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Drodzy Rybniczanie!
Jest już gotowy projekt budżetu miasta Rybnika na 2004  rok. Powstał on w wielkiej niepewności, co do 

ostatecznego kształtu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wszelkie skutki wpro
wadzonych zmian ustawowych poznamy dopiero w trakcie roku budżetowego, gdyż nie wiadomo na ile sto
sowne wskaźniki opracowane przez Ministra Finansów są realne.

Przygotowując projekt budżetu -  wspólnie ze służbami finansowymi Urzędu Miasta -  kierowaliśmy się wyjąt
kową ostrożnością przy planowaniu jego strony dochodowej. Zawsze wielką niewiadomą pozostaje realizacja 
planu wpływów z należnych miastu podatków. Ciągle nie wiemy jak przebiegnie restrukturyzacja górnictwa, 
a wiadomo, że ta branża przemysłu też musi liczyć się z pewnym ryzykiem przy szacowaniu swoich docho
dów. Przyszłoroczne wejście naszego kraju do Unii Europejskiej daje nam z jednej strony wielkie nadzieje 
[możliwość pozyskania bezzwrotnych środków unijnych], z drugiej strony rodzi jednak pewne obawy [sytu
acja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców -  naszych podatników]. Założenia projektu budżetu miasta 
podporządkowane zostały największej obecnie inwestycji miejskiej -  realizacji programu budowy kanalizacji 

sanitarnej, współfinansowanego z bezzwrotnych środków unijnego funduszu ISPA w wysokości około 300  min zł. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest uregulowanie gospodarki ściekowej w Rybniku.

Po stronie dochodów naszego budżetu przyjęte zostały prognozowane wpływy w wysokości ponad 322 min zł. Nową i niepewną 
sprawą jest udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, nierozerwalnie związany ze zmianami 
w przepisach podatkowych. Z kolei subwencja ogólna z budżetu państwa zmaleje w przyszłym roku z blisko 103 min zł do ponad 87 
min zł. Wprowadzony został ponadto system wpłat wyrównawczych do budżetu państwa, w ramach którego trzeba będzie zapłacić 
prawie 100 tys. zł. Ponadto dwa dotychczasowe zadania rządowe zlecone, staną się od przyszłego roku zadaniami własnymi niedoto- 
wanymi. Chodzi o oświetlenie placów i dróg oraz o Powiatowy Urząd Pracy. Z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 
dostaniemy tylko dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadania własne gminy przestaną być dotowane.

Wydatki budżetowe zamknięte zostały kwotą ponad 359  min zł. Na inwestycje przeznaczymy niespełna 1 12 min zł, co stanowi 
niebagatelny poziom ponad 31 proc. całości wydatków. Z pewnością kontynuowane będą rozpoczęte już inwestycje wieloletnie. To 
przede wszystkim program rozbudowy kanalizacji sanitarnej, budowa szpitala w Orzepowicach, inwestycje drogowe, monitoring 
wizyjny miasta czy Rybnickie Centrum Kultury. Rezerwa inwestycyjna, która będzie mogła być wykorzystana w szczególności na zadania 
z udziałem bezzwrotnych środków pozabudżetowych wyniesie 2 min zł. W wydatkach bieżących uwzględniliśmy najważniejsze potrzeby 
na normalne funkcjonowanie i utrzymanie miasta. Przede wszystkim zabezpieczone są niezbędne środki na realizację obligatoryjnych 
zadań własnych. Miasto, jak co roku, dopłaci ze środków własnych do oświaty. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że gdyby wydatki 
szkół ograniczyć tylko do części oświatowej subwencji, należałoby w rezultacie zmniejszyć liczbę oddziałów, przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczebności uczniów w klasach oraz zlikwidować małe szkoły. Dlatego też będziemy dążyć do coraz ekonomiczniejszego 
funkcjonowania oświatowych zakładów budżetowych. Ponadto ograniczone zostaną środki na remonty i modernizację budynków 
komunalnych, głównie mieszkalnych, oświatowych, przychodni lekarskich, placówek opieki społecznej, kultury i sportu, budynków 
OSP i obiektów zabytkowych.

Deficyt budżetowy założony w projekcie przyszłorocznego budżetu wyniesie nieco ponad 37 min zł. Wskaźnik zadłużenia miasta ma 
wynieść 38% , przy ustawowym progu wynoszącym maksymalnie 60% . Z kolei wskaźnik obsługi zadłużenia [suma spłaconych rat i pożyczek 
wraz z odsetkami oraz udzielonych przez miasto gwarancji] wyniesie około 6%  -  maksymalnie przepisy zezwalają na 15%. Aby w pełni 
zrealizować zaplanowane wydatki i rozchody wystarczy nam emisja trzeciej transzy naszych obligacji komunalnych w kwocie około 40 min zł.

Sytuacja finansowa Rybnika jest więc stabilna. Miasto posiada bardzo dobrą płynność finansową. Ewentualne zagrożenia stoją po 
stronie stanu polskiej gospodarki, niepewności płynącej z faktu przystąpienia do UE czy faktycznych skutków wynikających z realizacji 
nowej ustawy o dochodach samorządowych.

Dalsze inwestowanie jest całkowicie uzależnione od zewnętrznych źródeł finansowania -  przede wszystkim od możliwości wykorzystania środ
ków Unii Europejskiej. Posłuży temu realizacja Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Rybnika, w ramach którego będą opracowywane 
wnioski o granty i dotacje. Trzeb jednak wiedzieć, że ich pozyskanie wymagać może przebudowy budżetu miasta, czy również zwiększenia 
planowanego deficytu. Działania te będą z pewnością przemyślane, a w długoletniej perspektywie przyniosą Rybnikowi bezsprzeczne korzyści.

Ze świąteczno-noworocznym pozdrowieniem 
Adam Fudali 

Prezydent Miasta Rybnika
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Sesja Rady Miasta -  19 listopada

Powtórka z . . .  podatków
Jak co roku radni stanęli przed koniecznością ustalenia stawek podatków 

lokalnych. Tym razem ten „niewdzięczny” obowiązek okazał się mniej 
kłopotliwy niż zazwyczaj, gdyż rewolucji podatkowych nie było.

0 Płazie raz je s zc ze ...
W informacjach o pracach w mieście pre

zydent powróci! do tematu „Plaży Centers”.
-  Spółka „Płaza” zapłaciła za działkę -  mówi!

A. Fudali na temat ostatecznego podpisania aktu 
notarialnego, za sprawą którego do miasta wpły
nęło 6 min zł. Jednak nie są to jedyne korzyści dla 
Rybnika. Oprócz wybudowania centrum handlo- 
wo-rozrywkowego, konsorcjum zobowiązało się 
do poprawy całego układu komunikacyjnego w re
jonie ulic Dworek, Raciborskiej i Wodzisławskiej. 
„Plaża” zapłaci za projekt, wykona rondo i ciąg 
komunikacyjny, a koszt tej inwestycji ma wynieść 
ok. 2 min zł. Ponad
to z chwilą rozpoczę
cia działalności go
spodarczej, powsta
nie podmiot gospo
darczy z siedzibą 
w Rybniku: — Firma 
ma być zarejestrowa
na w naszym mieście, 
tak więc podatki będą 
wpływać do miejskiej 
kasy — mówił A. Fu
dali. W proces inwe
stycyjny mogą zaan
gażować się też firmy 
rybnickie, pod wa
runkiem jednak, że 
spełnią standardy, ja- Lidia Rosół w gronie radnych RIO. 
kie narzuci im gene
ralny wykonawca. Czas na realizację całej inwe
stycji wynosi 18 miesięcy od momentu uzyskania 
przez firmę „Plaża” wszystkich wymaganych po
zwoleń -  począwszy od zezwoleń na przebudowę 
skrzyżowania oraz budowę ronda, sieci energe
tycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, a na 
wycince drzew skończywszy. Szacuje się, że „ze
gar ruszy” w pierwszych miesiącach przyszłego 
roku. — Jeżeli po zakończeniu inwestycji, „Płaza ” 
nie zarejestruje firmy w Rybniku, albo nie wykona 
obiektu w terminie, wówczas zapłaci karę umowną 
w wysokości 2,5 min zł. Taki zapis również znalazł 
się w akcie notarialnym — zapewnił A. Fudali.

W swoim sprawozdaniu prezydent mówił rów
nież o porozumieniu z Newtownabbey oraz pod
pisaniu umowy z Inżynierem Kontraktu i przetar
gach na kolejne etapy prac kanalizacyjnych.
(O wydarzeniach tych pisaliśmy w ostatnim nume
rze „GR”). A. Fudali poinformował też o piśmie 
w sprawie braku oświetlenia na przystanku PKP 
na Paruszowcu, które wystosował po złożeniu in

terpelacji przez radnych Józefa Makosza (RIO) 
i Kazim ierza Ziębę (SLD). Wynika z niego, 
że służby PKP wykonały stosowne naprawy.

Sesyjny debiut
W Radzie M iasta pracę rozpoczęła nowa 

radna Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej 
Lidia Rosół.

Omawianie uchwały zaczęło się od przejęzy
czenia przewodniczącego RM M ichała Śm i
gielskiego, który w gronie radnych przywitał ... 
Lidię Wrzoł. Powodem pomyłki była Alicja Wrzol, 
k tóra jeszcze do n iedaw na pe łn iła  funkcję

Zdj.: s

radnej z ramienia RIO. (O sprawie wielokrotnie 
pisaliśmy na naszych łamach). Teraz jej miejsce 
w Radzie zajęła Lidia Rosół, kandydatka z tej 
samej listy, która w ostatnich wyborach uzyskała 
kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła 
prawa wybieralności. Decyzję o obsadzeniu man
datu przyjęto jednogłośnie. L. Rosół nie pracuje 
zawodowo, działa natomiast w Radzie Dzielnicy 
Boguszowice-Osiedle i Stowarzyszeniu Pomocy 
Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka”.

Budżetowe zmiany
Radni zaakceptowali zmiany w budżecie 

miasta przedstawione, w imieniu prezydenta, 
przez skarbnika miasta Bogusława Paszendę.

W uchwale mowa jest o zwiększeniu stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji do
tacji dla oświatowych zakładów budżetowych 
oraz dotacji dla tych zakładów, łącznie o kwotę 
3.235.570,39 zl. Skorygowano też stawki jed 
nostkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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w Golejowie i Ochojcu oraz w Zespole Szkół Me
chaniczno-Elektrycznych. Ponadto uchwała za
kłada zwiększenie dochodów i wydatków budże
towych o kwotę 17.212,95 zl. Omawiając ten 
punkt B. Paszenda, poinformował o podpisaniu 
umowy o współdziałaniu miasta z gminą Korno- 
wac, w zakresie uczęszczania uczniów ją zamiesz
kujących do Gimnazjum dla Dorosłych w Rybni
ku oraz kwocie 2.163,39 zł, o jaką z tego tytułu, 
zwiększają się środki na dotację dla Zespołu Szkól 
Budowlanych. W spom niał również o dotacji 
w wys. 5.300 zł, przyznanej przez WFOŚiGW na 
dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Życia do 
Krynicy Górskiej. Do budżetu wprowadzono też 
kwotę 35,56 zł, stanowiącą odsetki bankowe od 
środków finansowych przeznaczonych na realiza
cję ośrodka dla Akademii Ekonomicznej, a także 
kwotę 9.714 zł, ze środków PFRON-u na realiza
cję i obsługę określonych zadań. Na zmiany w bu
dżecie wpływ miał również fakt, że dotacja celo
wa w wysokości 51 tys. zł przyznana przez WFO- 
SiGW na dofinansowanie kolonii letnich dzieci 
z rodzin patologicznych, musi być zmniejszona
0 kwotę 19.399,83 zl, gdyż do tego dofinansowa
nia kwalifikują się jedynie dzieci ze szkół podsta
wowych oraz młodzież specjalnej troski.

Uchwala zakłada ponadto zmniejszenie wydat
ków o 2.500.000 zl -  o 800.000 zł zmniejszyły się 
wydatki rezerwowane na ewentualne koszty ob
sługi bankowej miasta, a kwota 1.700.000 zł sta
nowiła poręczenie przez miasto kredytu banko
wego, jaki zamierzał zaciągnąć Wojewódzki Szpi
tal Specjalistyczny nr 3, jednak ostatecznie tego 
nie zrobił, więc została ona wykreślona z budże
tu. Zwiększono zatem wydatki o kwotę 2.500.000 zł 
z przeznaczeniem na dotacje dla oświatowych za
kładów budżetowych oraz częściowo na sfinanso
wanie modernizacji gospodarki cieplnej w budyn
kach wielorodzinnych na Os. Górnym.

Projekt uchwały mówi też o przeniesieniach 
wydatków. Dzięki pozyskaniu środków z MENiS 
na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej 
przy SP nr 37 w Ochojcu ustalono, że kwota 
153.556 zł przeznaczona zostanie m.in. na wy
mianę okien w SP nr 1, naprawę ogrodzenia
1 uporządkowanie terenu przy Gimnazjum nr 10, 
remont oświetlenia sali gimnastycznej w Gimna
zjum nr 12 i zagospodarowanie strychu na cele 
użytkowe w Gimnazjum nr 13 oraz izolację mu
rów w I LO. Ponadto kwota 134.000 zl wyko
rzystana zostanie na wykonanie dokumentacji 
związanej z budową nowych odcinków sieci ka
nalizacyjnej i wodociągowej, a środki przezna
czone pierwotnie na modernizację kotłowni wę
glowej w SP nr 2, postanowiono wykorzystać na 
pilny remont sanitariatów w tej placówce.

Uchwała koryguje również bilans źródeł po
krycia deficytu budżetu m iasta oraz zakłada 
uaktualnienie W ieloletnich Programów Inwe
stycyjnych, realizowanych przez Wydział In 
frastruktury Miejskiej i Inwestycji. Do zmian 
w tych program ach uwagi zgłosiła Krystyna  
Stok łosa (R IO ).
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Ostatnie ze zmian w uchwale, omówione przez 
B. Paszendę, dotyczyły zwiększenia dotacji dla 
Domów Kultury w Chwałowicach i Niedobczy- 
cach o kwotę 24.000 zł każda, z przeznaczeniem 
na sfinansowanie kosztów ogrzewania tych obiek
tów. Do tej pory nieodpłatne ogrzewanie budyn
ków zapewniała kop. „Chwałowice”, teraz kosz
ty te przechodzą na miasto.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 
przeciw była jedna, a 6 wstrzymało się od głosu.

Nie zarżnąć kury...
— Przyjąłem  zasadę, by nie podwyższać po

datków  —  mówił prezydent Adam Fudali, roz
poczynając najważniejszą dyskusję sesji.

Jako pierwsze pod lupę radnych trafiły podat
ki od nieruchomości na rok 2004. Jak wyjaśnił 
skarbnik miasta B. Paszenda, stawki podatko
we zostały utrzymane na poziomie roku 2003
i są niższe od maksymalnych, zawartych w ob
wieszczeniu Ministra Finansów. Wszystko po to, 
by stworzyć korzystne warunki dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w naszym mieście. Tak 
więc stawka dla budynków związanych z prowa
dzeniem działalności gospodarczej nadal będzie 
wynosić 16,79 zł za lm 2 powierzchni użytkowej. Nie 
wzrośnie też podatek od gruntów związanych z pro
wadzeniem działalności gospodarczej (0,60 zł za 1 m2), 
podobnie jak stawka dla budynków lub ich czę
ści, zajętych na prowadzenie działalności gospo
darczej w zakresie świadczenia usług medycznych 
(3,45 zł od lm 2 powierzchni użytkowej). Przy 
określaniu stawek dla budynków pozostałych 
oraz gruntów pozostałych, wprowadzono zmia
ny wynikające z przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Stawka
mi w wysokości 5,64 zł (od 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części) i 0,28 zł 
(od 1 m2 powierzchni gruntów), objęte będą bu
dynki i grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej, 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego. N ato
miast od 1 stycznia 2004 r., nieruchomości lub 
ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, będą 
objęte ustawowym zwolnieniem od podatku. 
Nadal też obowiązywać będą zwolnienia od po
datku budynków, budowli i gruntów komunal
nych, będących we władaniu miejskich jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem jednak części od
danych w najem, dzierżawę lub inną formę po
siadania zależnego, celem prowadzenia działal
ności gospodarczej. Utrzymano również zwolnie
nie od podatku od nieruchomości gruntów zde
gradowanych na skutek działalności górniczej, 
o ile nie są związane z prowadzeniem działalno
ści gospodarczej. Zmodyfikowano natom iast 
zwolnienie gruntów, oznaczonych w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, tak, by obejmo
wało ono tylko grunty nie będące w posiadaniu 
przedsiębiorców. Wprowadzono też zwolnienie 
dotyczące szkół i przedszkoli, obejmujące w prak

tyce szkolne sklepiki oraz nieruchomości stano
wiące własność podmiotów je prowadzących, wy
korzystywane do działalności oświatowej.

W uchwale pojawiła się też nowa, odrębna 
stawka dla gruntów pod zbiornikami wodnymi 
przemysłowymi. Ustalono ją na poziomie 70% 
stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, czyli 0,42 zł od 1 m2 
powierzchni. Pierwotnie w projekcie pojawił się 
zapis informujący, że stawka obejmuje grunty tyl
ko pod tymi zbiornikami, które spełniają -  zgod
nie z pozwoleniem wodno-prawnym -  co naj
mniej w 30% funkcję retencyjną, jednak w zgło
szonej autopoprawce zapis wykreślono. Opozy
cja uznała propozycję stawki za preferencyjną dla 
elektrowni „Rybnik”. Prezydent z kolei zwrócił 
uwagę na sytuację, w jakiej znajduje się to przed
siębiorstwo i tłumaczył, że zaproponował poda
tek w wysokości 0,42 zł ze względu na restruktu
ryzację „E R ” i jej obecną kondycję, a także, 
by zapobiec przekazywaniu jej majątku niepro
dukcyjnego na rzecz miasta. Podkreślał również, 
że „ER ” ponosi nakłady na kulturę, sport i dzia
łalność oświatową. Wyjaśnienia te nie przeko
nały Józefa M akosza: — Najbogatsza firm a  
w mieście otrzymuje od nas prezent, a ja nie chcę, by 
go dostała. Zbiornik nie spełnia wymogu retencyj- 
ności, co pokazała  pow ódź. Tłumaczenie, 
że w sytuacji kiedy miasto nie obniży podatku, 
to „ER” „zrzuci” na nas infrastrukturę sportowo- 
kulturalną nie jest żadnym argumentem — mówił 
radny RIO, zapewniając, że uchwała jest niespra
wiedliwa. Prezydent przekonywał, że ustalanie 
podatków leży w gestii RM, a kwota widniejąca 
w projekcie jest jedynie propozycją kierunku pro
w adzenia polityki podatkow ej: — Zgodnie  
z  ustawą, podatek od gruntów pod zbiorniki wod
ne może wahać się od zera do 63 groszy za lm 2 po
wierzchni. Moja propozycja to 42 grosze — mówił. 
— Oczywiście wolałbym, by podatek wynosił 63 gro
szy, ale nie możemy sobie pozwolić, by „zarżnąć 
kurę”, która jeszcze chodzi po podwórku. Prezy
dent tłumaczył, że miasto nieraz okazywało po
moc innym zakładom, jak choćby „Ryfamie”, te
raz warto pomyśleć o „ER ”, a Romuald Nie- 
wełt (BSR) przypomniał, że RM uchwala podat
ki na propozycję prezydenta miasta, bo to on jest 
odpowiedzialny za budżet. W dalszej części dys
kusji W iesław Zawadzki (SLD) pytał na jakiej 
podstawie ustalana jest wartość budowli podle
gających opodatkowaniu (wynika ona z deklara
cji podatników), a Henryk Ryszka (BSR) chciał 
poznać procedurę uznania gruntów za zdegra
dowane. W tym przypadku, podstawą do zwol
nień jest wniosek podatnika i zaświadczenie 
z kopalni o stopniu  zdegradow ania terenu . 
W przypadku jego braku, oceny gruntu dokonu
je specjalna komisja.

