make a Connection 
-  Przyłącz się!” odbyły się zawody wspinacz
kowe O Puchar Prezesa U czniowskiego  
Klubu Sportowego Monolit, działającego w 
II LO w Rybniku. W zawodach startować mo
gli amatorzy, jak i zawodowcy. W sumie wy
startowało 37 zawodników, podzielonych na 3 
grupy. W grupie amatorów do lat 12 (12 za
wodników) zwyciężył Jacek Czech, drugi byt 
Mateusz Zontek, a trzeci Sebastian Kuźnic- 
ki. W celu wyłonienia zwycięzcy tej grupy, ko
nieczne było rozegranie superfinału pomiędzy 
trzema pierwszymi zawodnikami. W grupie 
amatorów do lat 16 (3 zawodników) znów naj
lepszym okazał się Jacek Czech, drugi był 
Krzysztof Rduch, a trzecia Magda Piątczak.
W grupie „zawodowców” w której rywalizowa
ło aż 22 zawodników, najlepszym okazał się 
Grzegorz Florek (KW Jastrzębie), który jako 
jedyny ukończył drogę finałową. Drugi był Jan 
Kuczera (KW Katowice), a trzecia Agniesz
ka Ostrzalek (KW Jastrzębie).

UKS Monolit powstał pod koniec 1997 w II 
LO w Rybniku. Sztuczna ścianka w sali gimna
stycznej była gotowa pół roku później. Aktual
nie ścianka może pomieścić jednocześnie na
wet 6 zespołów wspinających się z liną, oraz 2- 
3 osoby jednocześnie na panelu bulderowym.

Szczęśliwa trzynastka

.Wspomnienia przy opłatku
Już po raz drugi w swoim dwuletnim okresie dzia

łalności Klub Olimpijczyka Sokolnia Rybnik przy
gotowało dla swoich sympatyków, w tym wielu wybit
nych rybnickich sportowców spotkanie opłatkowe, w 
czasie którego młodzież Gimnazjum nr 2 w Rybni
ku przedstawiła jasełka zaś wiceprezes Sokolni Ste
fan Adamczyk w skrupulatny sposób przedstawiał 
postaci kolejnych pokoleń rybnickich sportowców, 
którzy rozsławiali Rybnik na terenie kraju i świata.

J o r  saneczkowy zaprasza
Choć zima tego roku jest dość kapryśna, od ubie

głej zimy dla wszystkich chętnych czeka tor sanecz
kowy, usytuowany przy ul. Gliwickiej, w sąsiedz
twie Sanepidu. Tor jest oświetlony, zatem możliwe 
są również wieczorne zjazdy. Do pełni szczęścia 
brakuje „odrobiny” śniegu i kilkustopniowego mro
zu. Miejmy nadziej, że w czasie ferii szkolnych nie 
zabraknie ani jednego, ani drugiego.

Tym  ra ze m  aka d e m icka
Przy Zespole Szkół Wyższych w Ryb

niku powstała z inicjatywy Klubu Uczel
nianego AZS CKI Politechniki Śląskiej 
oraz Koła Sportowego AZS w Rybniku 
Rybnicka Akademicka Liga Siatków
ki. W rozgrywkach biorą udział drużyny 
z Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ślą
skiego oraz Akademii Ekonomicznej. Do 
pierwszej edycji ligi zgłosiło się 8 zespo
łów, które w I rundzie rozgrywek grać 
będą systemem „każdy z każdym”, by na
stępnie przystąpić do fazy play-off.

W I edycji ligi Politechnikę Śląską re
prezentują: „Ali Stars”, „Lupa Team ”, 
„Pędzące K om pilatory”, „M ustangi” . 
Barw Uniwersytetu Śląskiego bronią: 
„Komandosy”, „Desperado” i „Olewaki”. 
Jedyny przedstawiciel Akademii Ekono
micznej to „Ekonomiczna Porażka”.

Ruch Obrony Bezrobotnych
Ruch Obrony Bezrobotnych istnieje od dwóch 

lat jako ogólnopolskie stowarzyszenie. Za główny 
cel postawiło sobie ono integrację środowisk bez
robotnych. Na swoim koncie ma już wiele sukcesów:
• Dzięki naszym naciskom utworzono kilka tysięcy miejsc 

pracy przy robotach publicznych i interwencyjnych.
• W Tychach i Bieruniu na nasz wniosek wprowadzono 

pilotażowy program „Bilet dla bezrobotnego” czyli 
bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

• Rozbudowa naszych struktur, które sięgają teraz 
od Gdańska po Przemyśl (zrzeszamy około 50 tys. 
członków i sympatyków).

• Utworzenie przy Wojewodzie Śląskim komisji ds. 
rozwiązywania problemów bezrobocia i bezdomno
ści (z udziałem naszych członków).
Naszym najważniejszym zadaniem jest zmiana 

skandalicznej ustawy „o zatrudnieniu i przeciwdzia
łaniu bezrobocia” z 14.12.1994 r. Ustawa ta w obec
nym kształcie łamie zasady prawa Deklaracji Praw 
Człowieka art. 23 pkt. 1, Międzynarodowe Pakty Praw 
Człowieka art. 9 oraz Konstytucję Rzeczpospolitej 
Polskiej. Aby tego dokonać musimy zebrać ponad 100 
tys. podpisów popierających nasz projekt, w którym 
są m.in. następujące punkty:

• Przedłużenie okresu wypłacania zasiłku dla bezro
botnych do 2 lat, natomiast w regionach o szcze
gólnym zagrożeniu bezrobociem do lat 3, tak jak w 
krajach Unii Europejskiej.

• Ustanowienie zasiłku socjalnego gwarantowanego 
przez państwo dla osób, które pozostają bez pracy i 
utraciły zasiłek dla bezrobotnych.

• Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów PKP, PKS 
oraz komunikacją miejską dla poszukujących pra
cy we własnym zakresie.

• Ustalenie wysokości najniższego zasiłku dla bezrobot
nych na poziomie co najmniej minimum socjalnego.

• Zmniejszenie okresu zatrudnienia z roku na pół roku, 
jako warunek nabycia zasiłku dla bezrobotnych.
Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, 

którym nie jest obojętny los ludzi w trudnej sytuacji 
materialno-bytowej, nie z własnej przecież winy, a z 
powodu błędnej polityki ekip rządzących, a poparcie 
dla naszego projektu.