Za sprawą kolejnego wystąpienia J. Makosza, 
powrócono jednak do tematu elektrowni „Ryb
nik”. Radny RIO stwierdził, że sponsoring przez 
„ER ” jakichkolwiek przedsięwzięć może okazać 
się wątpliwy, gdyż trudno będzie oszacować,

czy środki przekazane na cele kulturalne czy 
sportowe pochodzą rzeczywiście z elektrowni, czy 
też są to pieniądze podatników. Po raz kolejny 
radny powołał się na „beztroskie” przyłączenie 
Ochojca do Rybnika i apelował, by obalić mit, 
że „(■■■) miasto żyje z elektrowni”. Mówił, że 
30-procentowa redukcja podatku dla „ER” jest 
„zabójstwem dla Rybnika ” i „frymarczeniem ” pu
blicznymi pieniędzmi. — Wytoczmy rozsądną 
wojnę elektrowni „Rybnik” — mówił J. Makosz, 
czym wywołał zdziwienie i sprzeciw większości 
radnych. M ichał Chmieliński (BSR) poinfor
mował, że Komisja Finansów pozytywnie zaopi
niowała propozycję stawki zgłoszoną przez pre
zydenta, a właśnie dzięki elektrowni, „(...) Ryb
nik wygląda tak jak wygląda ”. — Rybniczanie od
poczywają na terenach i obiektach elektrowni 
i temu nie da się zaprzeczyć. Namawianie do wy
taczania wojny jest nadużyciem. Apeluję o wstrze
mięźliwość wypowiedzi — mówił. Z kolei Józef 
Ibrom (BSR) zapewniał, że tak dobrej współ
pracy pomiędzy Rybnikiem, a elektrownią nie 
było już od dawna, czego efekty są widoczne, 
a korzyści wymierne dla miasta. -  Proponowanie 
wojny z elektrownią „Rybnik” jest niezrozumiałe. 
Nie od dziś wiadomo, że zgoda buduje, a niezgo
da rujnuje. Przychylmy się do propozycji prezyden
ta, bo tylko współpraca może przynieść wymierne 
sku tki — mówił. W. Zawadzki przekonywał, 
że skoro „ER ” ma płacić podatek o ponad mi
lion złotych niższy od ubiegłorocznego, to skąd 
miasto weźmie pieniądze na pokrycie tej straty. 
Z  kolei K. Stokłosa przekonywała, że nie ma gwa
rancji, iż „nadbudowa socjalna elektrowni” i tak 
do miasta nie trafi. Stanowisko opozycji podtrzy
mał również Stanisław  Stajer (RIO). — Za
stanówmy się co robimy. Mamy pracować dla do
bra Rybnika -  pozyskiwać pieniądze, a nie je da
rować — mówił. Z  kolei prezydent A. Fudali 
przekonywał, że ustawodawca po to dał możli
wość elastycznego ustalania stawek w ramach 
„w idełek” podatkowych, by z nich korzystać 
i dostosowywać do sytuacji gospodarczej na ryn
ku. Podkreślał także, że elektrownia to duży za
kład, który wciąż płaci zobowiązania do miasta 
i przypomniał, że to właśnie dzięki „ER” udało się 
w Rybniku wybudować 10 sal gimnastycznych. Wi
ceprzewodniczący RM Jan Mura, przychylnie 
odniósł się do projektu uchwał podatkowych i prze
konywał, że należy wyjść naprzeciw „ER”. Podob
nie jak Czesław Tkocz (BSR), który w swoim wy
stąpieniu podkreślił zaangażowanie i pomoc ze 
strony „ER”, na jaką miasto zawsze mogło liczyć: 
— Byłoby nie fair; gdyby przedsiębiorstwo, które przy
jaźnie „klepaliśmy po plecach”, nagle zacząć „ko
pać w kostkę” — mówił, nalegając na utrzymanie 
dobrych kontaktów z „ER”. Radny zgłosił również 
wniosek o zamknięcie dyskusji, który, mimo sprze
ciwów opozycji, przegłosowano (za jego przyjęciem 
było 15 osób, przeciw -  5, a od głosu wstrzymały 
się 3 osoby). Całą uchwałę przyjęto 15 głosami za, 
przy 6 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

c.d. na strome 6.
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c.d. ze strony 5.

Czworonogi bez zmian
Nie wzrośnie również podatek od posiada

nia psów.
Roczna stawka podatku nadal będzie wynosić 

40 z! od każdego posiadanego psa. Połowę staw
ki zapłacą właściciele, którzy weszli w posiadanie 
czworonoga po 30 czerwca 2004 r. Projekt przyję
to 18 glosami za, przy 6 wstrzymujących się.

Transportowe zawiłości
Nie ma też większych zmian w podatku od 

środków transportowych.
Jak podano w uzasadnieniu do uchwały, w celu 

stworzenia korzystniejszych warunków do pro
wadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego, wprowadzony został po
dział samochodów według rodzajów zawieszenia. 
Obniżono stawki podatkowe dla pojazdów z za
wieszeniem pneumatycznym lub równoważnym, 
a dla pojazdów z innymi typami zawieszenia, 
stawki ustalono na poziomie minimalnym, po
danym w obwieszczeniu M inistra Finansów. 
W praktyce oznacza to jednak podwyższenie czę
ści stawek na rok 2004, co jest konsekwencją walo
ryzacji stawek. Jak wyjaśnia! B. Paszenda, wskaź
nik inflacyjny dla waloryzacji górnych stawek po
datkowych na rok 2004 wynosi jedynie 0,6%. Na
tomiast stawki minimalne w podatku od środków 
transportow ych muszą zostać podwyższone 
o 15, 477%. Wynika to z zapisanego w ustawie
0 podatkach i opłatach lokalnych mechanizmu 
waloryzacji stawek minimalnych opartego o kurs 
euro. Tak więc w wyniku przyjętego mechanizmu 
waloryzacji stawek, w dwóch przypadkach doszło 
do nietypowej sytuacji, w której stawki minimal
ne przekroczą stawki maksymalne, co oznacza 
brak możliwości uchwalenia ich wysokości. Doty
czy to stawek dla samochodów ciężarowych i cią
gników o najwyższej dopuszczalnej masie całko
witej i zawieszeniu innym niż pneumatyczne. 
W pozostałych przypadkach, przyjęty mechanizm 
wymuszał konieczność podniesienia stawek, tak, 
by nie były one niższe niż nowe ustawowe mini
mum. Okazuje się, że rząd wystąpił do Sejmu 
z projektem  nowelizacji ustawy o podatkach
1 opłatach lokalnych, który zakłada, że jeśli staw
ki minimalne w podatku od środków transpor
towych przewyższą stawki maksymalne, to gór
nej granicy stawki nie uwzględnia się, a Rada 
przyjm uje jako  obow iązującą staw kę m in i
malną. Jednak proces legislacyjny jest w toku, 
stąd też Rada nie mogła w momencie omawia
nia uchwały przyjąć tych dwóch stawek, mimo, iż 
wysokość stawek minimalnych i maksymalnych jest 
znana. Tak więc do czasu wejścia w życie noweli
zacji, obowiązywać będą dla tych kategorii środ
ków transportow ych stawki ubiegłoroczne 
(2.196 zł i 2.238 zł). Jednak po wejściu w życie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zasto
sowanie znajdą minimalne stawki ustawowe, czy
li odpowiednio -  2.452,80 zł i 2.548,65 zł.
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Warto również podkreślić, że w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, w poszczególnych kategoriach 
pojazdów podwyższono o rok datę ich produkcji 
(z ’96 na ’97 i z ’98 na ’99). Uchwałę przyjęto 15 
glosami za, przy 7 wstrzymujących się.

Zwolnienia i inkaso
Ostatnie z pakietu uchwał podatkowych do

tyczyły zwolnień od podatków gruntów rolnych.
Radni przychylili się do propozycji zwolnienia od 

podatku rolnego grunty zdegradowane wskutek 
działalności górniczej, o ile nie są związane z pro
wadzeniem działalności gospodarczej. Uchwala bę
dzie obowiązywać od 1 stycznia 2004 r. Ustalono 
ponadto, że pobór podatku rolnego od osób fizycz
nych w drodze inkasa w dzielnicach Orzepowice 
i Rybnicka Kuźnia będzie prowadzić Helena 
Jakubiak, a w Zebrzydowicach -  Bernadeta 
Wojaczek. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 
3% pobranych kwot. Obydwie panie będą również 
pobierać w tych dzielnicach podatek od nierucho
mości i posiadania psów. Projekty przyjęto jedno
głośnie. Uchwały o podatkach lokalnych publikuje
my w „Monitorze Miejskim”, na str. 41-42.

Na rzecz niepełnosprawnych
Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę przedsta

wioną przez zastępcę prezydenta Ewę Ryszkę, 
a dotyczącą rozdysponowania dodatkowych środ
ków (119.923 zł) na realizacje zadań z zakresu re
habilitacji społecznej z Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz niewy
korzystanych środków na rehabilitację zawodową 
(80 tys. zł). Dofinansowano m.in. zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedycz
ne, wydatki na usunięcie barier architektonicznych, 
organizaq'ę turnusów rehabilitacyjnych oraz dzia
łalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Niedo- 
bczycach.

E. Ryszka przedstawiła też projekt uchwały 
w sprawie wymaganego ustawowo porozumienia 
pomiędzy Powiatem Rybnickim, a prezydentem 
Rybnika o objęcie powiatu działaniem Warszta
tów Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki oraz 
w Niedobczycach. Radni wyrazili zgodę na pod
pisanie takiego porozumienia jednogłośnie.

Kolejnych kilka projektów uchwał przedstawił 
zastępca prezydenta Jerzy Frełich. Tylko jeden 
radny wstrzymał się od głosu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z miastem Kato
wice w zakresie specjalistycznej pomocy psycholo
giczno-pedagogicznej dla dzieci autystycznych 
z Rybnika. Problem ten dotyczy przypadków jed
nostkowych, ale istnieje, a jak dotąd, w naszych pla
cówkach brakuje terapeutów z tej dziedziny.

Sąd Okręgowy w Rybniku?
Większą dyskusję wzbudziła sprawa upoważnie

nia prezydenta miasta do rozmów z prezesem Sądu 
Okręgowego w Gliwicach i Ministerstwem Spra
wiedliwości, których efektem byłoby ewentualne 
zlokalizowanie w Rybniku ośrodka zamiejscowe

go tego sądu. Aktualnie jego wydziały zamiejsco
we są rozsiane w obiektach adaptowanych, zarów
no w Rybniku, jak i Wodzisławiu. Władze Rybni
ka, mając na uwadze m.in. rolę miastotwórczą in
stytucji sądowniczych, zmierzają do utworzenia jed
nej siedziby ośrodka zamiejscowego, który w przy
szłości mógłby stanowić bazę dla utworzenia w Ryb
niku sądu okręgowego. Podejmowane wcześniej 
próby zainteresowania resortu sprawiedliwości 
obiektami po dawnym szpitalu „Juliusz” były nie
udane, gdyż ich adaptację dla potrzeb sądownic
twa uznano za zbyt kosztowną.

J. Frelich przedstawił radnym wstępną koncep
cję zagospodarowania dopiero co odkupionego 
przez m iasto placu między ulicam i 3 Maja, 
a Miejską, gdzie stanąć miałaby nowa siedziba 
sądu okręgowego, w której znalazłoby się też 
miejsce dla tzw. „nowych” ksiąg wieczystych. I ta
kim rozwiązaniem władze sądownicze są zaintere
sowane, a kolegium Sądu Okręgowego w Gliwi
cach podjęło odpowiednią uchwałę o potrzebie bu
dowy nowej siedziby -  na razie ośrodka zamiejsco
wego. Jego lokalizacja w centrum miasta, w bez
pośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, wydała 
się potencjalnym inwestorom bardzo logiczna. Mi
nisterstwo zapewnia, że środki na tę inwestycję 
w wysokości 14 min zł znajdują się w planie budże
towym resortu na rok 2005, oczekiwany jest jed
nak wstępnie 3 -  milionowy finansowy współudział 
gminy. By jednak prowadzić dalsze rozmowy i ne
gocjacje, prezydent musi otrzymać przyzwolenie 
Rady Miasta. Przedstawiona koncepcja przewi
duje, że druga część placu przeznaczona zostałaby 
na inwestycję komercyjną -  obiekt hotelowo-usłu- 
gowy (Wizualizację projektu i jego szczegóły przed
stawiliśmy w listopadowej „GR”).

Dyskusję podjął J. Makosz, zwolennik powsta
nia w Rybniku sądu okręgowego, ale niekoniecz
nie w tym miejscu i nie w sąsiedztwie obiektu 
komercyjnego. Radny uważa, że lokalizacja w 
centrum instytucji, która po godz. 16.00 będzie 
pusta nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie spodo
bała mu się też koncepcja udziału finansowego 
miasta w tej inwestycji. Jego zdaniem, w tym przy
padku powinien wystarczyć aport w postaci tere
nu. Radnego W. Zawadzkiego zaniepokoiła z 
kolei możliwość powstania „galimatiasu prawne
go”, który może powstać w wyniku podziału tere
nu. Stwierdził też, że w mieście „... nikt nie odpo
wiada za nieudane zamierzenia”. Prezydent A. 
Fudali przypomniał, że np. w Żorach i Jastrzębiu 
siedziby instytucji sądowniczych powstały wyłącz
nie ze środków z budżetu gminy, należy więc wy
korzystać zapewnienia resortu sprawiedliwości o 
gotowości do finansowania obiektu. — Siedziba 
sądu uzupełniałaby w logiczny sposób ciąg pieszy 
od dworców PKP i PKS w stronę centrum miasta. 
Po drodze znajdują się najważniejsze miejskie in
stytucje, a sąd byłby jedną z nich — przekony
wał prezydent. Zapewnił też, że przetarg na 
drugą, kom ercyjną część placu może zostać 
ogłoszony tuż po zakończeniu podziału geodezyj
nego, który już trwa. Koncepcję poparł m.in. radny

N r  1 2 /3 9 0 ; grudzień 2 0 0 3



R. Niewelt, który uważa inwestycje państwowe za 
najbardziej solidne przedsięwzięcia. 
M. Chmieliński wyrazi! nadzieję, że wszyscy radni 
zdają sobie sprawę, że na tak wczesnym etapie 
chodzi przede wszystkim o zdefiniowanie potrzeby 
zaistnienia sądu okręgowego w naszym mieście i 
danie prezydentowi „zielonego światła” do dal
szych rozmów. Za uchwalą głosowało 18 radnych, 
przeciw -  3, również 3 wstrzymało się od głosu.

Imię nadane, imię uchylone
Radni zgodzili się jednogłośnie na nadanie 

Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku-Zebrzy- 
dowicach imienia Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, przychylając się tym samym do wniosku or
ganów placówki. Sylwetkę patrona przedstawił wi
ceprezydent J. Frelich, przypominając jednocześnie 
o patriotycznych tradycjach szkoły obchodzącej 
w tym roku jubileusz 90-lecia istnienia. Kolejna 
natomiast uchwała dotyczyła uchylenia imienia 
Stanisława Kunickiego Szkole Podstawowej nr 
18. Postać dotychczasowego patrona -  działacza 
komunistycznego i członka niepolskiej organiza
cji „Narodnaja Wola” -  wzbudza dziś kontrower
sje. Radni podjęli uchwały jednogłośnie.

Zbycia, nabycia...
Spory ruch w dziedzinie nieruchomości spowo

dowany jest m.in. potrzebami miasta związanymi 
z realizacją kanalizacji w ramach programu ISPA. 
Miasto nabywa działki o wielkości od 2 do 1000 
m2 m.in. na potrzeby przepompowni, zbiorników 
retencyjnych, dróg dojazdowych itp. Projekt kolej
nej uchwały przewidywał też np. przyjęcie przez 
miasto darowizny w postaci drogi gruntowej zapew
niającej dojazd do miejskich działek, zbycie frag
mentów terenów właścicielom prywatnych działek 
w celu ich powiększenia, a także oddanie działek 
w wieczyste użytkowanie. Radni podjęli uchwałę 
20 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Uchwały dodatknwe
W trakcie trwania sesji nowo powołana radna 

RIO Lidia Rosół zdecydowała się na pracę w trzech 
komisjach: Gospodarki Przestrzennej, Działalno
ści Gospodarczej i Komunikacji, a także Finansów 
oraz Oświaty, Kultury i Sportu. Radni przyjęli tę 
decyzję jednogłośnie.

Formalnością związaną z zasadami wynagradza
nia pracowników samorządowych było podjęcie 
uchwały o przyznaniu prezydentowi miasta dodatku 
speq'alnego w wysokości 40% wynagrodzenia zasad
niczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek ten jest skła
dową wynagrodzenia przyznawaną na okres jednego 
roku i wymaga za każdym razem aprobaty radnych. 
Za było 18 radnych, zaś 6 wstrzymało się od głosu.

Pytania, oświadczenia, interpelacje
Ostatni punkt porządku obrad sesji czyli wnio

ski, pytania i interpelacje radnych został zdomi
nowany przez tem at wysokości stawki podatku

od nieruchomości w połączeniu z problemem elek
trowni „Rybnik” (Patrz strona 5). Pierwszy dysku
sję podjął radny Bronisław Drabiniok (PO), za
rzucając przewodniczącemu RM M. Śmigielskie
mu uniemożliwienie zabrania głosu w czasie oma
wiania projektu uchwały o podatkach tym radnym, 
którzy zgłosili zamiar wyrażenia swojej opinii przed 
formalnym zamknięciem dyskusji. B. Drabiniok 
przypomniał, że na terenie Rybnika istnieją jesz
cze dwie kopalnie, które kiedyś również wspoma
gały miasto, a dziś... „traktuje się je po macoszemu 
Radny St. Stajer podkreślił, że obniżenie podatku 
dla elektrowni odbyło się bez udziału opozycji. 
Poparł również zdanie swojego poprzednika co do 
„stylu pracy” przewodniczącego RM, który jednak 
wyjaśnił, że działa zgodnie ze statutem RM. Do 
tematu tego wrócił również radny W. Zawadzki, 
a następnie skrytykował przeprowadzoną kilka lat 
temu reorganizacje służby zdrowia, której efektem 
są, według radnego, m.in. kolejki do okulisty w przy
chodni w Boguszowicach. Ze względu na zapisy
wanie na dany dzień tylko 20 osób, może się zda
rzyć, że pacjent będzie odchodził „ z kwitkiem” 
przez wiele tygodni. Radny H. Ryszka podniósł 
sprawę walących się i dewastowanych „familoków” 
przy ul. Andersa, dziękując władzom miasta za zor
ganizowanie spotkania z komisją konserwatorską, 
a senatorowi A. Graczyńskiemu za przyśpieszenie 
terminu jej przyjazdu i informując o efektach wizji 
lokalnej w Niedobczycach (Więcej na ten temat na 
str. 11). Po raz kolejny poruszył też sprawę utwo
rzenia w tej dzielnicy posterunku policji. Radny 
J. Makosz zarzucił radnym Bloku Samorządowe
go Rybnik bierność, mającą się przejawiać w małej 
ilości pytań stawianych na sesji przedstawicielom 
władz miasta. Zdecydowanie przeciwko „atakom 
na BSR” zaprotestował w dalszej części sesji prze
wodniczący tego ugrupowania R. Niewelt, stwier
dzając, że zabieranie głosu powinno się odbywać 
tylko w sprawach merytorycznych, a nie w dygre
sjach i osobistych uwagach. J. Makosz wróci! jesz
cze do remontu wiaduktu nad ul. Mikołowską, kry
tykując sposób wykonywania tam robót i brak in
terwencji służb miejskich. Radna K. Stokłosa przy
pomniała sesję wrześniową i uchwałę o wprowa
dzeniu 10-złotowego biletu dla dzieci i młodzieży 
nieuprawnionej do darmowego przewozu w tzw. 
gimbusach. Radna, po przeczytaniu wywiadu 
z przedstawicielem NIK, uważa, że przy omawia
niu projektu tej uchwały została wprowadzona 
w błąd przez wnioskodawców i poprosiła o wyja
śnienia. K. Stokłosa zarzuciła też Straży Miejskiej 
brak reakcji na przypadki łamania przepisów przez 
kierowców parkujących w niedozwolonych miej
scach. Zadała też pytanie dotyczące źródeł fi
nansowania rem ontu siedziby spółki „Hossa”. 
Wiele pytań do władz miasta miał radny K. Zięba 
-  czy Urząd Miasta zatrudnia osoby niepełno
sprawne, czy w budżecie zaplanowano środki na 
dalszą realizację obwodnicy, pytał też o sposób 
zagospodarowania obiektów po szpitalu „Juliusz” 
oraz o rozwiązanie konfliktu z fundacją „Signum 
M agnum”, która nie zgadza się na sąsiedztwo

planowanej inwestycji Plaża Centers. Radny 
przedstawił też obawy co do efektów wyboru 
ławników oraz zasygnalizował słabe tempo prac 
wymiany sieci wodnej przez PWiK na osiedlu No
winy. Radny St. Stajer złożył wniosek, by każdo
razowo po zaprezentowaniu projektu uchwały, 
przewodniczący odpowiedniej komisji przedsta
wił przebieg i wynik głosowania w gronie jej człon
ków. Radny Longin Bednorz (RIO) poruszy! raz 
jeszcze problem szkód górniczych i „trzęsień zie
mi” mających miejsce w dzielnicy Niedobczyce, 
przytaczając fragment konstytucji RP o zapew
nieniu przez państwo ochrony i kształtowania śro
dowiska. Problem, również związany z eksplo
atacją górniczą, ale w dzielnicy Radziejów, pod
jął radny Zygmunt Gajda (BSR). Zaapelował 
on, by sprawą wypłat za zniszczone domy zainte
resować parlamentarzystów, gdyż 40% od wyli
czonej sumy odszkodowania „zabiera fiskus”, czym 
właściciel zniszczonych domów są zbulwersowa
ni. Pojawiły się też pomysły na zagospodarowanie 
byłego szpitala „Juliusz” -  radny Z. Gajda wi
działby tam przeniesiony z Raciborza oddział Ar
chiwum Państwowego, zaś wcześniej radny 
K. Zięba zaproponował stworzenie tam domu 
opieki dla ludzi starszych i dla matek samotnie 
wychowujących dzieci.

Kilka informacji przekazał radnym przewod
niczący RM M. Śmigielski -  przedstawił m.in. 
harmonogram prac nad budżetem miasta na rok 
2004, wezwanie mieszkańca Rybnika J. Milanow
skiego o uchylenie uchwały dotyczącej podatku 
od środków transportu, pismo radnego Stani
sław a Lenerta (SLD) w sprawie rezygnacji 
z uczestnictwa w pracach Komisji Samorządu, 
Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej ze wzglę
du na wybór do Komisji Rewizyjnej, a także pro
test kandydatki na ławnika T. Robenek, która 
uważa pominięcie swojej osoby przy wyborze za 
przejaw dyskryminacji. K. Stokłosa, która prze
wodniczyła zespołowi radnych przygotowujących 
wybór ławników, uważa te zarzuty za nieuzasad
nione, gdyż kandydatka przedłożyła błędnie wy
pełniony wniosek, co skutkuje odrzuceniem kan
dydatury. M. Śmigielski przedstawił też pismo ze 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją 
o niestwierdzeniu nieprawidłowości w oświadcze
niach m ajątkowych -  własnym i prezydenta 
A. Fudalego. Na ręce prezydenta przekazał też 
pismo jednego z mieszkańców Rybnika, który 
oświadczył, że zmieni azbestowe pokrycie dachu 
swojego domu, jeżeli miasto zrefunduje mu 80% 
robót. (Nowe przepisy dotyczące wymogu likwi
dowania azbestu przedstawimy w styczniowej 
„ G R”). Sesję zakończył gorący jeszcze temat sprze
daży miejskiego placu firmie Plaża Centers i kilka 
pytań J. Makosza dotyczących udziału finansowe
go tej firmy w przebudowie skrzyżowania ulic Ra
ciborskiej, Dworek i Wodzisławskiej i kosztów wy
burzenia kamienic w tym rejonie. Prezydent zapo
wiedział udzielenie odpowiedzi na skierowane do 
siebie pytania radnych na następnej sesji.

(S), (r)



Nadzwyczajna. Sesja Rady Miasta -  10 grudnia

Postój wyceniony
Ustalenie wysokości stawek za parkowanie na drogach publicznych 

wymagało zwołania nadzwyczajnej sesji. W porządku obrad pojawiły się 
jednak również inne projekty uchwał, a momentami dyskusja odbiegała 
od zasad dobrego smaku. Radni są reprezentantam i mieszkańców, 
a to zobowiązuje. Szkoda tylko, że nie wszystkich i nie zawsze.

Głos w sprawie...
Zanim radni zajęli się tematem parkowania, 

dyskutowali na temat., dyskusji.
W czasie poprzedniej sesji RM, po przegłosowaniu 

wniosku o zamknięcie dyskusji, na liście zgłoszonych 
do zabrania głosu było jeszcze kilku radnych, w tym 
Bronisław Drabiniok (PO), ale tylko on jeden z tego 
grona nie wypowiedział się na temat omawianej wów
czas uchwały. W związku z tym Prezydium Rady Mia
sta po przeanalizowaniu całej sytuacji zaproponowało, 
aby zawsze po wniosku formalnym, dotyczącym za
mknięcia dyskusji, umożliwić wypowiedź tylko tym rad
nym zgłoszonym do wystąpień, którzy ani razu nie za
brali głosu w omawianej kwestii. Taki wniosek zgłosił 
przewodniczący RM Michał Śmigielski, a rozwią
zanie to poparli też Henryk Ryszka (BSR) i Jan 
Mura (BSR). Jednak innego zdania była opozycja. 
Krystyna Stokłosa (RIO) Wiesław Zawadzki (SLD) 
i Kazimierz Zięba (SLD) przekonywali, iż nie należy 
ograniczać wystąpień opozycji, a wszyscy zgłoszeni do 
udziału w dyskusji powinni mieć szansę wypowiedzi. 
Radny Józef Makosz (RIO) apelował, by „ (...) nie 
zamykać ust opozycji”, a Romuald Niewelt (BSR) 
zapewniał, że Blok Samorządowy Rybnik nie ograni
cza dyskusji, a jedynie stara się usprawnić jej przebieg:
— Głos w dyskusji zabierają zwykle te same osoby, które 
powtarzają wygłaszane wcześniej kwestie, nie wnosząc 
niczego nowego do sprawy. Zazwyczaj szybko wyczer
pują się merytoryczne argumenty, a zaczyna się przysło
wiowa „młócka ”— mówił. Słów krytyki nie szczędził też 
W. Zawadzki, zdaniem którego należałoby przywrócić 
regulamin prowadzenia sesji, a J. Makosz, używając 
obraźliwych epitetów, mówił o „szambie w Radzie”, 
manipulacjach i utrudnianiu opozycji mówienia wła
snym głosem. Dyskusja zaczynała przybierać formę „py
skówki”, dlatego też M. Śmigielski, zgłosił wniosek o jej 
przerwanie. Podobnego zdania było 15 osób, 4 wstrzy
mały się od głosu a 2 byty przeciw. Byt to jednak pierw
szy z trzech zgłoszonych wniosków, które wymagały prze
głosowania. Najpierw rozpatrywano propozycję K  Sto
kłosy, by mimo zamknięcia dyskusji, do głosu dopuścić 
wszystkie osoby, które chciały w niej wziąć udział (upadł
-  za jego przyjęciem opowiedziało się 10 osób, a prze
ciw było 13). Następnie poddano pod głosowanie pro
pozycję zgłoszoną przez przewodniczącego RM, by szan
sę na wypowiedź mieli tylko d  radni, którzy nie wypo
wiadali się wcześniej i ta propozycja zyskała przychyl
ność RM (za było 16 osób, przeciw 6, a jedna wstrzyma
ła się od głosu). Trzeci z wniosków, by wprowadzić regu
lamin prowadzenia sesji, jak sugerował W. Zawadzki, 
również upadł (za jego przyjędem było 9 osób, przeciw 
13, a jedna wstrzymała się od głosu).

Strefa w cenie
Pierwszy z omawianych tego dnia projek

tów uchwal dotyczył parkowania pojazdów na 
drogach publicznych i wysokości opłat z tego 
tytułu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepis usta
wy o drogach publicznych, który upoważniał Radę 
Ministrów do określenia zasad wprowadzania opłat 
za parkowanie na drogach publicznych, jest nie
zgodny z konstytucją. Dlatego też przepisy te stra
ciły swą moc z dniem 30 listopada. Dopiero 24 li
stopada b.r. Sejm znowelizował niekonstytucyjny 
przepis ustawy, która obecnie dopuszcza możli
wość, by Rada Miasta ustalała strefy płatnego par
kowania i określała stawki opłat za to parkowanie. 
Ze względu na „opieszałość” Sejmu, wszystkie sa
morządy, w tym również i rybnicki, stanęły przed 
faktem , że co najm niej przez dwa miesiące 
-  w grudniu i najprawdopodobniej w styczniu, 
parkowanie na miejscach przy drogach będzie dar
mowe. Bowiem jak wyjaśnił zastępca prezydenta 
Jerzy Frelich, uchwała w tej sprawie (publikuje
my ją w Monitorze Miejskim na stronie 42) po przy
jęciu przez radnych, musi być zatwierdzona przez 
wojewodę, ukazać się w Dzienniku Urzędowym 
i wymaga jeszcze 14 dni, by się uprawomocniła.

Uchwała określa Strefę Płatnego Parkowania 
i wysokość stawek opłat. W przypadku parkingu 
na Placu Wolności zostały one obniżone. Za pierw
szą godzinę parkowania zapłacimy 2,5 zł (dotych
czas -  3 zł), za druga godzinę parkowania 3 zł, do 
tej pory -  5 zł. Trzecia godzina postoju kiedyś 
kosztowała kierowców 4 zł, teraz 3,5 zł, a parku
jąc w tym miejscu dłużej niż trzy godziny, trzeba 
będzie zapłacić 2,5 zł (poprzednio -  4 zł). Na pozo
stałych parkingach w Strefie zapłacimy 2 zł za 
pierwszą godzinę parkowania, 2,2 zł za drugą, 2,5 
zł za trzecią oraz 2 zł za czwartą i każdą następną. 
Kara za nieuiszczenie opłaty wynosi 50 zł. Projekt 
uchwały był rozpatrywany przez Komisję Gospo
darki Przestrzennej, Działalności Gospodarczej 
i Komunikacji i jak poinformował jej przewodni
czący H. Ryszka, został jednogłośnie przyjęty.

Dyskusję nad uchwałą rozpoczął B. Drabiniok 
od sugestii, by uwzględnić półgodzinny okres par
kowania, za który kierowcy płaciliby złotówkę. Po
nadto radny postulował, by w ramach niewykorzy
stanych minut na jednym bilecie parkingowym, 
można było korzystać z postoju w innych miejscach 
w ramach Strefy. Z  kolei W. Zawadzki, zapropo
nował, by za pierwsze pół godziny parkowania 
płacić 1,5 zł zarówno na Placu Wolności, jak i na

pozostałych parkingach, co zdaniem radnego 
zwiększyłoby rotację samochodów. Stanisław  
Stajer (RIO) również poparł koncepcję B. Dra- 
binioka i próbował dowiedzieć się czy rybnickie 
parkometry można przeinstalować, by wydawały 
resztę. Z kolei K. Zięba zwrócił uwagę na uciąż
liwe dla mieszkańców natężenie ruchu w rejonie 
Placu Wolności, a Leszek Kuśka (BSR) na kwe
stię parkingów w pasie drogowym poza Strefą. 
J. Makosz również przychylił się do pomysłu, by 
wykupiony na jednym parkingu bilet, obowiązy
wał na innych, należących do Strefy. — To obszar 
śródmiejski i bardzo łatwo dojść do każdego miej
sca w centrum, więc nie ma konieczności prze
mieszczania się samochodem z jednego parkingu 
na drugi. Rzecz w tym, by zmniejszać ruch w cen
trum, a nie go zwiększać — przekonywał J. Fre
lich. Kazimierz Salamon (BSR) mówił, że Strefa 
powstała po to, by wymusić na kierowcach ograni
czenie ruchu w bezpośrednim centrum: — Są par
kingi miejskie, przylegające do Strejy, które są dużo 
tańsze — mówił. J. Makosz pytał czy zgodnie z usta
wą dozwolone jest wprowadzenie stawek opłat za 
półgodzinne parkowanie. — Rada Miasta ustalając 
Strefę Płatnego Parkowania ustala wysokość stawek 
opłaty, z tym, że opłata za pierwszą godzinę parko
wania pojazdu nie może przekroczyć 3 złotych. To 
wszystko co na ten temat mówi ustawa — wyjaśniała 
radczyni prawna Łucja Pierchala. — Zgodnie z 
dotychczasową praktyką pierwszej godziny nie dzie
lono. Zdaniem R. Niewelta, rozstrzygając tę kwe
stię należy wziąć pod uwagę ustawowy wymóg wzro
stu każdej następnej stawki opłat o 20%. O wymo
gu progresji mówił też H. Ryszka, a do sprawy 
w dalszej części sesji powróciła również Ł. Piercha
la. Z kolei Michał Chmieliński (BSR) przekony
wał, że pomysł wprowadzenia stawek opłat za pół 
godziny parkowania rodzi pewne wątpliwości, a J. 
Mura nie zgodził się z uwagami opozycji, że ustala
jąc opłaty, BSR nie myśli o mieszkańcach, a jako 
przykład podał parkingi, na których odpłatność wy
nosi złotówkę. R. Niewelt, proponował, by uchwałę 
przegłosować, a później ewentualnie uzupełnić: — 
Każde odłożenie głosowania lub wprowadzenie no
vum, które może łamać zasady interpretacyjne usta
wy, naraża nas na odrzucenie uchwały i kolejną stra
tę czasu — mówił. Propozycję uwzględnienia półgo
dzinnych postojów poparł również Bolesław Ko
rzeniowski (SLD), uznając, że jest ona zgodna 
z prawem i z zasadą ekonomicznego wykorzystania 
miejsca parkingowego. Przychylił się też do innej 
propozycji B. Drabinioka i sformułował wniosek, by 
opłata parkingowa uiszczona w jednym miejscu par
kingowym upoważniała do wykorzystania pozosta
łego limitu czasu na innym miejscu parkingowym tej 
Strefy. W kolejce czekały też inne wnioski, ale za
nim je przegłosowano, swoją opinię wyraziła Ł. Pier- 
chała: — Ustawodawca jest nieprecyzyjny i nie zaka
zuje dzielić pierwszej godziny, ale nie wyjaśnia czy 
obowiązująca progresja 20-procentowa powinna na
stępować po każdej stawce godzinowej. Jeżeli zastosu
jemy stawkę półgodzinną, to musimy zachować pro
gresję 20- procentową w stosunku do następnej stawki.



Gdzie do lekarza ?
Wbrew temu, co mówili przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, pół

noc 21 listopada br. wcale nie była godziną „zero”, jeśli chodzi o wpływ ofert 
placówek opieki zdrowotnej na zakontraktowanie medycznych świadczeń. Go
dzina „zero” trwa...

W Rybniku swoich ofert nie złożyło 26 czyli 1/3 
wszystkich przychodni , co oznacza, że opieki me
dycznej może zostać pozbawionych ok. 80 tys. osób. 
Zaniepokojony tą sytuacją prezydent Adam Fuda
li zaprosił do Urzędu Miasta przedstawicieli zarów
no publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, by problem przedyskutować i podjąć ja
kieś działania. Pomimo zaproszenia, na spotkaniu 
nie pojawił się dyrektor śląskiego oddziału NFZ 
Marek Piekarski, a stanowisko NFZ przekazał 
prezydentowi Rybnika, który zapoznał z nim repre
zentantów rybnickiego środowiska medycznego. Jest 
ono jednoznaczne: nie będzie „dogrywki” konkur
su ofert, a placówki, które kontrakty podpiszą 
przejmą pacjentów od pozostałych. (W późniejszym 
czasie to twarde schronisko zostało złagodzone, ale 
NFZ z warunków się nie wycofał).

Wśród obecnych na sali kilkudziesięciu przedsta
wicieli NZOZr-ów tylko jeden ofertę wysiał (Euro- 
vita z Chwałowic), zastrzegając się jednak, że nie 
jest to równoznaczne z podpisaniem kontraktu. 
Oferty wysłały również szpitale: Wojewódzki Szpi
tal Specjalistyczny nr 3 i Szpital dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych.

Rybnickie placówki, które konkurs ofert zbojko
towały, przystąpiły do ogólnopolskiego „Porozumie
nia Zielonogórskiego”. Jego reprezentant, prezes 
związku pracodawców ochrony zdrowia w Zabrzu

Wtedy wysokość pozostałych stawek zostanie zburzo
na i może się zdarzyć, że będzie to odczytane przez 
nadzór wojewody jako przekroczenie 20-procento- 
wej dopuszczalnej progresji — ostrzegała radczyni. 
Następnie pod ocenę radnych poddano wniosek B. 
Drabinioka o to, by na pozostałych parkingach Stre
fy za pierwsze pół godziny parkowania płacić zło
tówkę (upadł -  przeciw było 13 osób, 7 za i 3 wstrzy
mały się od głosu). Podobnie było z wnioskiem W. 
Zawadzkiego, by kierowcy płacili za półgodzinny 
postój na Placu Wolności i pozostałych parkingach 
1,50 zł (za opowiedziało się 8 radnych, przeciw było 
13). Największe szanse na powodzenie miał wnio
sek B. Korzeniowskiego, a o jego odrzuceniu zdecy
dował jeden głos (12 było przeciw, 11 za). Całą 
uchwałę przyjęto 14 głosami poparcia, przy 6 prze
ciwnych, a 3 wstrzymujących się.

Zasady ustalone
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad usta

lenia opłat za postój na terenach miejskich 
przeznaczonych na postój pojazdów i udziele
nia prezydentowi wytycznych w tym zakresie.

Uchwała upoważnia prezydenta do określenia 
stawek opłat za korzystanie z postoju pojazdów na

Mariusz Wótjowicz przedstawi! argumenty prawie 
10-tysięcznej rzeszy lekarzy, którzy uważają, że nie 
są w stanie spełnić zaproponowanych im przez NFZ 
warunków umowy, a tym samym zapewnić swoim 
pacjentom świadczeń medycznych na odpowiednim 
poziomie. — Placówki, które oferty złożyły skazały 
się na unicestwienie i wiele wskazuje na to, że celem 
konkursu jest zniszczenie sieci niepublicznych zakła
dów — powiedział. — Robimy wszystko, by dopro
wadzić do całkowitego lub częściowego unieważnie
nia konkursu ofert, angażując w te działania parla
mentarzystów i wykorzystując ścieżkę legislacyjną.