Z poważaniem 
Jerzy Dziesiński 
Rzecznik prasowy ROB

Osoby zdecydowane poprzeć nasze propozycje o 
zmianie ustawy prosimy o przysłanie czytelnie wypeł
nionych ankiet na adres biura: Ruch Obrony Bez
robotnych, 40-200 Rybnik, ul. Białych 7

- K

Bardzo dobrze radzą sobie siatkarze RMKS 
Rybnik w III lidze. Już od 13 kolejek nie po
nieśli porażki i w tabeli zajmują I miejsce ra
zem z MKS Żywiec. W ostatnim spotkaniu 
pomimo osłabień (w meczu nie mogli zagrać 
najlepsi gracze Łukasz Lip i Tomasz Martyna), 
RMKS pokonał HKS Szopienice 3:0 (25:17, 
25:23,25:22). Bardzo dobrze zagrał cały zespół, 
przy czym na szczególną pochwałę zasłużyli 
dwaj najmłodsi na boisku (rocznik 1987) -  
Bazyli Kowalski (rozgrywający) i Wawrzek 
Bonk (środkowy) oraz Łukasz Majenta (li- 
bero). W ataku wyróżnił się Tomasz Grygo- 
ruk, który był nie do zatrzymania w atakach z 
krótkiej. Trenerem zespołu jest Roman Pino- 
czek. Rybniccy siatkarze są coraz bliżej turnieju 
finałowego, który będzie decydował o uzyska
niu prawa gry w barażach o II ligę.

Kościół Chrześcijański w Duchu Praw
dy i Pokoju -  Centrala w Rybniku informuje, 
że w ramach zbiórki publicznej do skrzynek 
kwestarskich w 2002 roku zebrano kwotę 2950 
zł, które wydatkowano na: dofinansowanie 
recept i posiłków dla biednych i bezrobot
nych -1 2 5 0  zł; druki kwartalników pt. D.P. 
i P. -  650 zł; opłaty mediów -  prąd, gaz, 
woda -  1050 zł. Razem: 2950 zł.

Teł. 42-28-825, 42-60-070
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Barbara
Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie Muza SA. 
Warszawa 2002.

Głośna biografia legendar
nej meksykańskiej malarki 
Fridy Kahlo, związanej z rów- 

| nie wielkim m alarzem  fre
sków Dicgo Riverą. Była nie
zwykłą ekscentryczną osobo

wością. choć wypadek drogowy skazał ją na wiecz
ny ból spowodowany uszkodzeniem kręgosłupa. 
O zagranie jej postaci w kręconym niedawno filmie 
wałczyły zaciekłe największe gwiazdy. Ostatecznie 
z wąsikiem i złączonymi czarnymi brwiami, tak cha
rakterystycznymi dla Fridy, wystąpiła Meksykanka 
Selma Hayek.

Ryszard Kapuściński,
Lapidarium V. Wyd.
Czytelnik. Warszawa 2002.

Piąta część zapisków zna-

go pisarza. Fakty mieszają się 
z dygresjam i i osobistymi 
przemyśleniami, inspirowa
nymi podróżami i wydarzenia
mi 2001 roku. Pisarz tłumaczy 
też dlaczego to tzw. Trzeci 
Świat stał się głównym tematem jego książek.

Dom w styiu - album 
300 najlepszych projektów 
polskich projektantów. 

! Wyd. MTM Styl 
Sp.zoo. Białystok 2002 

Kiikusetstronicowy kata
log p ro jek tów  dom ków , 
przede wszystkim jednoro
dzinnych, ale leż szeregow
ców i domków w eekendo

wych wraz z wizualizacją obiektów, charakterysty
ką domów, technologią wykonania, parametrami 
i cenami projektów. Domki wyglądają jak marze
nie, a

CD Anna Maria Jopek &
Friends with Pat Metheny j 
-Upojenie.

Najgłośniejszy polski al- j 
bum ostatnich tygodni, za któ-1 
ry wokalistka została wyróż- ] 
niona paszportem „Polityki”. I 
Odważny krok, by do współpracy poprosić genial
nego gitarzystę i kompozytora Pata Metheny, za
owocował płytą o niezwykłym klimacie. Słychać, 
że Anna Maria i Pat nadają na jednej fali, podob
nie jak współproducent krążka, obok Metheny’ego, 
Marcin Kydryński, kompozytor i autor słów kilku
piosenek.*

& w tr p ć e c x n e y tO '
Na konkurs napłynęło wyjątkowo dużo odpowiedzi, widać „rzemieślnicza” choinka bardzo się 

spodobała, choć sam konkurs do łatwych nie należał.
Prawidłowa odpowiedź -  hasło brzmi: STARE DOBRE RZEMIOSŁO DO MUZEUM NAM SIĘ 

WYNIOSŁO. Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy:
, p  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiMm
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[ B D M D G D I M
b«n towarowy wartości 200 zl Martyna Ptonowska z Rybnika
i singiel Inis zespoln Carrantnohill

Rybnickie
stacje

mmmm 
mm
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mmmmmm mmmmmm

dwa bony towarowe wartości po 50 zl
Jarosław Bernacki z Rybnika 

Piotr Skorupa z Rybnika
mmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm

Sp. z o.o.

bon towarowy wartości 100 zl
i singiel Inis zespolą Carrantnohill

Barbara Kandelska z Rybnika

HURTOWNIA PATRONACKA ZAKŁADÓW PORCELANY

( K A M E O M  p.h .u .
Wiesława i Bogdan Drewniok
OFERUJEMY:
•  SERWISY STOŁOWE I KAWOWE ZAKŁADÓW:

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE 
STOŁÓWEK I RESTAURACJI 

NA ZAMÓWIENIE

MMMMI

C n ls
C A ftftA tltU O h lU

najnowsza płyta zespotn z autografami
Justyna Bor z Rybnika

Laureatów prosimy o odbiór nagród 
i bonów w redakcji.

zestaw do kaw; na 6 osób
i płyta lais zespoln Carrantoobili
Grażyna Fuchs z Rybnika

MMMMM

Marek Szołtysek 
dwa zestaw; po 3 książki e Rybniku 

autorstwa Marka Szołtyska 
Jerzy Dacko z Rybnika 

i Maria Brznza z Rybnika
Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powstanie z liter 

w polach oznaczonych kropkami

SĘDZIA
WKONKURSE

I r RUBASZNE
ŻARTOBLIWE
KOBIETA

TORTYFIKAr
CYJNY

OBOZOWANE
P00
NAM0TAW

I r

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe wartości 50 zt każdy

Udawane przez
Sp.ioo.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

NĘDZARZ, ŻEBRAK ►
GRfiONADWSA

UOfcf
DLAKRÓW ►

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać
STARA, ZDARTA 
MORA -

do redakcji na adres: „Gazeta Rybnicka” , Rynek 12a,
skr. poczt. 96,44-200 Rybnik do 5 LUTEGO br.