Prowadząca NZOZ w Kłokocinie Halina La
ska na swoim przykładzie przekonywała o absur
dalności narzuconych przez NFZ warunków kon
traktu. — W  systemie ochrony zdrowia najważniejszy 
jest pacjent i lekarz, a nie otoczka w postaci urzędni
ków, a to oni, jak się okazało, narzucają rozwiązanie 
bez poważnej konsultacji ze środowiskiem medycz
nym. Moje wyliczenia wykazują, że za zaproponowa
ne środki nie będę mogła utrzymaćprzychodni Obecni 
na spotkaniu dyrektorzy dwóch rybnickich szpitali 
wyrazili daleko idący sceptycyzm wobec pomysłu 
przejęcia pacjentów z przychodni otwartych, które 
ofert nie złożyły.

Prezydent A. Fudali uważa, że sytuacja byłaby 
bardziej klarowna, gdyby żaden z zakładów oferty 
nie złożył, wtedy NFZ nie mógłby sugerować roz

terenach miejskich, jednak tak, by opłata mini
malna nie była niższa od złotówki. Uwzględniono 
też wniosek B. Korzeniowskiego, że odpłatność 
winna być stosowana w określonych godzinach 
w dni powszednie, zaś w pozostałe dni tylko na 
wyraźnie wskazanych terenach. Ponadto opłaty 
winny być zróżnicowane w zależności od kategorii 
pojazdów. Prezydent jest również upoważniony do 
określenia kategorii osób zwolnionych z opłat i do 
wprowadzenia opłat abonamentowych, z możli
wością zastosowania bonifikaty oraz jest zobowią
zany do pozyskiwania nowych miejsc postojowych 
na terenach będących własnością komunalną mia
sta. Tyle projekt uchwały. W czasie dyskusji J. Ma
kosz krytykował fakt, że nie ustalono górnego puła
pu stawki opłat za postój pojazdów, a W. Zawadzki, 
proponował, by wyniósł on 2 zł. — Tak jak w latach 
poprzednich, granica zawsze była ustalana jedynie od 
strony minimum — przypomniała Ł. Pierchała, choć, 
jak mówiła nie ma przeszkód, by określić też górną 
stawkę, przestrzegała jednak przed próbami narzu
cania konkretnej kwoty: — Określanie stawek opłat 
jest kompetencją prezydenta, a nie Rady Miasta. Do 
radnych należy ustalanie zasad, w jakich może się 
poruszać prezydent — mówiła. Radczyni zwróciła rów

wiązania w postaci przejęcia wszystkich pacjentów 
przez zakłady, które świadczenia zakontraktowały.
— Czuję się odpowiedzialny za proces prywatyzacji 
rybnickiej służby zdrowia i nie chcę, by włożona w to 
praca została zmarnowana. Mimo formalnej odpo
wiedzialności za objęcie opieką medyczną mieszkań
ców miasta, jedyne narządzie, jakie mam do dyspozy
cji w tym przypadku to wypowiedzenie dzierżawy lo
kali w budynkach komunalnych placówkom, które 
nie podpiszą kontraktów i zaproponowanie ich tym, 
które podpiszą. Oczywiście nie chcę podejmować ta
kich działań. Mogę też zapewnić, że preferencyjny 
czynsz za metr kwadratowy w takich lokalach utrzy
mamy jeszcze przez pierwsze pół roku 2004 roku. Ist
nieje obawa, że od 1 stycznia zostaniecie państwo bez 
pracy, dlatego trzeba podjąćjakieś działania... Prezy
dent zaproponował, że w imieniu zakładów, które 
ofert nie złożyły, wystosuje do prezesa NFZ pismo 
z prośbą o podjęcie rokowań, na co lekarze, po kon
sultacji ze swoim przedstawicielem związkowym, 
przystali. M. Wojtowicz określił inicjatywę prezyden
ta jako bardzo dobrą, mogącą stanowić pozytywny 
precedens. Wydaje się jednak, że decyzje muszą za
paść wyżej niż na szczeblu gminy. Trudno dopuścić 
myśl, że w cywilizowanym państwie aspirującym do 
wejścia w europejskie struktury padnie sieć placó
wek ochrony zdrowia...

• • •

Wiadomo już, że w wyniku podjętych przez pre
zydenta starań, NZOZ-y, które nie złożyły ofert na 
świadczenia medyczne, zostaną dopuszczone do 
rokowań. Taką zapowiedź potwierdził dyrektor ślą
skiego oddziału NFZ Marek Piekarski po rozmo
wie z Krzysztofem Panasem, prezesem NFZ.

(r)

nież uwagę, że nie jest to pierwsza tego typu uchwała 
podejmowana przez RM. Wcześniej kompetencje w 
tym zakresie przysługiwały Zarządowi Miasta, teraz 
-  prezydentowi. W dalszej części dyskusji M. Chmie
liński przytacza! argumenty przeciwko ustaleniu gra
nicy stawki opłat na poziomie 2 zł, B. Drabiniok mó
wił, że uchwała nie precyzuje czasu postoju i zróżni
cowania stawek ze względu na kategorie pojazdów, 
a K. Stokłosa, K. Zięba i W. Zawadzki wycofali zgło
szone wcześniej wnioski, dotyczące stawek opłat. Cala 
uchwala została przyjęta (za było 15 osób, przeciw 3, 
a 5 osób wstrzymało się od głosu).

Obligacje na widelcu
Kolejna z uchwał dotyczyła zmian w publicz

nym programie emisji obligacji komunalnych.
Projekt uchwały dotyczy przesunięcia terminu 

dwóch serii emisji obligacji komunalnych, łącznie 
13 000 sztuk, na kwotę 13.000.000 zł, z roku 2003 
na rok 2004. Jest to wynikiem przeprowadzonej 
analizy zmian w tegorocznym budżecie i przebie
gu jego realizacji. Jak wyjaśnił skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda, w budżecie na ten rok wpro
wadzono szereg zmian, a kolejne omawiane będą

c.d na stronie 38.



C A Z E T /W g fRYBNiCK
U rząd  M ia s ta  w R ybniku  g o śc ił  

uczestników przeglądowej konferencji 
dotyczącej będącego w końcowej fazie 
tworzenia Planu Zagospodarow ania  
P r z e str z e n n e g o  W ojew ództw a  
Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wice
marszałek M arian Jarosz, dyrektor Wy
działu Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Bak-

we wszystkich aspektach. Przybliżono też 
cele, jakie dzięki realizacji planu mamy 
osiągnąć, a więc: dynamizację i restruktu
ryzację przestrzeni województwa, wzmoc
nienie węzłów sieci osadniczej, ochronę 
i wzmocnienie systemów obszarów chro
nionych i wielofunkcyjny rozwój terenów 
otwartych, rozwój systemu transportowe
go, stymulowanie innowacyjności w regio
nalnym systemie zarządzania przestrzenią,

Planowanie planu
a także  rozw ój w spó łp racy  
międzyregionalnej. W projek
cie planu zwrócono też uwa
gę na w zm ocnien ie  funkcji 
m etropolitalnej Rybnika po
przez m.in. rozwój w naszym 
mieście szkolnictwa wyższego 
oraz ośrodków kultury.

Po analizie dokonanej przez 
odpowiednie komórki rybnic
kiego Urzędu Miasta Rybnika 
i P racow nię  U rban is tyczną  
w Rybniku stw ierdzono ko- 

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem studiowali mapy nieczność dokonania w planie 
z naniesionym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wo- uzupełnień ważnych z punktu

Zdj.-.r w i(iz e n ia naszego  m iasta . 
Podkreślono wagę wprowadzenia do pla-

jewództwa Śląskiego.

sik, radni wojewódzcy i rybniccy, a także 
przedstawiciele Urzędu M iasta Rybnika 
i instytucji zaangażowanych w tworzenie 
części planu dotyczącej Subregionu Z a
chodniego. Witając gości prezydent Adam 
Fudali podzielił się refleksją, że efekty re 
alizacji przestrzennego planu zagospoda
rowania są najlepiej widoczne „z lotu p ta
ka”, o czym przekonał się w czasie ostat
nich podróży...

Koordynowane przez Wydział Zagospo
darowania Przestrzennego Urzędu M ar
szałkowskiego prace nad tym prioryteto
wym z punktu widzenia samorządu, do
kumentem, mają zostać zakończone w po
łowie przyszłego roku. W planie zapisane 
zostaną najważniejsze cele zapewniające 
rozwój województwa do 2015 roku i to on 
będzie wyznaczał kierunki działania.

Celem konferencji w stolicach poszcze
gólnych subregionów jest wzbogacenie za
pisu projektu planu o zadania ponadlokal- 
ne. Konsultant planu Zbigniew J. Kam iń
ski przedstawił filozofię planu, dzielące
go nasze województwo na cztery obszary 
metropolitalne -  częstochowski, katowic
ki, rybnicki i bielski. Przez metropolie pre
legent rozumiał wielkomiejskie, dynamicz
nie rozwijające się aglomeracje, których 
jednym z zadań jest kreowanie miejsc pra
cy. Podkreślił też rolę gospodarki opartej 
na wiedzy. Projekt planu zaprezentowali 
przedstawiciele jego wykonawcy z Biura 
Planow ania P rzestrzennego w B ielsku- 
Białej, dokonując przy tym bardzo wnikli
wej charakterystyki naszego województwa

nu kilku zadań z zakresu kom unikacji: 
zaznaczen ia  drogi R ac ib ó rz -C ieszy n , 
drogi krajowej G liw ice-Rybnik-Chałup- 
ki, tj. połączenia A -4 z granicą państwa, 
rozważenie możliwości budowy szybkiej 
kolei na trasie K atow ice-R ybnik-R aci- 
bórz-O paw a jako przebiegu alternatyw
nego, wprowadzenia koncepcji kolei re
gionalnej czyli szynobusów oraz koncepcji 
rozbudowy kom unikacji lotniczej poza 
Pyrzowicami. Jeśli chodzi o ochronę przy
rody należałoby wyeksponować konieczność 
rewitalizacji terenów trwale zdegradowa
nych działalnością górniczą w Subregionie 
Zachodnim i włączyć w Planie do obszaru 
ochrony przyrody tereny łączące Rybnik, 
Wodzisław i Jastrzębie-Zdrój, co tę rewita
lizację umożliwi. Jeśli chodzi o rozwiąza
nia inżynieryjne, według rybnickich eks
pertów w planie zabrakło określenia długo
falowych, alternatywnych rozwiązań dla uty
lizacji odpadów komunalnych: wysypiska czy 
spalarnie? Podobnie -  jeśli chodzi o rozwią
zania problem u likwidacji niskiej emisji 
i wskazania źródeł centralnego zaopatrze
nia w ciepło. Przychylono się też do utrzy
mania jednolitych nazw w określaniu subre
gionów województwa śląskiego, w tym po
jęcia subregion zachodni, rybnicki ob
szar metropolitalny. Wnioski te zostaną 
złożone w Urzędzie Marszałkowskim odpo
wiedzialnym za stworzenie całościowego 
planu. Po jego formalnej akceptacji wszyst
ko zależeć będzie od pieniędzy...

(r)

Program Ochrony Środowiska
-  początek dyskusji

Członkowie Komisji Przemysłu Górniczego, Ekolo
gii i Rolnictwa Rady Miasta zapoznali się z przygoto
wywanym dla Rybnika przez spółkę Beskidzki Fundusz 
Ekorozwoju S.A. Programem Ochrony Środowiska -  
niezbędnym dla gminy dokumentem, wyznaczającym 
działania proekologiczne na lata 2004 -  2015.

Na spotkanie, które było formą konsultacji społecz
nych treści Programu, obok radnych zaproszono również 
zainteresowanych tematyką naczelników kilku wydziałów 
UM , pełnom ocn ika prezyden ta  ds. program u ISPA, 
a także przedstawicieli Fundacji Ekoterm  „Silesia”, ryb
nickiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwa 
Rybnik, Polskiego Klubu Ekologicznego, PTTK, PWiK 
i ZHP, czyli placówki i instytucje, w których zakresie 
funkcjonowania znajdują się działania ekologiczne.

Prezentacji dokonała Ewa Strzałkowska z Funduszu, 
a wyjaśnień radnym udzielali również naczelnik Wydziału 
Ekologii UM Irena K ulach oraz zastępca prezydenta 
Józef Cyran. Celem Program u jest rozpoznanie stanu 
istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbęd
nych do kompleksowgo rozwiązania problemów ochrony 
środowiska, wyznaczanie hierarchii ich ważności, przed
stawienie rozwiązań technicznych i analiz ekonomicznych 
i formalno-prawnych dla proponowanych działań, a tak
że wyznaczanie optymalnych harmonogramów realizacji 
całości zamierzeń inwestycyjnych w mieście. Program za
wiera też wykaz aktów prawnych i unijnych dyrektyw do
tyczących ochrony środowiska. D okum ent oparty jest 
o przyjętą przez miasto „Strategię rozwoju...”, a jego 
realizacja byłaby niemożliwa bez wpisania w Plan Prze
strzennego Zagospodarowania Rybnika.

Radni oczekują od programu przede wszystkim rozwią
zania problemów związanych z degradacją dzielnic górni
czych. Andrzej Wojaczek przedstawił sytuację w Chwało- 
wicach, gdzie mieszkańcy w sposób dotkliwy odczuwają skutki 
eksploatacji węgla. W podobnym tonie wypowiadali się rad
ni z Niedobczyc. Henryk Ryszka wskazał na wydobywające 
się z hałd szkodliwe gazy, rozlewiska spowodowane upada
niem gruntu i zwały kamienia, zaś Longin Bednorz przyto
czył badania, z których wynika, że młodzi mieszkańcy dziel
nicy narażeni są na zachorowanie m.in. na astmę. Wiesław 
Zawadzki z Boguszowie wyraził wątpliwości, czy miasto ma 
moc sprawczą, by wyegzekwować od przedstawicieli prze
mysłu górniczego choćby współudział w finansowaniu pro
ekologicznych działań. Uważa on, że uczestnictwo w posie
dzeniach komisji reprezentantów dyrekcji kopalń dobrze 
służyłoby sprawie. Romuald Niewelt zasugerował umocnie
nie powiązań miasta z Cysterskim Parkiem Krajobrazowym, 
zaś Czesław Tkocz bardziej restrykcyjną politykę wobec firm 
zaniedbujących ochronę środowiska. Przedstawiciel Funda
cji Ekoterm „Silesia” Janusz Trojan pozytywnie oceni! ini
cjatywę, której efektem jest program, gdyż bez tego doku
mentu miasto zostałoby pozbawione finansowania zewnętrz
nego. Zasugerował, by umieścić w nim dodatkowo temat od
nawialnych źródeł energii oraz oszczędności energii i mediów.

Uczestnicy dyskusji chcieli przede wszystkim poznać szcze
góły programu i odpowiedzi na pytanie, jakie konkretnie 
działanie są planowane w poszczególnych dzielnicach. Jak 
zapewnił wiceprezydent Józef Cyran, są one zawarte w har
monogramie prac dołączonym do programu. Obiecał też, że 
radni otrzymają te materiały jako podstawę do dalszych prze
myśleń i dyskusji.

Gotowy Program wymaga zaopiniowania przez Urząd 
Marszałkowski oraz akceptacji Rady Miasta, która co dwa 
lata wysłucha raportu o jego realizacji. (r)
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Coś drgnęło...
...w sprawie „familoków'” przy ul. Andersa 

w Niedobczycach. Do 2001 roku osiedlem admi
nistrowała kop. „Rymer”. Inwentaryzację budyn
ków przeprowadzono w latach 80., stwierdzając, 
że remont osiedla jest nieopłacalny. Modernizacji 
nie byli też w stanie dokonać mieszkańcy, w więk
szości osoby starsze, o niewielkich dochodach. Stan 
zarówno opuszczonych, jak i zamieszkałych jesz
cze budynków, zagrożonych z powodu szkód gór
niczych i dewastacji, jest przedmiotem niepokoju 
mieszkańców i Rady Dzielnicy już od dawna. Sytu

acja była patowa, gdyż konserwator zabytków nie 
pozwalał na ich wyburzenie ze względu na warto
ści architektoniczne, zaś w budżecie miasta brak 
było środków na sfinansowanie modernizacji bu
dynków. Przewodniczący RD i radny Henryk  
Ryszka wielokrotnie na ten problem zwracał uwa
gę, m.in. na sesjach Rady Miasta, dowodząc, że 
pod osiedlem nadal jest prowadzona eksploatacja 
węgla, co powoduje osiadanie terenu i tym samym 
niszczenie niezabezpieczonych przed wpływami 
szkód górniczych budynków. Wiele z nich ulega 
również dewastacji i rozkradaniu przez wandali. 
Wszystkie budynki gospodarcze oraz trzy miesz
kalne grożą katastrofą budowlaną.

Po wielu interwencjach miasta, a także śląskich 
parlamentarzystów, zjechała do Rybnika kilkunasto
osobowa komisja Głównego Konserwatora Zabyt

ków z Warszawy. Po rozmowach w Urzędzie Mia
sta jej członkowie dokonali wizji lo

kalnej w Niedobczycach. W efek
cie zostanie prawdopodobnie wy
dane zezwolenie na wyburzenie 
obiektów gospodarczych i trzech 
praktycznie nieistniejących bu
dynków mieszkalnych, a pozosta
łe zostaną zmodernizowane. 
Ostateczna decyzja ma zapaść na 
początku przyszłego roku. (r)

Trzy budynki są całkowicie zde
wastowane...
Zdj. : r

£ > k v ó l c n t . . .

Śpieszyć się nie trzeba, ale...

Wymiana dowodów 
osobistych

...warto zaplanować sobie wymianę tego 
dokum entu , by u n ik n ą ć  k o le jek  przed  
W ydziałem Spraw Obyw atelskich Urzędu  
M iasta, jak ie  mogą się tu pojawić przed  
końcem 2007 roku.

W związku z wieloma wątpliwościami i pyta
niami wyjaśniamy, że dowody osobiste wydane 
przed datą 20 sierpnia 1997 roku zachowują 
ważność do 31 grudnia 2007 roku. Przestał 
wprawdzie obowiązywać urzędowy harm ono
gram wymiany dowodów osobistych, którego ce
lem było rozłożenie tego przedsięwzięcia w cza
sie, nie będą więc stosowane żadne sankcje za 
niedopełnienie tego obowiązku przed końcem 
2007 roku. Radzimy jednak nie czekać z wymianą 
na ostatni moment, gdyż czynność ta wymaga 
czasu, a spiętrzenie wniosków może sprawić, 
że pozostaniemy czasowo pozbawieni ważnego 
dokumentu tożsamości. W arto też pomyśleć 
o urzędnikach, bo przecież sami też wolimy pra
cę rozłożyć sobie na raty...

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

Inną, ale nie mniej istotną kwestią jest aktu
alizacja danych, do której obliguje nas ustawa
0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
1 płatników. Kiedy więc wymieniamy dowód, mamy 
obowiązek uaktualnić dane i zgłosić zmianę 
w Urzędzie Skarbowym. W tym celu należy wypeł
nić odpowiedni formularz zgłoszenia aktualizacyj
nego: N IP -1  dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą oraz N IP-3 dla osób fi
zycznych nieprowadzących takiej działalności go
spodarczej. Formularz można otrzymać w Urzę
dzie Skarbowym lub na stronie internetowej Mini
sterstwa Finansów, a następnie należy dostarczyć 
go (również za pośrednictwem poczty) do właści
wego Urzędu Skarbowego. Wyjątek stanowią po
datnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 
których płatnikiem jest organ emerytalny lub ren
towy. Podatnicy ci dokonują zgłoszenia aktualiza
cyjnego za pośrednictwem tego płatnika.