Grudzień 2002



BUDŻET NA 2003 ROK 
(omówienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 295.866.241 zt. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
-  subwencja ogólna z budżetu państwa 101.984.625 zl

w tym na prowadzenie szkół -  84.925.441 zł
-  udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 49.645.747 zł
-  podatek od nieruchomości od osób prawnych 43.500.000 zł
-  podatki i opłaty lokalne od ludności 13.530.000 zł
-  podatek od czynności cywilnoprawnych 1.600.000 zł
-  wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3.000.000 zł
-  wpływy z opłaty skarbowej 1.800.000 zł
-  dotacja na wykonanie kanalizacji

z funduszu Unii Europejskiej ISPA 15.350.160 zł
-  dotacje celowe 47.781.822 zł

-  z budżetu państwa na zadania własne oraz rządowe gminy i powiatu,
a także realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Pozostałe dochody (17,7 min zł) obejmują między innymi: wpływy 
z wieczystego użytkowania i dzierżawy terenów (1 młn zł), wpływy z opłat 
rejestracyjnych (1,9 min zł), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy anty
alkoholowej (1,95 min zł), a także dochody RSK i ZZM, przekształco
nych z dniem 1 stycznia br. w jednostki budżetowe (4,7 min zł).

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 326.895.585 zł, 

z czego na realizację inwestycji przeznacza się 86.632.006 zł (tj. 26,5% 
budżetu). W działalności bieżącej najważniejszymi dziedzinami finan
sowanymi przez miasto są:
-  oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 115.787.551 zł (35%)
-  opieka społeczna 26.771.541 zł (8%)
-  administracja publiczna 19.983.123 zł (6%)
-  kultura, kultura fizyczna i turystyka 14.040.000 zł (4%)
-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.514.166 zł (4%)
-  drogi 12.685.665 zł (4%)
-  gospodarka mieszkaniowa

i działalność usługowa 10.737.857 zł (3%)
-  Straż Pożarna, Weterynaria, Urząd Pracy,

Nadzór Budowlany 5.750.215 zł (2%)
-  ochrona zdrowia 4.657.018 zł (1%)

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

i obejmuje głównie dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych, 
które w bieżącym roku wynoszą łącznie dla:
-  szkół podstawowych 33.300.354 zł
-  zespołów szkolno-przedszkolnych 2.412.451 zł
-  gimnazjów 17.144.862 zł
-  przedszkoli 12.879.696 zł
-  liceów ogólnokształcących 6.829.876 zł
-  zespołów szkół ponadpodstawowych 8.620.651 zł
-  zespołów szkół zawodowych 18.541.526 zł
-  placówek wychowania pozaszkolnego 1.187.450 zł
-  szkół specjalnych 7.907.614 zł
-  poradni psychologiczno-pedagogicznej 898.075 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół, o uprawnieniach szkół publicznych, 
wyniosą łącznie 2.400.000 zł.

GAZETA RYBNI
W budżecie oświaty na inwestycje przeznaczono 7.537.151 zł, zas 

na remonty placówek oświatowych kwotę 801.849 zł (szkoły podsta
wowe 335.000 zł, przedszkola 110.000 zł, gimnazja 155.000 zł, licea 
ogólnokształcące 100.000 zł oraz szkoły zawodowe 50.000 zł). Inwe
stycje oświatowe to dokończenie adaptacji pomieszczeń Szpitala nr 2 
przy ul. Powstańców dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku (4.414.000 zł), budowa sali gimnastycznej z zaple
czem i przedszkolem w dzielnicy Ochojec (1.460.000 zł), dokończenie 
nadbudowy budynku dla potrzeb biblioteki w IV LO w dz. Chwałowice 
oraz wyposażenie dobudowanego segmentu (297.000 zł).

Budowa kampusu przy ul. Rudzkiej
Na kontynuację tej inwestycji przewidziano w budżecie kwotę 2.950.000 zł, 

w tym na dokończenie prac adaptacyjnych budynku po oddziale chirur
gicznym dla potrzeb Akademii Ekonomicznej 2.700.000 zł.

Drogi
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 10.252.000 zł, natomiast 

na inwestycje drogowe -  2.554.665 zł, w tym na budowę: obwodnicy Pół
nocnej Rudzka -  Gliwicka -  750.000 zł, na dokończenie budowy łącznika 
Przemysłowa -  Stawowa 1.604.665 zł oraz ul. Zbiorczą 200.000 zł.

Na oczyszczanie dróg przeznacza się kwotę 3.432.000 zł, zaś na ich 
oświetlenie 3.788.000 zł.

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na dofinansowanie autobuso
wej komunikacji miejskiej, przewidziano dotację w kwocie 5.716.200 zł.

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

-  zasiłki i pomoc w naturze 5.769.232 zł
-  Ośrodek Pomocy Społecznej 4.055.000 zł
-  Miejski Dom Pomocy Społecznej
-  Środowiskowy Dom Samopomocy

3.511.007 zł

dla Osób Chorych Psychicznie 477.097 zł
-  dodatki mieszkaniowe 4.500.000 zł
-  usługi opiekuńcze 505.451 zł
-  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 527.031 zł
-  dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 300.000 zł
-  pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych
-  Zespół do spraw Orzekania

1.134.420 zł

o Stopniu Niepełnosprawności 522.000 zł
-  Zespół Ognisk Wychowawczych 1.357.927 zł
-  Dom Dziecka 1.276.373 zł
-  Rodzinny Domy Dziecka nr 1 163.300 zł
-  Żłobki 707.000 zł

Na remonty oraz wydatki inwestycyjne placówek opieki społecznej 
przewidziano w budżecie łącznie kwotę 240.000 zł (m.in. zabezpiecze
nie przeciwpożarowe budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul Żużlowej -  200.000 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na inwestycje komunalne przeznaczono kwotę 34.746.535 zł, z czego 
34.156.535 zł stanowią wydatki związane z rozbudową kanalizacji sani
tarnej, najważniejszej inwestycji miejskiej w tym stuleciu *. Ponadto na 
budowę wodociągów przeznacza się kwotę 590.000 zł.
* Dodatkowo na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień, realizo

waną przez PW iK Sp. z  oo., Przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć w 2003 r. kwotę 16 min zl, w tym 
15,3 min z ł pozyskane z  kredytu zaciągniętego w  Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

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

-  dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
na remonty budynków 5.000.000 zł

-  środki na wykup gruntów i budynków 800.000 zł
-  środki na opracowanie planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego gminy 700.000 zł
-  środki na opracowanie mapy numerycznej 200.000 zł
-  kataster budynków 300.000 zł

c.d. na stronie 3



H A  RYBNICKA
c.d. na stronie 30

Administracja publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano wydatki w kwocie 

15.304.123 zł (w tym na zakupy inwestycyjne -100.000 zł oraz remonty 
budynku UM -  100.000 zł).

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

-  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.013.000 zł
-  Straży Miejskiej 1.835.300 zł
-  ochotniczych straży pożarnych 299.240 zł

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

-  Miejska Biblioteka Publiczna 3.311.000 zł
-  Rybnickie Centrum Kultury 1.703.000 zł
-  Domy Kultury w dzielnicach miasta 1.675.000 zł
-M uzeum  1.012.000 zł
Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 548.000 zł

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

-  funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.718.000 zł
-  dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 330.000 zł
-  przebudowę stadionu żużlowego 5.773.280 zł
-  basen kryty w dz. Boguszowice 200.000 zł
-  modemizaq'ę hali widowiskowo-sportowej w dz. Boguszowice 100.000 zł
-  upowszechnianie kultury fizycznej 1.580.000 zł

Ochrona zdrowia
Przewidziano środki na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Reha

bilitacyjnego na Nowinach (1.314.000 zł) oraz na przeciwdziałanie al
koholizmowi (1.950.000 zł) -  zgodnie z programem profilaktyki i roz
wiązywania problemów alkoholowych.

Na budowę szpitala miejskiego w Orzepowicach przeznaczono kwotę 
28 min zł; są to środki zapisane w kontrakcie Województwa Śląskiego.

Planowany na 2003 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy docho
dami a wydatkami) wynosi 31.029.344 zi. Miasto w 2003 r. spłaci tran
sze kredytu w BGZ w wysokości 11 min zl oraz pożyczki ekologiczne 
w NiWFOŚiGW w kwocie 2,8 min zl. Deficyt roku 2003, powiększony
0 przypadające do spłaty kredyty i pożyczki, będzie pokryty wpływami 
z emisji obligacji komunalnych w kwocie 31,5 min zl oraz kredytami
1 pożyczkami ekologicznymi w łącznej kwocie 13,3 min zł.

Rada Miasta przyjęła również plany przychodów i wydatków:
-  Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodar

ki Wodnej. Ze środków tych funduszy w łącznej kwocie 7.500.000 zl 
finansowane będą m.in. zadania związane z gospodarką wodno-ście
kową i wodną -  2.500.000 zl, utrzymaniem i urządzaniem terenów zie
leni 1.000.000 zl, wspieraniem działań przeciwdziałających zanieczysz
czeniom -1.500.000 zł, gospodarką odpadami -  1.500.000 zl, ochroną 
powierzchni ziemi -  500.000 zl.

-  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto
graficznym, który jest tworzony z wpływów ze sprzedaży map i wypi
sów z rejestru gruntów oraz dofinansowany w kwocie 20.000 zl z Cen
tralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra
ficznym. Fundusz przeznaczony jest na prowadzenie bieżącej działal
ności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 20% wpły
wów odprowadza się do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszy Go
spodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ważne dla podatników
Podatek od nieruchomości

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są:
• grunty zdegradowane wskutek działalności górniczej, o ile nie są zwią

zane z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu 
zaświadczenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów),

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

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwol
nione są między innymi:
• grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione 

i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności go
spodarczej.
Grunty stanowiące użytki rolne będą opodatkowane podatkiem  

rolnym stawką 167 zl za 1 ha (0,0167 zł za 1 m2).
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do 

określonego rodzaju użytków decydujące znaczenia mają zapisy 
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w in
nych rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego 
lub faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Osoby, które do tej pory nie zaktualizowały danych w geodezyjnej ewiden
cji gruntów i budynków (np. w związku z ukończeniem budowy domu) poin
formowane zostaną o sposobie zgłoszenia tych zmian w terminie doręczenia 
decyzji ustalającej wymiar podatku na rok 2003. Po przeprowadzeniu zmian 
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków możliwe będzie uzyskanie ob
niżenia (od dnia 1.1.2003 r.) wysokości naliczonego podatku (np. opodatko
wanie gruntu podatkiem rolnym, a nie od nieruchomości).

Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

• posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
• posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn

ków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

• użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 
ustanowione na użytkach rolnych,

• użytki ekologiczne.

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 17 

lutego 2003 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transpor
towych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1 A) 
na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finan
sów z dnia 20.12.2002 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1969).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Można je także pobrać w Wydziale Podat
ków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151).

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

posiadania. W 2003 roku stawka podatku wynosi 40 zł od każdego psa. 
Zwolnienie z tego podatku dotyczy:
a) psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

głuchoniemych, niedołężnych),
b) psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzą

cych samodzielne gospodarstwo domowe -  zwolnienie dotyczy jed
nego psa (w ustawie obniżono wiek z 70 lat do 65 lat),

c) psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w ro
zumieniu ustawy o podatku rolnym) -  zwolnienie obejmuje po dwa 
psy na każde gospodarstwo.

Grudzień 2002



Przypominamy o terminach płatności 
podatków lokalnych w 2003 roku:

GAZETA RYBNI®
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4

• od nieruchomości i rolnego: 17 marca, 15 maja, 15 września 
i 17 listopada

• od środków transportowych: 17 lutego i 15 września
• od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu 

w posiadanie psa.

W p ła ty  p o d a tk ó w
Podatki te można wpłacać -  nie ponosząc dodatkowych opłat:
• w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, 

sala 151) w godz. 7.30-15.30, a w dniach 13 i 17 marca od 7.30 
do 17.15,

• u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuź
nia i Orzepowice),

W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkań
cy będą mieli możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich po
jazdów na dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) 
na czas zapłaty podatków.

Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę w wysokości zgod
nej z obowiązującą taryfą (poczta obecnie minimum 3 zl).

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz w urzędach 
pocztowych powinny być dokonywane na blankietach wpłat 
(zgodnych z wzorem ustalonym przez Ministra Finansów), do
stępnych w bankach i urzędach pocztowych.