Dane ze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych 
są gromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników.

(r), (S)

0 przyszłości elektrowni
W Zespole Szkól Wyższych w Rybniku 

m iała m iejsce konferencja prasowa oraz 
prezentacja projektu reorganizacji elektrow
ni „Rybnik” i problem atyki rewitalizacji 
rynku pracy w regionie tybnickim.

Elektrow nia „Rybnik” podjęła wyzwanie 
przeprowadzenia reorganizacji z zachowaniem 
nienaruszalności zasad dobrowolności i przej
rzystości podejmowanych działań. Szerzej o za
gadnieniach poruszonych w czasie konferencji 
-  mechanizmach i założeniach projektu -  napi
szemy w kolejnym numerze „GR”.

Nowa siedziba noclegowni
Od 5 grudnia noclegownia dla bezdom

nych mężczyzn znajduje się w budynku przy
ul. Hallera 10 a. Tutaj też mieści się siedziba 
Zespołu ds. Bezdomności działającego w ra
mach rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z  noclegowni mogą korzystać wywodzący się z 
terenu Rybnika bezdomni mężczyźni, którzy 
otrzymali decyzję OPS o przyznaniu pomocy w 
formie noclegu. Rybnicka noclegownia może 
pomieścić około 30 osób.

Darowizna dla Zespołu Ognisk 
Wychowawczych

Przedstawiciele sklepu InterMarche z Ry- 
dułtów przekazali darowiznę w kwocie 6.000 zł 
na rzecz rybnickiego Zespołu Ognisk Wycho
wawczych.

Prezydent wyróżniony
Prezydent Rybnika Adam Fudali został 

laureatem nagrody „Filar Raportu 2003”, 
przyznawanej przez kapitułę powoływaną 
przez wydawcę czasopisma „Raport”. Nagro
da promuje osoby, które tworzą nowy wizerunek 
Śląska. Członkowie kapituły uhonorowali tych 
„których działalność w dziedzinie gospodarki na
uki, kultury, polityki i sfery społecznej oraz medy
cyny wybija się ponad przeciętność”. Nagrodzono 
osoby, które „mimo wielu przeszkód, idąc pod prąd 
stereotypom, potrafdi udowodnić, ze interes naj
bliższego otoczenia znaczy dla nich więcej niż oso
bista kariera”. Uroczystość wręczenia nagród 
odbyło się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Godziny pracy Urzędu Miasta w  okresie świątecznym
W środę 24 grudnia br. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miasta Rybnika będzie nieczynny. 
W środę 31 grudnia br. (Sylwestra) Urząd Miasta czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00, 

a w piątek 2 stycznia 2004 roku w godzinach od 7.30 do 14.30.
W dniach 24 i 31 grudnia br. Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00, 

a 8 i 15 stycznia 2004 roku od 7.30 do 17.00.
Godziny pracy Straży Miejskiej nie ulegną zmianie.

■Telefony do redakcji: 4 2  2 8  8 2 5 . 4 2  6 0  0 7 0



G A Z E I A ^ s

Górnicze skarby pod ziemią...
P ow iało optym izm em ... N ie brakow ało  

go w życzeniach, wystąpieniach przedstawi
cieli rządu i przemówieniach, jakie usłyszeli 
w dniu swego święta rybniccy górnicy. Zapew
niano o dobrej koniunkturze na międzynarodo
wych rynkach i perspektywach tej branży. Jeszcze 
nigdy bowiem cena węgla w Europie nie była tak 
wysoka -  w listopadzie osiągnęła ponad 60 doi.

4  4
* * *
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Obchody 100 -  lecia kop. „Chwałowice’' uświetniła uroczysta akademia, w trakcie 
której uhonorowano brać górniczą. Zdj.: s

za tonę. Czy oznacza to szansę dla polskiego gór
nictwa? Bez względu na rozwój sytuacji, Barbór
ka pozostanie dla wielu jednym z najważniejszych 
dni w roku, bo właśnie to święto, wrosło głęboko 
w tradycję Śląska i setek górniczych rodzin.

— To szczególny dzień w życiu ludzi związanych

przekazał na ręce dyrektora zakładu „Piramidę 
Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni”.

— Wiek istnienia kopalni to 100 lat obecności 
w życiu gospodarczym naszego miasta. Przez lata 
górnictwo brało na siebie ciężar inwestycyjny i od
powiedzialność za sprawy sportu, kultury i rekre
acji. Fakt, że mamy stadion w Rybniku i Chwało- 
wicach, park i basen w tej dzielnicy oraz wiele in

nych obiektów , za 
wdzięczamy pracy wa
szych poprzedników — 
mówił górnikom  
A. F udali. — Będę 
dbał o to, żeby miejsca 
pracy w górnictwie zo
stały utrzymane, a w 
miarę możliwości roz
wijane. Jednak istnieją 
też wymagania, jakie  
kopalnia  m usi speł
niać, szczególnie z  za
kresu ochrony środowi
ska naturalnego.

Nie byłoby kopalni 
„Chwałowice” gdyby 
nie właściciel pól gór
niczych, hrabia Gwi
don H en ck el von  

Donnersmarck. W 1900 r. powstał projekt bu
dowy kopalni, a przez kolejne trzy lata zbierano

KIO la t
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fundusze i prowadzono wiercenia badawcze, by 
ostatecznie 2 września 1903 r. rozpocząć pierw
sze prace związane z drążeniem szybu pierwsze
go. W okresie 100 lat kopalnia wydobyła ponad 
120 min. ton węgla i udostępniła pokłady do po
ziom u 700 metrów. Połączono też kopalnie 
„Chwałowice” i „Rymer”, gdzie pierwotnie za
trudnienie wynosiło ponad 6000 osób (w obu ko
palniach). Obecnie stan załogi wynosi 3578 pra
cowników.

Obchody górniczego święta rozpoczęły się 
w naszym mieście już 2 grudnia, uroczystym spo
tkaniem zorganizowanym przez Zarząd Kompa
nii Węglowej w T eatrze Ziem i Rybnickiej. 
Wzięli w nim udział wiceminister gospodarki 
Jacek Piechota, wojewoda śląski Lechosław  
Jarzębski oraz prezes Kompani Węglowej Mak
symilian Klank. Dzień później świętowali pra
cownicy kopalni „Jankowice”, a 4 grudnia gór
nicy z kop. „Chwałowice” modlili się w Cechow
ni przed obrazem Św. Barbary. Następnie prze
maszerowali do kościoła pod wezwaniem Św. Te
resy w Chwałowicach, gdzie wzięli udział w uro
czystej mszy świętej.

Dzień Górnika to również okazja do biesiado
wania. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Górnictwa, działające przy kopalni „Chwałowi
ce” już po raz dwudziesty siódmy zorganizowało 
Gwarki. Tradycyjne górnicze spotkanie odbyło się 
w Domu Kultury w Niedobczycach, a bawiono 
się przy „.suto zastawionych stołach i napojach szla
chetnych ”.

(S)

4. Gwarki w Niewiadomiu
z zawodem górniczym. Wtedy najsilniej objawia 
się górnicza duma, solidarność i poczucie odpo
wiedzialności -  mówił o Dniu Górnika Stanisław  
Konsek, dyrektor obchodzącej 100-lecie kopal
ni „Chwałowcie”. W uroczystej akademii, któ
ra odbyła się w Domu Kultury Chwałowice, wzięli 
udział przedstawiciele miasta, Senatu, Kompa
nii Węglowej, Policji, Wojskowej Komendy Uzu
pełnień, rad dzielnic i parafii oraz byli dyrekto
rzy zakładu, a wśród nich Bogusław Przeczek 
i Józef Dutkiewicz. Jednak najważniejsi tego 
dnia byli pracownicy kopalni. Podczas akademii 
dwunastu z nich otrzymało szpady górnicze, a 
pięciu stopnie górnicze. Wręczono również od
znaczenia „Zasłużony dla KWK Chwałowice” i 
„Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Pol
skiej”, a swoje medale przyznała Centralna Sta
cja Ratownictwa Górniczego. Uhonorowano też 
osoby, które górnictwu poświęciły znaczną część 
swego życia i w tym roku świętują jubileusze 35- 
i 25-lecia pracy w górnictwie. Uczczono również 
pamięć tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. 
Z  okazji 100-lecia istnienia kopalni „Chwałowi
ce” odczytano list gratulacyjny prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego, a prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej ROP Andrzej Żylak

S p otk an ia  G w arków  organ izow an e  
wspólnie przez Stowarzyszenie Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”, dozór tejże kopalni i Dom 
Kultury w Niewiadomiu już po raz czwarty, 
wrosły w tradycję barbórkowych uroczystości.

Przednia zabawa prowadzona była zgodnie 
z przyjętymi przez górnicze bractwo zasadami: wy
rokami Nigdy nieomylnego Prezydium, rywalizują
cymi Ławami i Kontrapunktami, skokami przez 
skórę i pasowaniem lisów na górników. Odbyły się 
tradycyjne konkursy: zręcznościowe, wiedzy gór
niczej i kulturalnego oczywiście, picia piwa. Wśród 
uczestników gwareckiego spotkania, obowiązkowa 
jest też znajomość pieśni i przyśpiewek górniczych.

Górnicy na Spotkania Gwarków przybywają 
w galowych mundurach „przy szabli” i tylko goście 
mogą być „w cywilu”. W tym roku zaproszono m.in. 
prezydenta Adama Fudalego, przewodniczącego 
RM Michała Śmigielskiego i kilku radnych. Nie
zastąpiony na Gwarkach Skarbnik, który zna wszyst
kie tajemnice obecnych, zadał prezydentowi parę 
niewygodnych pytań, udzielił też kilku cennych rad...

Dzięki takim spotkaniom można mieć nadzie

ję, że w czasach, kiedy zabraknie prawdziwych 
górników nie zniknie ich tradycyjna obrzędowość.

(r)

Skok przez skórę radnego Andrzeja Wojaczka.
Zdj. J. Sz.
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Mali górnicy na „szychcie”
Wszystko było tak jak  w prawdziwej kopalni -  urządzenia  

górnicze, wyrobisko, a nawet węgiel. Tyle tylko, że kopalnia, którą 
zwiedzali najmłodsi rybniczanie, nie istnieje, a pracujący w niej 
górnicy są uczniami, podobnie jak  kopalniane skrzaty i Skarbnik.

— Podoba się wam w kopalni? — pytał przedszkolaków „górnik” 
oprowadzający ich po zaimprowizowanym wyrobisku -  Taaak! -  chó
rem odpowiadały dzieci i choć zapewniały, że nie boją się ciemności, to 
wiele z nich z obawą wchodziło do „podziemnego” korytarza. Niektó
re z przejęcia mocno ściskały dłoń swojej wychowawczyni. Dla malu
chów z Przedszkola nr 42 wizyta „na dole” była ogromnym przeży
ciem. Dzieci ubrane w górnicze hełmy zwiedzały chodnik, z zacieka
wieniem przyglądały się urządzeniom służącym w pracy górnikom 
i z zapartym tchem słuchały śląskich opowieści. Z  pewnością na długo 
zapamiętają spotkane „na dole” skrzaty i legendarnego Skarbnika. Wi
zytę w sztolni każdy maluch zakończył słodkim upominkiem.

Do zwiedzania „Bajkowej sztolni”, która mieści się na terenie Ze
społu Szkół Technicznych, zaprosiło przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. W ten 
niekonwencjonalny sposób prawie dwa tysiące najmłodszych mieszkań
ców miasta dowiedziało się o trudach pracy pod ziemią, górniczej soli-

Dzieci z Przedszkola nr 42 na pamiątkowej fotografii w „Bajkowej sztolni”. Zdj.: s

darności, wzajemnej pomocy i prawdomówności. Poznało specyfikę zawodu, 
który uprawiali ich pradziadkowie, dziadkowie i coraz rzadziej -  ojcowie.

(S )

Tradycji m usi s ię  stać zadość! M im o  
niepokoju o p rzysz ło ść  przem ysłu  
wydobywczego i m inorow ych nastrojów  
górniczego środowiska, Izba Przem ysłowo- 
Handlowa R ybnick iego O kręgu  
Przem ysłow ego w R ybniku za p ro siła  na 
doroczny koncert górników z rybnickich i 
okolicznych kopalń  do T eatru  Z iem i 
Rybnickiej.

Należy mieć nadzieję, że św. Barbara, od wie
ków patronka ludzi wykonujących najbardziej nie
bezpieczne zawody -  artylerzystów, żeglarzy i gór
ników, nadal będzie nad nimi czuwać..

Barbórkowy koncert
Hymnem górniczym „ Niech żyje ,--------------------

nam górniczy stan ” koncert rozpo
częła Orkiestra Dęta Kopalni 
„Pniówek” pod dyrekcją Józefa 
Klimurczyka, a następnie dyrek
tor kop. „Chwałwice” Stanisław  
Konsek odczytał list gratulacjny 
wicepremiera Jerzego Hausne- 
ra. Tłumacząc w nim założenia 
trudnej restrukturyzacji branży 

górniczej, wicepremier za
pewniał, że jej celem nie 
jest likwidacja kopalń, ale 
dobre funkcjonowanie tych 
pozostałych. Nawet po re
strukturyzacji polskie gór
nictwo będzie wydobywać Kwartet ,,4 -te ’' 
najwięcej węgla w całej Eu
ropie i nadal pozostanie gwarantem bezpie
czeństwa energetycznego w Polsce. Trud
no powiedzieć, czy zgromadzeni na sali 
uwierzyli na słowo, w każdym razie na dwie 
godziny zapomnieli o problemach swe 
branży... Orkiestra z „Pniówka” zaskoczyła 
słuchaczy wyjątkowo rozrywkowo -  przebo
jowym programem, udowadniając, że po
trafi jednakowo dobrze zagrać przeboje 
„Abby”, jak i marsz górniczy. Zasługi or
kiestry w podtrzymywaniu górniczej trady
cji dostrzegli organizatorzy, wręczając dy- 

„ Piramidę Wiedzy, Fachowości

List wicepremiera J. Hausnera odczytał dyrektor kopalni 
„Chwatowice” Stanisław Konsek, w tle pierwszy wykonaw
ca koncertu Orkiestra Dęta kop. „Pniówek”.

część koncertu była równie żywio- 
cnoć w zupełnie innym stylu. Wystą- 

odnoszący już ogólnopolskie sukcesy 
żeński kwartet skrzypcowy „4-te”, gdzie

wniósł na scenę dużo wdzięku i żywiołowości.
Zdjęcia : r

„piękną wiolonczelistką” jest radlinianka, absol
wentka rybnickiej szkoły muzycznej, a potem Aka
demii Muzycznej w Łodzi Ania Kuczok-Młynar- 
ska, zaś jedną z dwu skrzypaczek Patrycja Jopek. 
Dziewczęta zaprezentowały w nowoczesnych, a tak- 

jazzowych aranżacjach przeboje Beatlesów, 
utwory rozsławione przez Urszulę Dudziak, mu
zykę filmową, folklor irlandzki i nieco klasyki, czy
li kompozycję Grażyny Bacewicz. Wygląda na to, 
że zespół wypracował już swój własny, rozpozna
walny styl i wypada czekać na pierwszą płytę. Zbyt
nie rozgadanie się jednej z koleżanek i skargi, że 
nie udało się jej zjeść u nas śląskiej rolady, Ania 
skwitowała krótko: ...my tu som odgranio, a nie od 
godanio! Na zakończenie zespół też otrzymał upo
minek -  prawdziwą lampkę górniczą, by przypo
minała barbórkowy koncert w Rybniku.

(r)
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Tegoroczni lauread nagrody Czarny Diament. Zdj.: Fot o-Keller

Tereza Kesovija odbiera z rąk prezesa Izby Andrzeja Żylaka „Piram idę Wiedzy,
Fachowości i Przyjaźni”.

W spółorganizatorem imprezy był prezydent 
Raciborza Jan Osuchowski, który złożył laure
atom gratulacje, przybliżając zebranym swoje mia
sto, a szczególnie jego osiągnięcia w dziedzinie 
ekologii. Kolejnej edycji przyznawania Czarnych 
Diamentów patronował wicepremier Jerzy Hau
sner, minister gospodarki, pracy i polityki spo
łecznej, którego na uroczystości reprezentował 
radca Krzysztof Gierańczyk. Nie przeszkodziło 
to przewodniczącemu kapituły Tadeuszowi Do- 
nocikowi w wypowiedzeniu paru słów krytyki pod 
adresem działań rządu dotyczących sposobów re
strukturyzacji przemysłu wydobywczego i posta
wy niektórych śląskich posłów, którzy zagłosowa-

Zdj.: r

ugruntowania pozy
tywnych zm ian 
s t r u k t u r a l n y c h  
w nim zach o d zą
cych. Nagroda jest 
bardzo „dem okra
tyczna” -  mogą ją 
otrzymać firmy róż
nej wielkości i bran
ży, a fakt ten p o 
twierdzają rybniccy 
laureaci. I tak Elek
trownię „Rybnik” 
S.A. nagrodzono za 
działania proekolo

giczne, ale też za dobrą współpracę z samorzą
dem, wspieranie i mecenat finansowy nad kul
turą i sportem, a szczególnie za zaangażowanie 
w powstanie i rozwój Zespołu Szkól Wyższych w 
Rybniku. ING Bank Śląski S.A. O ddział w 
Rybniku nagrodę otrzymał zarówno za jakość 
usług, jak i za zaangażowanie w problemy śro
dowiska, m.in. poprzez wspieranie inicjatyw kul
turalnych i charytatywnych. Podobnie -  Makro 
Cash and Carry -  Hala nr 14 w Rybniku -  za 
dbałość o wysoką jakość sprzedawanych produk
tów, ale i za współpracę z samorządem, wspiera
nie jego inwestycji i włączanie się w przedsięwzię
cia na rzecz lokalnego środowiska. Spółkę M. i

to argumenty za przyznaniem nagrody Przedsię
biorstwu Produkcyjno-H andlow em u P ro- 
Tech Piotra Pysznego. Ostatnim rybnickim lau
reatem, ale dobrze znanym nie tylko rybniczanom, 
to firma Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Antonie
go Woźniczki, której nagrodę przyznano za naj
wyższej jakości wyroby wędliniarskie, sprostanie 
wymogom Unii Europejskiej i tworzenie nowych 
miejsc pracy, a także za aktywną współpracę z lo
kalnym samorządem i działalność charytatywną. 
W przypadku laureatów -  rybniczan, nagrody, 
obok organizatorów, wręczał prezydent Adam 
Fudali, będący również członkiem kapituły.

Nagrodę otrzymała też Akademia Ekono
miczna m.in. za zaangażowanie w tworzenie ryb
nickiego Zespołu Szkól Wyższych.

Galę uświetnił występ znakomitej chorwackiej 
piosenkarki, znanej sprzed lat z Sopotu, Terezy 
Kesoviji. Mimo upływu lat, energii i żywiołowo
ści na scenie mogłaby Terezie pozazdrościć nie
jedna współczesna gwiazda. Wspaniały głos i mu
zykalność pozwoliły jej m.in. na popisowe wyko
nanie á capella „Ave M ana” Gounoda dedyko
wane Janowi Pawłowi II, czym artystka ujęła so
bie całkowicie rybnicką publiczność. Obecni na 
koncercie zrewanżowali się T erezie owacją, 
a prezes Andrzej Żylak pięknymi różami i Pira
midą Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni.