O środek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców miasta Rybnika, 
że od 2.01.2003 roku zmieni! swoją siedzibę Ośrodek Interwencji Kryzyso
wej. Obecnie ośrodek znajduje się przy ul. B. Chrobrego 16 i świadczy 
pomoc w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni powszednie, tel.fax. 42-25639.

W ciągu 3 lat swojego istnienia wraz z rosnącym zapotrzebowaniem społecz
nym na określonego rodzaju pomoc, zakres usług ośrodka powiększa! się cho
ciaż działanie w dalszym ciągu skupia się głównie na docieraniu do osób, rodzin, 
które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje swoje zadanie poprzez: działania 
interwencyjne uruchamiane w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłoszone 
przez różne instytucje tj. służby społeczne, sądy, szkołę itp., poradnictwo i kon
sultacje psychologiczne, pedagogiczne, socjalne; dla ofiar przemocy domowej także 
poradnictwo prawne, oddziaływania o charakterze terapeutycznym, prowadzenie 
ośrodka wsparcia dla kobiet i kobiet z dziećmi -  ofiar przemocy domowej pod 
nazwą „Przytulisko”.

W każdy poniedziałek w godz. 18.00 -  20.00 w OIK przy Chrobrego 16 
odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy fi
zycznej, psychicznej, seksualnej. Osobą prowadzącą spotkania jest psycholog 
Gabriela M arcisz. Drugą grupą jest grupa wsparcia dla rodziców dzieci biorą
cych narkotyki - spotkania odbywają się co drugi wtorek od 16.00 do 18.00.

Prowadzona jest także grupa wsparcia dla osób aktualnie utrzymujących abs
tynencję od środków psychoaktywnych -  co drugi wtorek od 16.00 do 18.00. 
Osobą prowadzącą jest Maria Pokój.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza do kontaktu i korzystania 
z proponowanych usług.

W y k a z  d z i e l n i c o w y c h  z  t e r e n u  m i a s t a  R y b n i k a

Komisariat Policji - Nowiny
1 P- Stopień, imię i nazwisko dzielnicowego ^^Obsługiwany ręjon^łużbow^_ Nr tel. służbowego

1. mł. asp. Dariusz Piotrowski Centrum miasta: ul. Miejska, Wiejska, Jankowicka, Hallera, Szkolna, Popiełuszki f— s w. 19

2. sierż. sztab. Dariusz Pieron Centrum miasta: ul. 3-go Maja, Kościuszki, Chrobrego, Chalotta, Saint Vallier, 
Dworcowa, Powstańców Śl., Sybiraków f '" "  w. 18

3. mł. asp. Dariusz Rutynowski Oś. Kilińskiego, Oś. Maroko - dolna część, ul. Sławików, Poprzeczna, Krzyżowa, 
Dworek w. 19

4. st. sierż. Tomasz Piotrowiak Dzielnica: Rybnik-Północ, ul. Wyzwolenia, Żużlową Gliwicką Piastą Różańskiego 1 A1 w .14
5. asp. Piotr Chacia Centrum miasta - Rynek i ulice przyległe oraz dzielnica Wawok, Kotucza ^  w. 33

6. mł. asp. Mariusz Worwa Oś. Maroko - górna część, ul. św. Józefa, Kominka (numery parzyste), Hibnera, 
Jankę Waltera, Budowlanych w. 14

■'T-f-

7. sierż. sztab. Roman Harbaczewski Oś. Nowiny ul. Orzepowicka, Kominka (numery nieparzyste), Budowlanych, 
Wandy, Broniewskiego

\ l
r \ w. 18

8. asp. Bogdan Lokaj Oś. Nowiny ul. Dąbrówki, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzka 
od skrzyżowania z ul. Kotucza

l  '
O N  w. 14

9. sierż. sztab. Andrzej Piłat Oś. Nowiny ul. Chabrowa, dzielnica Zebrzydowice C N  W. 33
10. st. sierż. Jacek Matczak Oś. Nowiny ul. Wawelska, Floriańska, Krakusa, dzielnica Orzepowice w. 18
11. sierż. sztab. Marcin Karwot Dzielnice: Kuźnia Rybnicka, Chwałęcice, Stodoły ^ w. 21
12. sierż. sztab. Piotr Kurzyński Dzielnice: Wielopole, Grabownia, Golejów, Ochojec ^  w. 21
13. sierż. Adam Piotrowski Dzielnice: Paryż, Wrzosy, Zamysłów - prawa strona CNI
14. mł. asp. Adam Cyran Oś. Korfantego (Wrębowa, Boczna), Rymer, Górnośląska tH -
15. st. post. Rafał Gąjerski Dzielnice: Niewiadom, Buzowice w. 21

Komisariat Policji - Boguszowice
i P- Stopień, imię i nazwisko dzielnicowego Obsługiwany rejon służbow^_ Nr tel. służbowego

1. mł. asp. Leszek Kocjan Dzielnice: Paruszowiec, Piaski

42
 1

5 
62

62. st. post. Natalia Nowak-Hudek Dzielnice: Ligota, Gotartowice
3. mł. asp. Adam Waśka Dzielnice: Stare Boguszowice, Kłokocin
4. st. post. Eugeniusz Pęczek Dzielnica: oś. Południe
5. st. post. Krzysztof Mostek Dzielnica: oś. Boguszowice (Patriotów, Lompy)
6. st. post. Artur Beszta-Borowski Dzielnica: oś. Boguszowice
7. st. post. Adam Siemianowski Dzielnica: Chwałowice Dolne
8. mł. asp. Tomasz Chmielewski Dzielnica: Meksyk, Zamysłów - lewa strona
9. st. sierż. Jarosław Wita Dzielnica: Chwałowice Górne

10. st. post. Piotr Wądołowski Dzielnice: Radziejów, Popielów
11. mł. asp. Piotr Wolak Jankowice, Świerklany Górne (Bratkowa, Fiołkowa, Makowa)
12. st. post. Marcin Friebe Świerklany
13. sierż. sztab. Mirosław Gorażdża Nowy Dwór, kop. Jankowice

Teł. 42-28-825, 42-60-070



Wspólne święta i powitanie Nowego Roku
dokończenie ze strony 11

(najstarszy 96), a 5 par w ubiegłym roku świętowało jubileusz Złotych Go
dów. Wśród uczestników spotkania byli również małżonkowie, którzy na 
ślubnym kobiercu stanęli przed 60 laty. Najstarsza para może poszczycić 
się 68 letnim małżeńskim stażem. Wszyscy seniorzy złożyli sobie życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności, przełamali się opłatkiem, śpiewali kolędy 
i popularne piosenki biesiadne, a nawet tańczyli. Również w „Harcówce” 
spotkanie opłatkowe zorganizowało dla swoich członków Rybnickie Koło 
Emerytów i Rencistów „Silesia” w Paruszowcu-Piaskach. Zebrało się 
tu ponad 140 emerytów i rencistów, a także goście, w tym proboszcz para
fii św. Sarkandra ks. Rudolf Gniźdź. Podzielono się opłatkiem i złożono 
sobie życzenia, a przy poczęstunku zabrzmiały kolędy.

Tradycji kolędowania od wielu lat nie zaniedbuje zespół „Przygoda”. Tuż 
przed świętami w siedzibie przy ul. Szkolnej zebrało się kilkudziesięciu aktual
nych i byłych członków zespołu, jego kierownictwo, pracownicy Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej, a także, jak zawsze, wielu przyjaciół i sympatyków „Przygody”. 
Przy wtórze kapeli i w radosnej, ciepłej atmosferze wszyscy obecni wykonali naj
piękniejsze kolędy i pastorałki, w tym ulubione przez zespół -  góralskie. Kilku 
„przygodowiczów” wystąpiło też solo, w tym senior kapeli Leon Ryszka, rów
nież wielopokoleniowe duety, tercety i kwartety zabrzmiały wspaniale. Znając 
siłę głosów „Przygody” można być pewnym, że kolędy niosły się daleko... Potem 
obecni przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, zaś najdłuższa kolejka 
była oczywiście do szefowej „Przygody” Anity Geratowskiej.

Tradycyjnie już prezydent Adam Fudali i jego zastępcy uczestniczyli 
w spotkaniach noworocznych z udziałem przedstawicieli poszczególnych 
grup zawodowych i społecznych w mieście. Podczas każdego z tych spo
tkań składano sobie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
W urzędzie gościli emeryci i jubilaci UM, proboszczowie rybnickich para
fii, dziennikarze, przedstawiciele policji i straży pożarnej. Radni oraz na
czelnicy UM i dyrektorzy jednostek miejskich spotkali się Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Ostatnimi gośćmi noworocznego spotkania z prezydentem byli 
szefowie rybnickich firm i instytucji. (S)

•  dokończenie ze strony 17
m Na jubileuszowej ekspozycji zgromadzono 80 dzieł artysty z różnych okresów
•  twórczości. Są one zaledwie cząstką dorobku liczącego ok. 1500 prac. Pokazują
•  nie tylko wszechstronność K  Dublewskiego, ale i jego twórczą ewolucję. Wysta-
* wa może też być forum plastycznej edukacji dla młodzieży, jeśli chodzi o warsz-
# tat i techniki plastyczne, których rozpoznajemy aż 12 -  od szkiców ołówkowych
•  poprzez pastele, akwarele, olej, akryl na płótnie, temperę, techniki mieszane, aż 
0 do suchorytów i linorytów. Zadziwia różnorodność tematyczna: oglądamy por- 
m trety i autoportrety, pejzaże, akty. Jednak najciekawsze wydają się prace wyko- 
#rzystujące ikony współczesności takie jak twarz Marilyn Monroe, realistyczny 
0 banknot dolarowy czy gwiazdy i pasy sztandaru USA, będące, jak się zdaje, sym-
* bolami konsumpcjonizmu. Do myślenia daje też pusty talerz pod emblematem
# Unii Europejskiej. Czy „potem” będzie lepiej czy gorzej? -  pyta artysta. 

Krzysztofowi Dublewskiemu na dalszej drodze twórczej życzymy

^Skazany na sztukę...

Rok założenia

1992

Studia 
podyplomowe

Integracja Europejska 

Wycena nieruchomości 
i © Finanse

js j l  I Unii Europejskiej 

® Rachunkowość 
finansowa 

i zarządcza. „  \
INFORMACJI UDZIELA:

Zespól Szkół nr 6 im. Króla Jana Ili Sobieskiego
ui. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel. (32) 47 J7 264 wew. 19;
0-502 531 960

praktyków * Cose study 
* Program dopasowany do 

potrzeb grupy * Studia

przez MENiS 
Wybitna kadra 

naukowa

OKNA PCV
<0MGRQDY ZIMOWE

STOLARKA ALUMINIOWA 
STOLARKA DREWNIANA

sAum

c, ul. Wyzwolenia 8,
teUfax (032) 42 37 796 (obok redakcji “Nowin”)

Qf} Centrum Consultingu i Edukacji

Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów

na Członków Zarządów 
i Rad Nadzorczych 

Spółek Prawa Handlowego
%  Szkolenie kończy się egzaminem państwowym 

przed komisją wytypowaną przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa

t Uzyskany dyplom potwierdza nabyte kwalifikacje
oraz umożliwia zasiadanie w Radach Nadzorczych 

Spółek Prawa Handlowego

© Zajęcia prowadzone są przez pracowników MSP, 
jak również praktyków, którzy obecnie pełnią funkcje 
w Radach Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego

Termin: od 22 lutego do 7 kwietnia 2003 r.

Informac j i udziela:

Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. 1 Maja 47, 44-330 Jastrzębie Zdrój 

tek (32) 47 61 567; 0-501 048 076 '
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WYCENY NIERUCHOMOŚCI
P O Ś R E D N I C T W O  K U P N A - S P R Z E D A Ż Y  

S Z K O D Y  G Ó R N I C Z E ,  D O R A D Z T W O

„ P O S E S O R ” inż.IrenaKnczera,inż.MirosławaGrycman 
Rybnik, u l. Kraszewskiego 7, te l. 755 86 40, 422 86 78

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

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

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

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

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

REHABILITACJA, MASAŻ, 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

TERAPIA MANUALNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, 

’ tel. 0-604-254-312,42-650-86 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

iin tiiH lt I atalitilrmilc 
l i t j i k M i

NAPRAWA
pralek , lodów ek

TRANSPORT 
ZA-1 WYŁADUNEK

oferuje wytwórnia Ryhnik-Goiejów, 
lei. (0-32) 426 55 37,0602 622 439

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

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

AM ICA, ARDO, BOSCH, .