(r)

D. Kwiatoniów „Panel” wyróżniono za tworze
nie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowator
skich metod obsługi klienta oraz za wspieranie 
działań charytatywnych i udział w inicjatywach 
lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwo Prefa- 
brykacji Górniczej „Prefrow” nagrodę otrzy
mało nie tylko za wyniki produkcyjne, ale też za 
wspieranie kultury i sportu oraz aktywną współ
pracę z samorządem terytorialnym i gospodar
czym. Konsekwentny rozwój firmy, jej unowocze
śnianie, a co za ty idzie -  tworzenie nowych miejsc 
pracy i aktywność wśród lokalnej społeczności -

Czarne Diamenty
Spośród czternastu osób, przedsiębiorstw i instytucji -  laureatów nagrody 

przyznawanej corocznie przez Izbę Przemy srowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego -  aż sześć jest związanych z Rybnikiem.

Statuetkę nawiązującą w swojej symbolice do ślą
skich korzeni, jakie zapuszcza w ziemię mocny dąb, 
zwieńczony bryłą najtwardszej i najpiękniejszej od
miany węgla -  diamentu, nagrodzeni odebrali na 
uroczystej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Na 
uroczystość, obok laureatów, przybyli: przedstawi
ciele władz wojewódzkich: członek zarządu woje
wództwa śląskiego Marian Jarosz, wicewojewoda 
Andrzej Waliszewski i przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek, par
lamentarzyści Ziemi Śląskiej Adam Graczyński, 
Bernard Drzęźla, Jan Klimek, Andrzej Marko- 
wiak, Bolesław Piecha i Andrzej Zając, przed
stawiciele śląskich wyższych uczelni, sekretarz am
basady Chorwacji w Warszawie Gordana Prelćec- 
Sermek, konsul generalny Republiki Czeskiej w 
Katowicach Milan Pepmik, reprezentanci samo
rządu gospodarczego z Puli, Dubrownika i Szybeni- 
ka w Chorwacji Jasna Jaklin Majetić, Ivo Grko- 
vić i Petar Śkender, a także przedstawiciele sa
morządów terytorialnych naszego regionu. Gości 
przywitał prezes Izby Andrzej Żylak.

li przeciwko poprawce w ustawie restrukturyza
cyjnej dopuszczającej łączenie kopalń.

Nagroda Czarnego Diamentu promuje najlep
sze firmy subregionu zachodniego naszego wo
jewództwa oraz instytucje przyczyniające się do



Bliżej Unii Europejskiej... 2»
„Kaprys bogów”, „Justus” i Berlaymont to niewątpliwie 

jedne z najciekawszych budynków Brukseli. Pierwszy z nich 
to siedziba Parlamentu Europejskiego, drugi -  Rady Unii 
Europejskiej, trzeci jest gmachem Komisji Europejskiej.

„Kaprys bogów” to ogromny gmach Parla
mentu Europejskiego oddany do użytku zaledwie 
kilka lat temu. Imponuje szklaną kopułą, niebie
skim wystrojem i wyraźnie dominuje nad siedzi
bami innych instytucji zlokalizowanymi w są
siedztwie. Według obiegowej opinii, jego potocz
na nazwa związana jest z wysokim kosztem bu
dowy i ponadstandardowym wyposażeniem od
danym eurodeputowanym do użytku. W ich biu
rach znajdują się łazienki z prysznicami i rozkła
dane sofy. Europejscy parlamentarzyści korzy
stają z nich chętnie, bo podróże pomiędzy Stras
burgiem, Brukselą i miejscem zamieszkania by
wają męczące (główną siedzibą Parlamentu Eu
ropejskiego jest francuski Strasburg, ale posło
wie pracują również w Brukseli). Faktem jednak 
jest, że potoczna nazwa budynku Parlam entu 
wzięta się od... francuskiego sera o tej samej na
zwie („Caprice des dieux”). Ten smaczny, lecz 
niezbyt wyszukany ser pleśniowy, pakowany jest 
w owalne tekturowe pudełka, na których widnieją 
dwa sympatyczne amorki na niebieskim tle. Ofi
cjalnie jednak budynek nosi imię belgijskiego 
premiera Paula-Henriego Spaaka, który zreda
gował tekst Traktatu Rzymskiego z 1957 r.

Z kolei „Justus”, to zwyczajowa nazwa sie
dziby unijnej Rady Ministrów. Pochodzi ona od

imienia Justusa Lipsiusa, holenderskiego hum a
nisty żyjącego w XVI wieku. Popiersie tego 
rzymskokatolickiego uczonego stoi w głównym 
wejściu do budynku i jest doskonałym punktem 
orientacyjnym  -  wiele osób umawia się pod 
rzeźbą. Ciekawostką jest fakt, że jest to najbar
dziej n iedostępna i zdecydow anie najlepiej 
chroniona instytucja. Budynek powstał w cza
sie, kiedy Europa terroryzowana była przez le
wackich ekstremistów z „Czerwonych Brygad”. 
Dlatego więc okna żadnego z biur tego budyn
ku nie wychodzą na ulicę (wszystkie na dziedzi
niec), a na dachu znajduje się lądowisko dla he
likopterów. W tym miejscu obradują europej
scy ministrowie i tutaj miały miejsce negocjacje 
akcesyjne. Tu znajduje się też sekretariat prze
wodniczącego Konwentu Europejskiego, pod 
którego okiem powstał projekt unijnej konsty
tucji. Budynek projektowali polscy architekci, 
a jego elewacja wykonana została z różowego 
piaskowca. W związku z powiększającą się Unią 
Europejską, gmach ten jest przebudowywany i 
powiększany.

Centralną budowlą brukselskiej dzielnicy eu
ropejskiej i najsłynniejszym chyba z unijnych bu
dynków jest imponujący Berlaymont. Miał być 
symbolem władzy w UE, a stał się metaforą skan

dalu i fatalnego zarządzania. Był on przyczyną 
wielu afer i procesów sądowych. Berlaymont po
wstał w latach 60. na podstawie planów belgijskie
go architekta Georges’a De Vestela. Na owe cza
sy był to bardzo nowoczesny budynek odpowia
dający idei ponadnarodowości. Ten czteroskrzy- 
dłowy, wysoki budynek Komisji Europejskiej był 
jej siedzibą do 1991 r., kiedy to podjęto decyzję o 
jego renowacji ze względu na zawartość rakotwór
czego azbestu. Kilkakrotnie przesuwano termin 
zakończenia robót, których koszt był prawie sie
dem razy wyższy od założonego w pierwotnym 
budżecie. Zdaniem belgijskiej prasy stało się to 
z powodu złego zarządzania inwestycją przez od
powiedzialną za renowację firmę. Samo usunię
cie azbestu kosztowało prawie cztery razy więcej 
niż przewidziano. Jedna z krążących po Brukseli 
teorii mówi, że za opóźnieniem może stać firma 
wynajmująca za „ciężkie” pieniądze Komisji za
stępczy budynek Breydel, lecz to tylko jedna z 
hipotez. Po modernizacji Berlaymont stanie się 
znowu siedzibą Komisji Europejskiej i będzie 
chyba najbardziej ekologicznym budynkiem Eu
ropy. Pracować w nim będzie około 3 tys. osób. 
Ma mieć inteligentne okna dostosowujące ilość 
światła do potrzeb ludzkich oczu. Wyposażony 
będzie we własny gazowy generator prądu po
krywający znaczną część potrzeb budynku. Praw
dziwą innowacją będą ponoć spłuczki w toale
tach, które mają być zasilane deszczówką gro
madzoną w specjalnych zbiornikach. Pomysł cie
kawy, bo Bruksela jest jedną z najbardziej desz
czowych stolic Europy.

Krzysztof Jaroch

— Stosowne umowy podpisaliśmy już wcześniej, 
ale obecnie wymagają one zmian, szczególnie w per
spektywie członkostwa w Unii Europejskiej — wyja
śnia prezes Izby Przemysłowo Handlowej ROP 
Andrzej Żylak. — Wspólnie z  przyjaciółmi z  Chor
wacji postanowiliśmy więc wyprzedzić czas i już teraz 
podpisać umowy o standardach europejskich. -  
Współpracujemy już od lOlat i udało nam się nawią
zać bardzo dobre kontakty nie tylko w dziedzinie go
spodarki czy turystyki, ale także kultury — dodaje 
prezydent Wojewódzkiej Izby Gospodarczej Du
brownika Ivo Grkovic.

W uroczystym sygnowaniu umów uczestniczyli też 
prezydent miasta Adam Fudali i starosta powiatu 
rybnickiego Damian Mrowieć oraz członkowie za
rządu Izby. Porozumienie ma przynieść obustron
ne korzyści i zapewnić dalszą współpracę oraz wpły
nąć na rozwój małych i średnich firm. Rozmawiano 
także o wymianie stażystów z obydwu krajów, któ
rzy mieliby się szkolić w Chorwacji i w Polsce. Być 
może w przedsięwzięciu wzięliby również udział 
młodzi ludzie z Dorsten, a na jego realizację udało
by się pozyskać środki z UE. Spotkanie w między
narodowym gronie było też okazją do podzielenia 
się informacjami na temat organizacji samorządu 
gospodarczego w Chorwacji, a także przybliżenia 
specyfiki Dubrownika, Puli i Szybenika.

(S )

Chorwackie kontakty
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego pod

pisała umowy o współpracy z izbami gospodarczymi chorwackich Dubrow
nika, Puli i Szybenika.

Sygnotariusze umów mających przynieść obustronne korzyści.
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Mikołaje...
M isio, miodek, pszczółka, m ięta, niech się zaraz zaczną święta.... -  te 

stówa zaklęcia powtarzane wielokrotnie przez dzieci, wspomagane 
przez prezydenta, przewodniczącego Rady M iasta i... bajkowego mi
sia, przyniosły rezultaty. Na Rynku rozbłysła choinka, a na niebie 
sztuczne ognie. Ogłoszony został czas świąteczny...

Mimo dotkliwego chłodu spowodowanego pierwszym tego roku „ata
kiem” zimy, wieczór ze świętym Mikołajem postanowiła spędzić na Rynku 
pokaźna grupa maluchów i dzieciaków całkiem już wyrośniętych. Publicz
ność dzielnie sekundowała bohaterom bajki „Jemiołuszek -  świąteczny du
szek”, wystawionej przez rodzinny Teatr Banasiów z Warszawy -  prezentu 
dla dzieci od miasta i Rybnickiego Centrum Kultury na Mikołaja. Dzięki 
uprzejmości firmy Słod-Hurt, „miejski” św. Mikołaj rozdzielił dobrych parę 
kilogramów cukierków, które zawsze lepiej smakują z mikołajowego worka 
niż ze sklepowej torebki. Na zakończenie niebo raz jeszcze rozbłysło kolo
rami. by nikt już 
nie miał wątpli
wości, że do 
świąt jest już zu
pełnie blisko...

Święty Miko
łaj odw iedził 
również dzieci z 
dzielnicy Sm ol
na, do których 
tradycyjnie przy
jechał ... bryczką.
Do Szkoły Pod
stawowej nr 34, 
gdzie czekały na 
niego dzieci, 
przybył w towa
rzystwie aniołów 
i psotliwych dia
błów. W św ią
tecznej atmosfe
rze, którą stwo
rzyli członkowie zespołu „Przygoda”, 90 dzieci z niezamożnych rodzin otrzy
mało paczki, w których znalazły się słodycze, owoce i maskotki. Przemek, 
Mateusz i Paulina zapewniali, że nie boją się Mikołaja i cały rok byli grzecz
ni, a Natalka przywitała świętego ze łzami w oczach. Z  pewnością wizyta 
gościa z dalekiej Laponii była dla najmłodszych Smolnioków dużym prze
życiem, a oprócz prezentów i rozmów z sympatycznym świętym, dzieci uczest
niczyły też w zabawach i konkursach z nagrodami, a także w słodkim poczę
stunku. Wspólnie z nimi, niezwykłego gościa przywitali zastępca prezyden
ta miasta Ewa Ryszka, o. Terencjan proboszcz parafii św. Józefa Robot
nika, a także członkowie Rady Dzielnicy Smolna. To właśnie oni, już po 
raz kolejny wspólnie z lokalnymi firmami i lokalami gastronomicznymi, za
prosili Świętego Mikołaja do złożenia wizyty na Smolnej. Nie był to jednak 
jedyny prezent, jaki Rada Dzielnicy, przygotowała dla swoich małych i nie
co starszych mieszkańców. Z jej inicjatywy również najmłodsi uczniowie SP 
nr 34 i dzieci z przedszkoli nr 17 i nr 2 otrzymały mikołajkowe prezenty, 
a 20 najuboższych rodzin ze Smolnej zrealizuje bony towarowe, dzięki któ
rym spędzi radośniejsze święta.

Po raz kolejny wizytę św. Mikołaja w dzielnicy M eksyk zorganizo
wała też tamtejsza Rada Dzielnicy. Park „Kozie Góry”, gdzie M iko
łaj spotkał się z dziećmi, przyprószył śnieg. Tak więc atm osfera do 
obdarowywania prezentam i była iście świąteczna. Dzieci z Meksyku 
wręczyły Mikołajowi podziękowania za przybycie, a ujęty tym gość z

Spotkanie z ulubionym świętym było dla dzieci ze Smolnej nie lada 
przeżyciem... Zdj.: s

W zakończeniu ba jk i, Jemiołuszek -  świąteczny duszek ” na rynkową scenę przybyi 
św. Mikołaj. Zdj.: r

dalekiej Laponii obiecał, że wróci do nich już za rok.
„Spotkanie M ikołajkowe” zorganizował również Dom Kultury v 

Niewiadomiu. Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Na dwo
rze króla M rozu”, a uczestnicy organizowanych w placówce zajęć tera
peutycznych otrzymali świąteczne upominki.

„Osiedlowe Mikołajki” tradycyjnie zorganizowała również Rada Osie
dla Nowiny. Tym razem impreza odbyła się na terenie ośrodka „BUSHI
DO”, a o sprawne przeprowadzenie imprezy zadbał Młodzieżowy Dom 
Kultury. Największym przeżyciem było dla milusińskich spotkanie ze świę
tym Mikołajem oraz przedstawienie wigilijne przygotowane przez dzieci 2 

Przedszkola nr 43. Starsze dzieci uczestniczyły w grach i zabawach spor
towych, a na zakończenie imprezy wszyscy otrzymali mikołajkowe paczki 
ufundowane przez Radę Osiedla Nowiny i sponsorów. Tego dnia rozdane 
ponad 500 paczek.

Święty Mikołaj odwiedził również dzieci z dzielnicy Meksyk. Zdj.: arch. RD

a Rynku!
w łatach ubiegłych, rybmczanie Będą mieli okazję 

s g g  do przywitania Nowego Reku ^  plenerze.

23.30 będzie grat na Rynku zespót „Princess” ,
(wykonujący utwory z  repertuaru zespołu „Q u een ")

Północ przywitamy sztucznym i ogniami, 
kilka minut p ó ź n ifjy c z e n ia  rybm cftnom  zło ży Prezydent M i a s t a . / f ^

A potem do tllfc a  nadal będzie grał zespół „Princess” . I * * 2̂

Życzymy udanej zabawy! y .  ,> 7

N r  1 2/.390: grudzień 2 0 0 3



Jubileusz na śląską nutę
— Witejcie u nos —  tymi słowami Roman 

Pinoczek, dyrektor SP nr 18 z Boguszowic- 
Osiedla, przywita! uczestników śląskiej bie
siady, którą zorganizowano dla uczczenia ju 
bileuszu 40-lecia tej placówki.

„Śpiywali”, „wicowali”, „kolybali” się, a nawet 
„tańcowali”, ale przede wszystkim świetnie się 
bawili -  tak sobotni wieczór 15 listopada, spędzi
ło blisko 170 osób, zaproszonych do udziału w 
szkolnej biesiadzie śląskiej. Ubrane w ludowe stro
je mamy uczniów serwowały kawę i herbatę, ślą
ski kołocz, „chlyb z fetem”, ogórki i żurek ... oczy
wiście śląski. Goście delektowali się specjałami 
kuchni regionalnej, bawili się wspólnie z kapelą 
„Nasi” i oklaskiwali artystyczne występy... nauczy
cieli SP 18. Zorganizowano też loterię, dzięki któ
rej każdy z uczestników wrócił do domu z atrak
cyjnym fantem. Nagrodą główną był tort ze spe
cjalną jubileuszową dedykacją, ufundowany przez 
szkołę. — Biesiadę zorganizowano z mys'lą o pielę
gnowaniu śląskich tradycji oraz dla uczczenia roz
łożonych na cały rok szkolny obchodów jubileuszu 
40-lecia istnienia szkoły — wyjaśnia R. Pinoczek. 
Jednak powód do świętowania był jeszcze jeden. 
Szkoła może się pochwalić dyplomem i certyfika
tem „Szkoiy z klasą”, które placówka otrzyma
ła biorąc udział w ogólnopolskiej akcji zorganizo
wanej przez „Gazetę Wyborczą”. Podczas biesia
dy dyrektor SP 18 wspólnie z zastępcą prezyden
ta miasta Jerzym Frelichem, dokonali uroczy

stego „odsłonięcia” certyfika
tu i dyplomu, nadanych przez 
prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego: — Certyfi
kat jest chlubą szkoły, potwier
dza bowiem jej wysokie stan
dardy nauczania i zalicza nas 
do grona najlepszych szkół w 
Polsce — podsumowuje dy
rektor SP nr 18 R. Pinoczek.

(S )
W trakcie imprezy dyrektor Roman Pinoczek i zastępca prezydenta Jerzy Frelich 
dokonali odsłonięcia certyfikatu i dyplomu „Szkoły z klasą".

nusKo t / u  osoo świętowało mesiaaując... zajęcia: s

Konkurs literacki

Znajome twarze...
Ogłoszona została IV edycja Międzyszkol

nego Konkursu Literackiego „Znajome 
twarze -  klisze rzeczywistości”, skierowa
nego do uczniów gimnazjów (kat. I) i szkół 
ponadgimnazjalnych (kat.II) z terenu woje
wództwa śląskiego. Jego organizatorami są 
nauczyciele V LO w Zespole Szkól Ponad
podstawowych nr 3, a patronat nad imprezą 
objął prezydent Rybnika Adam Fudali.

Celem konkursu jest, jak czytamy w regu
laminie, ...edukacja kulturalna i wychowanie 
przez sztukę. Swoje przemyślenia młodzież 
może przedstawić w dowolnej formie: minie- 
seju, reportażu, opowiadania, wywiadu, pa
miętnika i in. Prace (wyłącznie maszyno
pis lub wydruk komputerowy), opatrzo
ne godłem, należy nadesłać w terminie do 
1 marca 2004 roku na adres: V Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Orzepowicka 15a, 
44- 217 Rybnik z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs literacki”.

Rozwiązanie konkursu nastąpi w kwietniu 
2004 r. Szczegóły regulaminu u organizatora 
lub w naszej redakcji. (r)

Ś lą sk a  B ie s ia d a  In teg ra cy jn a  d la  
mieszkańców dzielnicy i pracowników szkoły 
za k o ń czy ła  teg o r o c z n e  D n i E d u k a cji 
Regionalnej w Szkole Podstawowej nr 15.

W październiku i listopadzie uczniowie „pięt
nastki” brali udział w wielu konkursach na tem at 
dzielnicy i lokalnych tradycji, którym przyświeca
ło hasło „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom ”:
— Braliśmy pod uwagę oryginalność, pomysłowość 
i dociekliwość wykonania prac. Nie zawiedliśmy się
-  nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania —

Tu jest moje miejsce...
mówi dyrektor szkoły Alicja Bartkowiak.