ZANU SSI, W HIRPOOL  

Jerzy Ogon C r 14

4 2 19 2210 692123 040 il  “  Jn .S

KURSU U 2003! * przygotowawczy do eg za m in ó w :* -  maturalnych
• OBSŁUGI KOMPUTERA _  mmnazialnvch (III k l)

KSIĘGOWO— PODATKOWY 1 J y
ANGIELSKI, NIEMIECKI 
WYCHOWAWCÓW KOLONII 
KAS FISKALNYCH

-  eksternistycznych (LO -1 ,5  roku)

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35-470. Zapraszamy w godz. 9 .00-17.00

Gamrat *
s k ł u s  m m y t i m f

t~  'I O  R  T  -  D E T A L

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - SM 
WYKŁADZINY P€¥1,5«4M SZER. 
CHODNIKI 
RYNNY, S1DING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
1 INNE ARTYKUŁY

Gozdek
serwis samochodowy

mmmm
BOSCH
Service

czynne od 8 do 20
pn .-p t.

zapraszamy
«  42 IB 735

WJĄTKOm

sl U J I @ R 0 L ! I h
Okolicznościowe przyjęcia: /^ M p s z C Z A M  
■'wesela komunie 

'  bankiety  . >7 stypy
_______ bnik, ul św. fłntmiego 10, teL A2 2lf^C \~A 550 225_________

| g g

X  ■ O-
■ i 1 4* Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4 1

#§g|
■ i  \ |

■ 1  ; ifhnik

l Htei./fax 4 2 3 -8tydOłtoWy*tdfiar Terroru 61
i' "X jSbnMSlir̂ dowickaiJITfltlaw/iê RBj:
§ /  W  I W

mgr inż. Mirosław Piątkowski
S P R Z B D A Z I M O N T A Ż ;  

AUTOALARMY, Immobilisery, 
blokady oloktnonicznOi układy antyponwaniowo

Sprzęt renomowanych firm C ii AUDIO l f i l
ineer, J1IC,

| | ! n u  T a h a i I
k ic x , lonsii,

Le9â t ^  stud!!ffl komis. a u t°
i.

, 42 24 357
(rÓgul- Prostej i p|. Studzien̂

/v
I

CZYNNE: pon.-pt. 8.30 -17.00, sobota 9.00 -13.00



Uwagą! Panie po ąmpulacH piersi Amazonko
M asz problemy? Potrzebujesz pomocy?

A może pomożesz innym? Skontaktuj się z  nam i.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511,

poniedziałek 10-12, środa 15-17, piątek 10-12
Spotkania „Amazonek” w każdy ii wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.

Autoryzowane Laboratorium Fuji EXPRES Leszek Ronczka, 
44-200 Rybnik, 111. Sobieskiego 15 (w pasażu)

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

Przed zakładem  dogodny parking

Zarząd Zieleni Miejskie) w Rybnika
D zia ł U słu g  P ogrzeb ow ych , u l. R udzka 7 0  b , Cm entarz K om unalny, le i .  4 2 -2 8 -9 9 1
oferuje następujące usługi: * usługi cmentarne,
* wynajęcie karawanu, * zamówienie wieńców, palm, wiązanek,
* całodobowy przewóz zwłok, kwiatów,
* szeroki asortyment trumien, * możliwość załatwienia orkiestry,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie * wynajęcie autobusu,
zwłok w chłodni - 1 doba bezpatnie, * umieszczanie umy z prochami zmarych

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu w kolumbarium na terenie cmentarza
z  m o ż l iw o ś c ią  o d p r a w ie n ia  m sz y  św ., Ceny konkurencyjne
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12.000
NAKŁADU GRATIS!

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
Zastrzegam y sobie prawo skracania tekstów  i zmiany tytułów. 
Z a  treść ogłoszeń redakcja nie odpow iada.

M

DRUK I REALIZACJA:
IN FO M A X , R E D A K T O R  PR O W A D Z Ą C Y : Jacek  Szczęsny 
BIURO OGŁOSZEŃ: IN FO M A X , Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

NAJWIĘKSZY LOKALNY NAKŁAD 
_ _ _ _ _ _ _ _ TWOJEGO OGŁOSZENIA
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Rybnik w TV
Miejski Program Informacyjny można oglądać w sieci Ślą

skiej Telewizji Kablowej na kanale S-6 w każdy wtorek i pią
tek o 17.30 (powtórki o 18.30,19 JO, 2030). Programy te są 
również powtarzane w każdą niedzielę od 9.00 do 14.00 (co 
godzinę). Zainteresowanych sprawami Rybnika serdecznie zapra
szamy przed „mały ekran”.

Rybnickie telefony alarmowe:
Policja 9 9 7 ,42 21 091 do 94
Straż Pożarna 9 9 8 ,42 22 277,42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9 ,42 23 666
Straż Miejska 9 8 6 ,42 27 254
Pogotowie zimowe 43 29 560,43 29 563
Pogotowie energetyczne 9 9 1 ,42 21 847,30 32 146
Pogotowie gazowe 9 9 2 ,42 23 419,42 25 565,42 234 93
Pogotowie ciepłownicze 9 9 3 ,42 246 45
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 9 9 4 ,42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 ,42 24 400,42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 42 21 000
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 42 22 277
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Centrum Pomocy Rodzinie 42 60 033,42 28 371 w. 43 
Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów 42 28 300
(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00-14.00w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31) 

Telefon zaufania 42 33 555
(w dni powszednie od 17.00 do  7.00 w soboty, niedziele i święta całodobowo)

Dyżury Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 42 26 245
(ul. H allera 8, pok. 11, pon. 13.00-14.30, wt., śr., czw. 15.30-17.00)
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 25 37 983 
(pon., śr., czw. 17.00-20.00)

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych 73 95 047
(p on .-p t. 9.00-17.00, ul. Białych 7/304)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17 
(K lub Abstynencki „Z goda”, codziennie 16.00-21.00)

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Tel. 42-28453

Bezpłatne porady prawnika w biurze poselskim
w czwartki 15.00 -  17.00 (tylko osobiście)

w każdy czwartek w miejsko-powiatowym biurze SLD 
w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Dyżury PO
Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka

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

Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania 
Z arządu PO w każdy trzeci p on ied zia łek  m iesiąca  rów nież 
o godz. 20.00 w siedzibie PO.

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

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

Grudzień 2002
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okazja goni okazję

do 200 darmowych minut więcej!
b a lt im p e x @ b a lt im p e x .c o m .p l

w w w .b a lt im p e x .e o m .p l

Alcatel OT715

1 zł!
Do każdego telefonu 

Alcatel OT715 oryginalny 
pasek do telefonu !!!

Siemens ME45

19 zł

Do każdego telefonu 
Siemens oryginalny 

zestaw słuchawkowy !!!

. mr  .. j . i 'Mj i

1
g r

® E

Motorola T720

4 g  z ł ^ ł
59,78 zł z VAT

kolorowy wyświetlacz 
polifoniczne dzwonki

•  BIELSKO-BIAŁA PI. Ż w irk i i W igury  9, 33 / 8183333
•  CHORZÓW Powstańców 1 6 /2 ,3 2 / 2416429 
•C IESZYN Zam kow a 22, 3 3 / 8510085 
•C IESZYNCH KAUFLANDLiburnia 2 8 ,3 3 /  8582374 
•CZELADŹ REAL M l Będzińska 8 0 ,3 2 /  7639555
•  CZĘSTOCHOWA REAL M l Kisie lewskiego 8 /1 6 ,3 4 / 3641837
•  DĄBROWA GÓRNICZA CH KAUFLAND M orcinka 2 ,3 2 /  264942i
•  DĄBROWA GÓRNICZA Kr. Jadw ig i 2 6 ,3 2 /  2622409
•  DĄBROWA GÓRNICZA Bandrowskiego 1A, 32 / 2617171 
•G L IW IC E  Zwycięstwa 3 4 ,3 2 /2 3 1 3 1 7 9  
•JAW O R ZN O  G runwaldzka 2 0 4 ,3 2 /  7510380 
•KATOW ICE G liw icka 5 ,3 2 /2 5 0 8 5 8 5
•  KNURÓW Sobieskiego 2 ,3 2 /  2361446  
•K R A K Ó W  REAL M l Al. Pokoju 6 7 ,1 2 / 2965566 
•ŁAZISKAGÓ RNE O ś.C entrum  6 ,3 2 /  7389001
•  MYSŁOWICE Krakowska 7 ,3 2 /  2222 484
•  MYSŁOWICE REAL Katowicka 7 5 ,3 2 /  7644706 
•OPOLE REALSosnkowskiego 16, 7 7 /4 5 8 1 7 7 4  
•ORZESZE Rynek 3 ,3 2 /  2213371 
•O Ś W IĘ C IM O lszew skiego 57, 33 / 8440051
•  PIEKARY ŚLĄSKIE Bytomska 7 1 ,3 2 /2 8 8 6 4 4 1  
•PSZCZYNA Chrobrego 5, 3 2 / 2104689
•  RUDA ŚLĄSKA CH KAUFLAND Katowicka 2 0 ,3 2 /  2420629 
•R Y B N IK  W iejska 3 ,3 2 /4 2 2 2 9 8 7
•  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Świerczewskiego 1 4 ,3 2 / 2203223
•  SOSNOWIEC AUCHAN Zuzanny 2 0 ,3 2 /  7306107 
•SOSNOW IEC Modrzejowska 3 9 , 3 2 /  2979832 
•ŚWIĘTOCHŁOWICE Katowicka 1 7 ,3 2 / 7701355
•  TYCHY Grota Roweckiego 5 3 ,3 2 /  2190147
•  ZABRZE Goethego 1 , 3 2 /  3761234

Szczegółowe warunki oferty promocyjnej dostępne w punktach sprzedaży sieci Era. 
Jeśli nie podano inaczej, ceny netto. Do cen netto doliczany jest 22% podatek VAT.

Możesz więcej

mailto:baltimpex@baltimpex.com.pl
http://www.baltimpex.eom.pl
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PPHU „KONSEK”
KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA Sp. j. 
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

SOFTLINE 
W CENIE 

EUROLINE

44-240 Żory, ul. Moniuszki 5, tel. 43 42 164, tel./fax 43 45 896
44-200 Rybnik, PI. Wolności 15,
tel. 42 24 846, 42 235 60, tel./fax 42 24 992
44-100 Gliwice, ul. Bytomska 7, tel./fax 238 90 22
44-300 Wodzisław Śl., ul. Targowa 12A, tel. 455 28 59, 455 42 15 w. 32
47-400 Racibórz, ul. Browarna 16, tel./fax 41 52 248
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Arki Bożka 24b (stary targ),
tel./fax 473 75 43
43- 200 Pszczyna, ul. Rynek 19, tel./fax 212 86 48
44- 230 Czerwionka, ul. Rynek 7, tel. 433 09 76 
41-200 Sosnowiec, ul. Długosza 55

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T 
wys. 4 m oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

YARIS od 30 900,00 zł 
PROMOCJA JUBILEUSZOWA

- taka cena zdarza się raz na 100 000

K O N SEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
(przy hali MAKRO)

T O Y O T A  telefon (032) 432 90 40, 
fax. (032) 432 90 66

NOWA C O R O LLA  W T - I

STYCZEŃ -  SUPER RABATY!
SALON SPRZEDAŻY

Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

'Niedziela 10.30-14.00 
tel. (032) 432 90 41 - 4 2

KOMIS
Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

Niedziela 10.30-14.00 
tel. (032) 432 90 44

SERWIS
Pn-Pt 7.00-21.00 
Sobota 8.00-14.00 

tel. (032) 432 90 5 0 -5 4

3IURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I USŁUG GEODEZYJNYCH

44 - 200 Rybnik, 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 7 

te l./fax (032) 42 23 192, 42 23 457 
.g. projekt e-mail: agpro jekt@ agpro jekt.com .p l

w w w .agp ro jek t.com .p l

CHCESZ BUDOWAĆ?!!
SZUKASZ DOŚWIADCZONEGO GEODETY, ARCHITEKTA 

PROJEKTANTA WNĘTRZ, KIEROWNIKA BUDOWY...
- Z A P R A S Z A M Y  D O  N A S Z Y C H  P R A C O W N I!

ZAPROJEKTUJEMY DOM TWOICH MARZEŃ 
UWZGLĘDNIAJĄC TWOJE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI

□  a r c h i t e k t u r a  □  g e o d e z j a
OFERUJEMY POMOC PRZY ZAKUPIE I WYDZIELENIU DZIAŁKI; 

WYKONUJEMY MAPY, PROJEKTY DOMÓW, WYTYCZAMY 
I NADZORUJEMY DO ZAKOŃCZENIA BUDOWY□

NASZĄ FACHOWOŚĆ DOCENIONO PRZYZNAJĄC NAM l-szą NAGRODĘ 
W  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2000

f l l m a pvcW  M l  W  aluminium

Biuro Producenta
Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 422 56 93

mailto:agprojekt@agprojekt.com.pl
http://www.agprojekt.com.pl