Nagrody za najciekawsze prace odebrali: M ar
ta Łobażewicz (najlepszy film o SP 15), Jakub 
Drozg (konkurs gwary śląskiej), Magdalena Piecha 
(konkurs plastyczny), Karolina Sambok (konkurs 
fotograficzny), Magda Janik, M ichalina Tkocz 
i Daniel Pakuł (deser śląski). Ukoronowaniem Dni 
Edukacji Regionalnej była biesiada śląska, na którą

przybyli m.in. wice
prezydent Rybnika 
Józef Cyran, człon
kowie Stowarzysze
nia Promocji Rybnic
ka Kuźnia, rodzice 
dzieci, nauczyciele 
o raz mieszkańcy 
dzielnicy. Przy bie
siadnym stole śpie
wano i oklaskiwano 
gwarowy show Ślą
zaka Roku, a także 
występy uczniów.

u r n ę

Tegoroczne Dni Edukacji Regionalnej w Szkole Podstawowej nr 15 odbywały się pod hasłem 
„ Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom ”. Zdj.: arch, szkoły.



Na jeden dzień Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych zmienił 
się w ... Europę. W placówce pojawiły się zdjęcia, plakaty, stroje, flagi 
i pamiątki związane z państwami starego kontynentu. A wszystkiemu 
„winien” program Socrates Comenius...

Wystawa zaprezentow ana w Z S E -U  podsumowała obchody „Tygodnia 
Comeniusa 2003”, jakie odbyły się w 26 szkołach podstawowych, średnich 
i gimnazjach z Jastrzębia, Raciborza, Radlina, Żor, Rydułtów, Turzy Ślą
skiej, Wodzisławia i Rybnika. To właśnie uczniowie i nauczyciele tych pla
cówek za sprawą program u „Sokrates Com enius” nawiązali współpracę ze 
szkołami z różnych stron Europy -  Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, R u

munii, Czech, Finlandii, Szkocji, Bułgarii, Holandii czy Portugalii. Podczas 
wystawy szkoły te zaprezentowały m ateriały dokum entujące wzajemne kon
takty, a uczniowie chętnie dzielili się wrażeniami z europejskich wojaży i 
zawartych znajomości.

Od kilku lat również rybnickie szkoły korzystają z programu Sokrates Co
menius. Gimnazjum nr 3 z Chwałowic realizuje projekt „Edukacja o środo
wisku”, a inna placówka z tej dzielnicy Szkoła Podstawowa nr 35 „Otwiera 
granice przez sztukę”. W ramach obchodów „Tygodnia Comeniusa” na tere
nie szkoły prezentowana była wystawa i działała „kawiarenka europejska”, w 
której można było kupić towary używając euro, a wymianę pieniędzy prowa
dził kantor obsługiwany przez uczniów. Rybnickie Gimnazjum nr 4 uczestni
czy w projekcie „Socrates-Comenius jednoczy młodzież Europy”, a dla uczcze
nia Tygodnia Comeniusa w szkole nadawane były audycje w języku angielskim, 
niemieckim i francuskim, a podczas przerw uczniowie słuchali utworów mu
zycznych w tych językach. II LO im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku reali
zuje dwa projekty -  związane ze sztuką oraz z wyborem wykształcenia i planów 
zawodowych młodych ludzi. (Pisaliśmy o tym w październikowym i listopado
wym numerze „G R”). Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 22 
zaangażowali się w projekt pod nazwą „Gry i zabawy dziecięce -  podobieństwa 
i różnice”, a w czasie tygodnia z Comeniusem zorganizowano konkurs wiedzy 
o Austrii, Belgii i Norwegii, a dzieci zaprezentowały bajkę muzyczną w języku 
niemieckim. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych wspólnie z młodymi 
ludźmi z Hiszpanii i Bułgarii realizują projekt „Europa -  nasz wspólny dom ”. 
(O wzajemnej współpracy pisaliśmy w listopadowym numerze gazety). Placówka 
rozpoczęła też współpracę ze szkołami z Czech i Słowacji, a dzięki funduszom 
z Grupy Wyszehradzkiej, uczniowie Z S E -U  wzięli udział w konkursie gastro
nomicznym „Bożonarodzeniowe Tradycje Kulinarne”, który odbył się w 
słowackiej szkole w Cadcy. (O jego przebiegu w kolejnym numerze „GR").

„Ja wśród innych”, „Europa naszym dom em ”, „Nasze wspólne dziedzic
two” -  to tylko niektóre hasta z wystawy podsumowującej szkolne obchody 
„Tygodnia C om eniusa”, k tóra pokazała jakie korzyści z program u czerpie 
młodzież naszego regionu i potwierdziła ogrom ne zaangażowanie, pomy
słowość i chęć współpracy z rówieśnikami z całej Europy. (S)

Dzięki występom uczniów uczestnicy akademii przenieśli się na dwo 
Jana III Sobieskiego... Zdjęcia: s I

pobytu Sobieskiego na Śląsku i plan Odsieczy Wiedeńskiej. Autorzy najcie
kawszych prac i najlepsi znawcy dokonań króla otrzymali nagrody.

-  Pracujcie i zwyciężajcie tak ja k  Jan III  Sobieski -  to tylko jedno z wielu 
życzeń, jakie tego dnia złożono uczniom i pedagogom tej placówki, na ręce 
dyrektor Gimnazjum nr 13 Krystyny Kuczery. (S)

Pierwsi w rankingach, pierwsi w kontaktach
Społeczne Gimnazjum w Rybniku okazało się najlepsze w rankin

gu rybnickich gimnazjów, sporządzonym na podstawie wyników eg
zaminu gimnazjalnego 2003, udostępnionych przez Okręgową Ko
misję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Uczniowie Społecznego Gim nazjum  okazali się bezkonkurencyjni za
równo w części hum anistycznej, jak  i m atem atyczno-przyrodniczej egza
minu. W porów naniu z innymi, gimnazjaliści tej szkoły najlepiej opano
wali um iejętności czytania i odbioru  tekstu  oraz tworzenia własnego. Rów
nie dobrze poradzili sobie z um iejętnym  opisywaniem faktów, rozwiązy
w aniem  problem ów  oraz stosow aniem  wiedzy z zakresu przedm iotów  m a
tem atyczno-przyrodniczych. W placówce prowadzonej przez Stowarzy
szenie Oświatowe „Rodzice -  Dzieciom”, uczy się 72 uczniów, a kształ
ci ich 17 pedagogów.

Tydzień z Comeniusem

Szkolne obchody „Tygodnia Comeniusa” podsumowała wystawa w ZSE-U. Zdj:. s

Patron spod Wiednia
Jan III Sobieski jak żywy -  z mydła, masy solnej, materiału i z drew

nianym mieczem u boku. Naturalnych rozmiarów „król” siedzi na tro
nie i przygląda się pracom wykonanym przez gimnazjalistów z Radzie
jowa.

Wystawę dedykowaną polskiemu królo
wi zorganizowano z okazji nadania Gim
nazjum nr 13 w Radziejowie imienia Jana 
III Sobieskiego. Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy św. w kościele Trójcy Przenajświęt
szej, po której w szkole odbyła się oficjalna 
część obchodów. Wspólnie z uczniami i na
uczycielami w akademii wzięli udział prezy
denci Adam Fudali i Jerzy Frelich, a tak
że przedstawiciele kuratorium  i rad dziel
nic z Radziejowa i Popielowa. Szkolne uro
czystości wypełnił ciekawy program  arty
styczny, za sprawą którego goście uczestni
czący w uroczystości przenieśli się na dwór 
Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki.
Ponadto w holu szkoły nastąpiło uroczyste obecn ie poczynaniom  uczniów  
odsłonięcie portretu  króla. O tw arto także Gimnazjum nr 13 przygląda się 
ekspozycję, na której znalazły się albumy, Jan ^  Sobieski... 
plakaty i rzeczy niezwykłe związane z królem Janem  III Sobieskim -  minia
turka zbroi rycerskiej i popiersia, jak również plakaty obrazujące historię
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W Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości 
po raz pierwszy wzięli też udział uczniowie Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi -  nowej placówki na edukacyjnej mapie Rybnika.

Nowoczesność z tradycją
— Ślubowanie na sztandar ma w tej szkole wielo

letnią tradycję i wymiar symboliczny —  mówił dyrek
tor Zespołu Szkół Tadeusz Chrószcz, podkreśla
jąc rolę placówki w kształceniu i przygotowaniu 
uczniów do studiów i startu w dorosłość, przy po
szanowaniu wartości jakimi są ojczyzna, nauka, praca 
i cnota, widniejące na szkolnym sztandarze. — Ślu
bujemy w miejscu szczególnym, pod tablicą tych, któ
rzy oddali życie za Polskę. To kolejny dowód naszego 
szacunku dla nich.

Wśród uczestników uroczystości byli uczniowie 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, szkoły w 
której naukę rozpoczęło 64 uczniów. Lekcje w tej pla
cówce prowadzone są w języku polskim, ale wiedza z 
biologii i geografii przekazywana jest po angielsku. 
Oprócz nauki tego języka dzieci uczą się też niemiec
kiego. T. Chrószcz nazwał gimnazjum „wyzwaniem”, 
któremu warto jednak stawić czoło, gdyż korzyści dla 
uczniów, szczególnie w perspektywie członkostwa w 
UE, są nie do przecenienia. Gimnazjaliści uczestni
czący w uroczystym ślubowaniu mieli przypięte znacz

ki Towarzystwa Szkół 
Twórczych, do którego 
należy placówka, a które w 
tym roku świętuje jubileusz 
20-lecia istnienia. Z  tej 
okazji dyrektor T. Chrószcz 
został zaproszony do udzia
łu w ogólnopolskiej konfe
rencji „Uczeń zdolny”, któ
ra odbyła się w Sali Kolum
nowej Sejm u R P. D la Ślubowanie uczniów pierwszych klas Zespołu Szkól im. Powstańców Śląskich.

uczczenia 20-lecia  TST
wydano też książkę, w której znalazł się Jacek Kwien- 
dacz, zdobywca srebrnego medalu na międzynaro
dowej olimpiadzie chemicznej, który wiedzę z tej dzie
dziny doskonalił w I LO.

Wspólnie z uczniami i nauczycielami pierwszych 
klas Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich, w uro
czystości ślubowania wzięli również udział rodzice i 
zaproszeni goście. Prezydent Rybnika Adam Fuda
li przekonywał, że gimnazjaliści są przyszłością inte-

Zdj.: s

lektualną zjednoczonej Europy, wizytator Anna Bie
lica mówiła o poszanowaniu tradycji, ks. dziekan 
Franciszek Skórkiewicz zwracał uwagę na wartość 
nauki, a wicewojewoda śląski Andrzej Waliszewski 
podkreślał wyjątkową atmosferę panującą w szkole i 
zaprosił młodzież do odwiedzenia Biblioteki Śląskiej 
i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Uroczystość w Zespole Szkół im. Powstańców Ślą
skich uświetnił chór „Bel Canto”. (S)

Kto nie pali jest na fali
Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa był okazją do przeprowadzenia w Ze

spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, kampanii antynikotynowej 
pod hasłem „Kto nie pali jest na fali”.

Akcja trwała cały tydzień, a w jej ramach zorganizowano spotkania uczniów z leka
rzem, specjalistą chorób płuc. Podczas Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa, który 
przypada 20 listopada, klasa V Liceum Handlowego wspólnie z nauczycielką m arke
tingu Hanną Jendrzejek oraz Barbarą Hajdecką przeprowadziła na terenie szkoły 
happening. Organizatorzy kampanii wręczali uczniom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły ulotki o tematyce antynikotynowej. W yemitowano także audycję przygotowaną 
przez uczniów na tem at szkodliwości palenia i rozstrzygnięto konkurs na najlepszy pla
kat, wiersz, gadżet lub fraszkę związaną z hasłem kampanii. -  Tego rodzaju akcje budzą 
w m łodym  człowieku refleksje nad swoim postępowaniem, przyczyniają się do pozytywnego 
myślenia i działania w zakresie ochrony swego zdrowia. Przeciwdziałanie uzależnieniom  

Przed budynkiem szkoły zaparkowało antynikotynowe „pogotowie”. jest wpisane do programu wychowawczego naszej szkoły i programu profilaktyki. Akcja
Zdj.: s powinna być powtarzana każdego roku -  podsumowuje H anna Jendrzejek.

O statn io  o szkole zrobiło  się głośno nie tylko za spraw ą 
rankingu, ale również dzięki nietypowym kontaktom  jakie na
wiązała. G im nazjaliści gościli w B allakerm een High School 
na Wyspie Man, o której wciąż niewiele wiemy. W yspa M an 
związana z W ielką Brytanią, leży na M orzu Irlandzkim  po 
między Anglią, Szkocją, Irlandią i W alią, drukuje własne bank
noty, m onety i posiada własną politykę podatkow ą. Rybnicka 
młodzież przez dwa tygodnie m ieszkała u rodzin w mieście 
Douglas, zwiedzała wyspę, uczestniczyła w zajęciach szkolnych, 
doskonaliła znajom ość języka angielskiego i prom ow ała Ryb
nik. W kwietniu zaplanow ano rewizytę m łodzieży z Wyspy 
M an, k tóra jest tylko cztery razy większa od Rybnika i liczy 75 
tys. mieszkańców. (S)

Gimnazjaliści z wizytą u burmistrza w Douglas.
Zdj.: arch. szkoły.
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M łodzież IV LO na Ukrainie
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Współpraca uczniów rybnickich szkói z rówie
śnikami z państw zachodniej Europy to już pra
wie zjawisko normalne, inaczej rzecz się ma 
z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Dotąd kontakty te ograniczały się do udziału 
w zbiórkach darów dla dzieci z polskich rodzin na 
Litwie czy Ukrainie, przyjmowania do domu uczniów 
przyjeżdżające stamtąd na „zieloną szkolę” lub wy
cieczek szlakiem bohaterów „Ogniem i mieczem”. 
Inne założenia miał wyjazd na Ukrainę kilkunastu- 
osobowej grupy uczniów IV LO im. M. Kopernika 
z Chwalowic wraz z dyrektorem szkoły Marianem 
Groborzem i opiekunami Haliną Szymczyk i Ja
nem Krajczokiem. Pojechał też przewodniczący 
Rady Rodziców Wiesław Sojka, który wyprawę zor
ganizował od strony logistycznej. Trudno o wybór do 
tej roli innej osoby: W. Sojka od wielu lat jest zaanga
żowany w organizację letniego wypoczynku dzieci 
z Ukrainy i Litwy w Polsce oraz w inne akcje charyta
tywne na rzecz naszych rodaków na Wschodzie. 
Uczniowie z Chwalowic chcieli się zapoznać nie tyl
ko z zabytkami potwierdzającymi wspólne doświad
czenia historyczne naszych narodów, ale także do
wiedzieć się, jak odbiera je współczesna młodzież 
ukraińska. Pierwszym etapem podróży byl Lwów i 
zwiedzenie Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmen
tarza Orląt Lwowskich, katedry, starego miasta i in. 
zabytków. W Stanisławowie, mieście partnerskim 
Rybnika, grupa zatrzymała się w Domu Pielgrzyma 
przy parafii pod wezw. Chrystusa Króla, której go
spodarzem jest ks. Kazimierz Halimurka. Do po
wstania tego obiektu Rybnik przyczynił się poprzez

Wiele nas łączy
finansowe wsparcie budowy i wyposażenia. Rybnic
ka młodzież nawiązała kontakt z grupą rówieśników 
ze Szkoły nr 1 w Stanisławowie (ukr. Iwano-Fran- 
kiwsk), efektem czego były integracyjne zajęcia przy
gotowane przez polonistę IV LO J. Krajczoka. Lice
aliści z Rybnika obejrzeli imponujące możliwości ta
neczne i wokalne gospodarzy, zaś sami przygotowali 
przedstawienie na temat trzech wartości w życiu czło
wieka -  Boga, honoru i Ojczyzny i ich aktualności we 
współczesnym święcie. Młodzi ludzie dużo ze sobą 
rozmawiali wykorzystując także język angielski, wspól
nie zwiedzali miasto, dochodząc do wniosku, że bar
dzo dużo ich łączy. Podsumowaniem dnia była deba
ta historyczna, w czasie której uczniowie porównali 
stan wiedzy o wzajemnych relacjach naszych naro
dów, szczególnie w wieku XVII. Różnice oczywiście 
były, ale po dyskusji wyciągnięto podobne wnioski.
Nabytą na lekcjach oraz z lektur wiedzę licealiści skon
frontowali zwiedzając m. in. Kamieniec Podolski oraz 
twierdzę w Chocimiu. Zobaczyli wiele pięknych 
miejsc, ale i niedostatek ukraińskiej wsi...

Pobyt na Ukrainie utwierdził wszystkich uczestni
ków tej wyprawy w przekonaniu, że z krajem tym łączy 
nas więcej niż z jakimkolwiek innym, bo nie tylko prze
szłość, ale i teraźniejszość oraz przyszłość. Śpiewając 
na pożegnanie „Żal, żal za zieloną Ukrainą” młodzież 
postanowiła podtrzymywać nawiązane znajomości i Pamiątkowa fotografia pod pomnikiem Mickiewicza 
jeszcze tu wrócić... (r) we Lwowie. Zdj.: arch. szkoły
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Ręce, które... pieką
— A ż żal zjadać takie cuda —  mówiły osoby zwiedzające wystawę mi

sternie wykonanych wypieków przyszłych piekarzy i cukierników.
W Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości podsumo

wany został międzyszkolny konkurs cukierniczy i piekarski dla uczniów klas dru
gich. W rywalizacji, która odbyła się 26 listopada w zakładzie Piotra Niewelta, 
wzięło udział 20 uczniów z 5 zasadniczych szkół zawodowych z Rybnika, Żor, 
Rydułtów i Jastrzębia. W zawodzie cukiemik-ciastkarz, jurorzy postanowili przy-

Zdobywca pierwszego miejsca w międzyszkolnym 
konkursie cukierniczym i piekarskim Arkadiusz 
Madyś i  jego smakowite pieczywo.

Słodka ryba zapewniła Sebastianowi Kapeli uzna
nie zwiedzających i ... wycieczkę do Włoch.

Zdjęcia: s

znać pierwsze miejsce Marcinowi Piontkowi z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 5 z Rybnika. Wśród piekarzy najlepszym okazał się inny uczeń tej placówki -  
Arkadiusz Madyś, uczeń P. Niewelta. W nagrodę Arek pojedzie na wycieczkę 
edukacyjną do Włoch. Podobne wyróżnienie spotkało Marcina Skotnego z 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żorach.

Tego dnia uroczyście podsumowano też VI edycję „Wystawy na słodko”. Juro
rzy konkursu postanowili wyróżnić Kamila Macialczyka, Arkadiusza Madysia, 
Mateusza Nawrotka, Agnieszkę Błażejewską, Edytę Targańską i Martę Demb- 
kowską (wszyscy z ZSZ nr 5) oraz Angelikę Aleksandrowicz z Żor. Specjalne 
podziękowania wręczono odchodzącej na emeryturę dyrektor ZSZ nr 5 Kiystynie 

Błaszczyk oraz nauczycielowi Szymonowi Konkolowi, który od 
lat angażuje się w organizację wystawy. Natomiast P. Niewelt otrzy
mał złotą odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle.

Prawdziwą furorę na wystawie zrobiła praca Sebastiana Ka
peli z ZSZ nr 5, który swego fachu uczy się w ciastkami Krzysz
tofa Kuźnika. — Zbliżają się święta, więc uznałem, że ryba bę
dzie dobrym pomysłem. Ciasto jest czekoladowe, a łuski zrobiłem 
z migdałów. Reszta to krem i galaretka — mówi Sebastian, który 
nad swoim ciastem pracował aż dwa dni. Wysiłek się opłacił, 
gdyż w nagrodę za swoją słodką rybę, Sebastian pojedzie do 
Włoch. Tak zdecydował jeden z przedstawicieli biura podróży, 
które ufundowało nagrody. A wybór nie był prosty, gdyż przygo
towane przez uczniów ciasta były bardzo wymyślne -  słodki traktat 
akcesyjny do UE, tort w kształcie gitary lub kortu tenisowego, 
piernikowy pociąg, marcepanowe owoce, a nawet ciasto, które 
zawierało przepis na biszkopt. Wystawę uzupełniły pachnące 
kosze pełne najróżniejszego pieczywa. Tradycyjnie już wypieki 
trafiły do okolicznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Młodzi ludzie byli bardzo dumni ze swoich prac, ale z pewno
ścią najbardziej zadowolone z ich pracy są... mamy, szczególnie 
w okresie przedświątecznym. (S)
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Na skalnym szlaku między Świnicą, a Zawra
tem 17 sierpnia 1982 r., zginęła Anna Spendel, 
lekarz pediatra przychodni kolejowej i Domu 
Małego Dziecka w Rybniku, instruktorka harcerska, 
działaczka PTTK i PAX, osoba powszechnie znana 
i ceniona. Przed kilkoma laty, gdy w Zakopanem na

zachodniej elewacji kościoła św. Krzyża powstał „sym
boliczny cmentarz” poległych taterników, PTTK wy
szło z inicjatywą, by uczcić pamięć A. Spendel po
przez ufundowanie tam pamiątkowej tablicy. Pomysł 
udało się zrealizować i 8 listopada liczna grupa ryb
nickich lekarzy, harcerzy i turystów wzięła udział

w uroczystej mszy odprawionej przez opiekuna miej
sca pamięci ks. prałata Stanisława Szyszkę, który 
tablicę poświęcił. A. Spendel wspominali Krzysztof 
Głowacki, Szczepan Balicki i Jerzy Biegiesz, pod
kreślając jej oddanie dla ludzi oraz miłość do gór 
i Tatr, które okazały się „zazdrosne” i nie pozwoliły 
umrzeć Ance daleko od siebie...

Pamięć o Ance pozostanie na zawsze w sercach 
tych, którym świadczyła dobro! Przypominać 
o tym będzie skromna tablica na kościelnym mu
rze w cieniu Giewontu...

Hm. Sz. Balicki

Rybnicki Hufiec ZHP 
w czołówce

W listopadzie w Katowicach podsumowano 
współzawodnictwo hufców należących do Chorągwi 
Śląskiej, których na terenie województwa działa 36.

W rywalizacji, w której oceniano całokształt 
pracy, Hufiec Ziemi Rybnickiej zajął II miej
sce, przegrywając tylko 4 punktami z liderem -  
Hufcem Katowice. W nagrodę rybniccy harcerze 
otrzymali komputer wraz z oprogramowaniem: 
— To nasze okno na świat, nasz krok do Europy. 
Nareszcie będziemy mieli dostęp do Internetu — 
mówią szczęśliwi harcerze.

Grupa rybnickich harcerzy i lekarzy pod tablicą umieszczoną na murze kościoła św. Krzyża w Zakopanem.
Zdj.: arch. Hufiec ZHP Rybnik.

XVIII Konkurs Gawędziarzy

ć Gawędziarzy coraz więcej!
W Rybnickim Centrum Kultury odbył się 

XVIII Konkurs Gawędziarzy. Celem organizo
wanego od wielu lat konkursu jest upowszechnia
nie amatorskiej twórczości artystycznej. Chociaż 
uczestnicy konkursu mogli swoje monologi wygła
szać w literackiej polszczyźnie lub gwarze śląskiej, 
gwara wygrała! Na ponad 80 uczestników, kandy
datów do laurów, ok. 95% łosprowiało po Śląsku! 
W czasie przesłuchań kandydatów oceniali M a
ria Pańczyk, Betina Zimończyk i Marek Szoł
tysek, a jurorów, organizatorów oraz słuchaczy 
najbardziej ucieszył liczny udział młodzieży. Moż
na było wysłuchać ciekawych gawęd ...o powodzi 
w nadodrzańskich wsiach, o ponci do Turze, o pie- 
czyniu dorty oraz o zolytach, fyjderbalu, żniwach,

szkubkach, świniobiciu, sztajgrowych błoznach 
i oczywiście nie zabrakło gawędy o utopkach. Słu
chacze podczas eliminacji mogli też wysłuchać sta- 
rzykowego bojanio, opowieści o przeznaczeniu, 
o zwyczajach w dniu św. Mikołaja w Łące koło 
Pszczyny, o tym jak jest ...fajnie w doma na Głoży- 
nach, o królowej z Szyrokij, o Ponboczkowych 
dzieciach, o zowitce, Hasiorze, o Wiliji kierowcy 
autobusu, czy wreszcie monologu o śpiewaniu pta
ków w gwarze żywieckiej.

Konkurs mógł utwierdzić w przekonaniu, że ga
wędziarstwo, jak i śląska gwara, mają się u nas 
bardzo dobrze. I chwała tym ludziom, którzy 
o nią dbają i organizują takie właśnie konkursy.

Konkurs zakończył się Wielką Galą w sobotę

13 grudnia, podczas której jurorzy ogłosili tego
rocznych zwycięzców. Spośród dorosłych gawę
dziarzy pierwsze miejsce otrzymała Anna Zych- 
ma, drugie -  Ludwik Wróbel i dwa trzecie miej
sca-N orbert Kłosa i Zygmunt Bednarek. Przy
znano też wyróżnienia Marii Duńskiej, Józefowi 
Zubrzyckiemu, Bernadecie Koczwarze, Euge
niuszowi Kosmali i Czesławowi Żemle.

Natomiast wśród gawędziarskiej młodzieży ju
rorzy przyznali pierwsze miejsce Ewie Fojcik, 
drugie duetowi Dominika Zgorzałek i Kamila 
Nierychło, trzecie Weronice Skorupie oraz pięć 
wyróżnień dla Barbary Grzegorek, Eweliny 
Nowak, Anny Seemann, Małgorzaty Godow- 
skiej i Barbary Pieczki.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświet
niła kapela „Toluś Party”, kabaret „Luz” i Ma
rian Makula. szoł

Uczniowie rywalizowali w... kulaniu klusek.

Pod hasłem „100 lat kop. „Chwałowice”, odbyła się tegoroczna edycja Mię
dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie w Szkole Podstawowej nr 13.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I -  III pięciu rybnickich szkół pod
stawowych. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę, tłumaczyły wyrażenia gwarowe, roz
poznawały narzędzia górnicze i elementy śląskiego stroju. Po zaciętej rywalizacji 
pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy z SP nr 13, drugie -  SP nr 24, 
a trzecie -  SP nr 32.

Dwa dni później rywalizowali uczniowie klas IV do VI, którzy sprawdzali swoją 
wiedzę m.in. ze znajomości rybnickich dzielnic i kopalni oraz układali jadłospis 
świątecznego obiadu i ... „kulali” kluski. Zwyciężyła drużyna z SP nr 35. Drugie 
i trzecie miejsce zajęły drużyny z SP nr 13. Konkursowi towarzyszyła wystawa 
obrazów Agnieszki i Ludwika Holeszów -  wyszywane wełną scenki z życia ślą
skiej wsi i malowane na sklejce sceny karbońskie.

W organizację konkursów zaangażowały się nauczycielki J. Kurasz, B. Skow- 
Zdj. .* arch. szkoły. rone^  T. Dembowska i B. Zimończyk. (S)
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C eram iczne an io ły , w yjątkowe ozdoby  
św iąteczne, m istern ie  w ykonane w itraże, 
piękne gobeliny i obrazy malowane na szkle 
budzą zachwyt, ale i zdziwienie. To dlatego, 
że ich autorami nie są artyści plastycy, ale 
osoby z upośledzeniem umysłowym.

Wystawa jest po to, byśmy przestali się dziwić, 
a zaczęli... podziwiać talenty osób, którym los dal 
coś w zamian. Dlatego też prace uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej pokazano w Po

wiatowej i M iejskiej Bibliotece Publicznej
w Rybniku, miejscu, które codziennie odwiedza 
wiele osób: -  Dzięki temu ich twórczość będzie nam 
bliższa -  mówi Jan Motyka, prezes rybnickiego kola 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle
dzeniem Umysłowym. -  To ważne, że w takim miej
scu jak biblioteka, możemy podziwiać zainteresowa
nia i talenty osób niepełnosprawnych -  dodaje kie
rownik rybnickich warsztatów Danuta Reclik.

Prace zaprezentowane na wystawie powstały

w różnych pracowniach -  m.in. gospodarstwa do
mowego, witrażu, tkackiej, plastycznej i ekspresji 
artystycznej, a 9 i 10 grudnia odbył się kiermasz 
tych wyjątkowych „eksponatów”. W ten sposób 
każdy z nabywców mógł wspomóc WTZ, a przede 
wszystkim udekorować swoją choinkę uśmiech
niętymi aniołami, przesłać życzenia na ręcznie wy
konanych kartkach lub kupić niepowtarzalny, 
świąteczny prezent dla swoich bliskich...

Osobom przygotowującym wystawę przyświecała 
myśl „Nawzajem sobie potrzebni” i jak zgodnie stwier
dzono, ekspozycja była dobrym akcentem, kończą
cym Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych.

( S )

Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zakończyła 
Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych w Rybniku. Zdj.: s

Teatrzyk „Zielona Gęś” przedstawia...
Oto m i

' • e*■ nmstycmci

K. L Gałczyński był wdzięcznym „obiektem  
dla karykaturzystów. Zdj.:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku postanowiła uczcić 50. rocznicę 
śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
prezentując wystawę na tem at jego życia 
i twórczości.

Kochał absurd, surrealizm i przebieranki. -Byłkró
lem życia -  powiedział o nim krytyk literacki i teatralny 
Tadeusz Nyczek. Autor „Zaczarowanej dorożki” 
i „Teatrzyku Zielona Gęś” K. I. Gałczyński, zmarł pół 
wieku temu. Warto więc przypomnieć sobie jego 
barwną sylwetkę, a przede wszystkim dorobek arty
styczny. Zachętą ma być wystawa prezentowana w bi
bliotece, na którą złożyły się zdjęcia, książki, karykatu
ry, wspomnienia, ciekawostki z życia i poezje jego au
torstwa. Czytelnicy odwiedzający placówkę z pewno
ścią zgodzą się z opinią przedstawioną na wystawie, że 
to właśnie dzięki fantazji Gałczyńskiego powszednie 
przedmioty utraciły swoją zwyczajność, tak jak osła
wiona dorożka i ogórek, który nie śpiewa...

Wystawę „Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić 
od zapomnietua” pod względem plastycznym opraco
wała Irena Łaskawska, autorka scenariusza, a eks
pozycję można oglądać do końca grudnia (S)

Ciągła odnowa
Czym są m andate? O dpow iedź na to 

pytanie daje ekspozycja, którą do końca 
stycznia przyszłego roku m ożna oglądać  
w galerii rybnickiej biblioteki.

Kiedyś uczyła polskiego, teraz „leczy umysły, du
sze i ciała” za pomocą wielobarwnych mandali. 
Wanda Switała-Rak jest terapeutką w Ośrodku 
Psychoedukacji „Homosum” i od kilku lat maluje 
m andale czyli symbole magiczne, powstające 
z barwnych wizji zamkniętych w okręgu, kwadra
cie, trójkącie, czasem w formie krzyża. Mandale to 
rodzaj ornamentyki wywodzącej się z Dalekiego 
Wschodu, mające również zastosowanie w archi
tekturze. Twórcami, którzy wykorzystali możliwo
ści jakie stwarzają mandale byli Leonardo da Vin
ci i Michał Anioł. Mandale inspirują, rozwijają 
wyobraźnię, kształtują wrażliwość i służą wyraża
niu emocji. Dlatego też są stosowane jako jedna 
z form leczenia, a do pracy terapeutycznej, wpro-
wadził je Carl Gustaw Jung.

Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć na czym 
polega „ciągła odnowa” mandali zapraszamy do 
biblioteki. (S)

Magiczne manadale Wandy Swiatały-Rak.
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Obrazy i koronki.
R ów nież in n e p laców ki ku ltury  

przygotowały ciekawe ekspozycje.

W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej można 
było oglądać prace Aleksandry Kamińskiej, ab
solwentki Wydziału Grafiki w Katowicach krakow
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystka ta nie ogra
niczała się do malarstwa sztalugowego, ale ma za 
sobą również doświadczenia scenograficzne, a tak
że pracę pedagogiczną w studium reklamy. Brala 
udział w wielu wystawach zbiorowych, miała rów
nież wystawy indywidualne, w tym aktualną ekspo
zycję malarstwa, pasteli i rysunków w Rybniku. In
spirowane impresjonizmem subtelne pejzaże i wy
pełniające płótna kwiatowe dywany są prawdziwym 
odpoczynkiem dla oczu, zaś pewna kreska w rysun
kach tuszem świadczą o dobrym warsztacie artystki.

W Galerii Oblicza wystawia zaś znany w regio
nie artysta nieprofesjonalny, górnik z zawodu Mak
symilian Hojka. Jego prace nie ograniczają się

-j&eA?

Rysunek Aleksandry Kamińskiej

do tematyki górniczej, ale twórca równie chętnie 
uwiecznia piękno przyrody. W swoim dotychcza
sowym dorobku M. Hojka ma ponad 90 wystaw 
zbiorowych i indywidualnych, a ekspozycja w Ryb
nickim Centrum Kultury jest kolejną z nich.

Oryginalną wystawę, połączoną ze sprzedażą 
eksponatów zorganizował Dom Kultury w Nie- 
wiadomlu. Ludowa artystka H elena K am ie
niarz z Koniakowa pokazała w tutejszej galerii 
koniakowskie koronki, a także ludowe rzeźby w 
drzewie. Te dwie materie, choć jedna delikatna, 
a druga zdecydowanie mocniejsza w wyrazie, bar
dzo dobrze ze sobą współgrają, tworząc wyjątko
wy klimat całości. Artystka obchodzi w tym roku 
50-lecie pracy twórczej, a gratulacje i dyplomy z 
tej okazji, w tym od ministra kultury, były dopeł
nieniem ekspozycji.

Wielką aktywnością wyróżnia się także Foto- 
galeria Anny Foltynowicz-Koterskiej, w któ
rej obejrzeć można fotografie Mileny Grodzic
kiej pod tytułem „Nie tylko portret”.

(r) Skarbnik Maksymiliana Hojki

f/śy/dm
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Koronki i rzeźby Heleny Kamieniarz w DK w Niewiadomiu.

Bliżej Ewangelii
13 listopada odbył się diecezjalny konkurs 

biblijny na etapie rejonowym, zorganizowa
ny przez W ydział Katechetyczny Kurii M e
tropolitalnej Katowicach, W ydział Eduka
cji Urzędu M iasta Rybnika oraz Dekanaty 
Rybnik, Boguszowice i Żory.

Gospodarzem tegorocznej edycji, była SP nr 
19 w K łokocinie, a w konkursie wzięło udział 
105 uczniów klas IV -  VI szkół podstawowych 
z Rybnika, Żor, Czerwionki, Leszczyn, Zwo- 
nowic, Jankowie, Stanowic, Książenic, Bełku, 
Rogoźnej i Kleszczowa. Przedm iotem  tego
rocznych zm agań była Ew angelia św. Jana, 
a uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań 
i wiedzieć w czasie którego święta Jezus wy
głosił mowę o źródle wody żywej, kim był try
bun i dlaczego Jezus zapytał Piotra o miłość 
do niego aż trzy razy?

Zwycięzcą został Przem ysław  M ichalski 
z SP w Zwonowicach. Drugie miejsce zajął Ja
kub Gańcorz z SP z Książenic, a trzecie uczen
nica tej samej szkoły Sabina Woźnica. Przed 
ogłoszeniem  wyników i w ręczeniem  nagród 
uczestnicy konkursu wysłuchali fragmentów naj
nowszego utworu poetyckiego Ojca Świętego 
Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski” w interpreta
cji uczniów SP 19. W śród zaproszonych gości 
byli Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Ryb
niku Tadeusz Szostok, wizytator Zofia Goliń- 
ska, dziekan boguszowicki ks. Rudolf Myszor, 
proboszcz kłokocińskiej parafii ks. Andrzej 
Gruszka oraz przedstawiciel firmy Genesis.

Jubileusz Teatru Ziemi Rybnickiej

Apel o pamiątki
4 grudnia minęła 39 rocznica działalności 

Teatru Ziemi Rybnickiej, tak więc w przyszłym 
roku ta najw iększa placówka kulturalna  
w mieście obchodzić będzie okrągły jubileusz.

W związku z planowanymi przyszłorocznymi 
uroczystościami, dyrekcja Rybnickiego Centrum 
Kultury zwraca się do rybniczan, i nie tylko, o wy
pożyczenie lub przekazanie wszelkich materialnych 
dowodów działalności placówki, tj. fotografii, ar
tykułów prasowych, programów i innych wydaw
nictw, plakatów, repertuarów, zaproszeń, gadże
tów, a nawet...starych biletów. Być może zostaną 
one wykorzystane jako materiał do jubileuszowej 
publikacji lub okolicznościowej wystawy.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 42 22 132, 42 
28 875, 42 23 235, fax 739 58 31; e-mailowy: 
tzr@kultura.rybnik.pl, a także osobiście lub li
stownie: Rybnickie Centrum Kultury -  Teatr 
Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1, 44-200  
Rybnik.

Za zainteresowanie się naszą prośbą serdecz
nie dziękujemy! (r)

mailto:tzr@kultura.rybnik.pl


Jubileusz Szkoły Szafranków

Czyż można sobie wyobrazić lepszy prezent na urodziny szkoły od nowej 
dla niej siedziby? Cały łańcuch ludzi dobrej woli sprawił, że rybnicka szkoła 
muzyczna świętowała jubileusz 70-lecia i oficjalne otwarcie nowego obiektu 
równocześnie.

Przekazywanie pałeczki
Szkoła została założona w 1933 roku przez braci 

Karola i Antoniego Szafranków -  wybitnych pe
dagogów i muzyków, absolwentów europejskich 
uczelni muzycznych. Ich artystyczny zapał i nowocze
sne, jak na owe czasy, metody nauczania, a także 
umiejętność skupienia wokół siebie równie 
wielkich pasjonatów w dziele szerzenia mu
zycznej kultury, zaczęły wkrótce przynosić 
owoce. Niestety, pierwszy etap rozwoju szko
ły przerwała wojna. Widać jednak, że dla ślą
skiego społeczeństwa muzyka była artyku
łem pierwszej potrzeby, bo szkołę reaktywo
wano już w październiku 1945 roku, a rok 
później znów kierowali nią bracia Szafran- 
kowie. Początkowo schronienia udzieliło jej 
dzisiejsze LO im Powstańców Śląskich, póź
niej nieistniejący dziś dom kultury przy ul. 
Młyńskiej, zaś przełomem było przeniesie
nie szkoły w 1950 roku do budynku przy dzi
siejszej ulicy Piłsudskiego, który miał stać się 
jej siedzibą na ponad pół wieku. Drugim 
ważnym wydarzeniem było upaństwowienie

10 lat szkołą kierował Tadeusz Hanik. Po jego 
przejściu na emeryturę, funkcję dyrektora po wy
granym konkursie objął w 1991 roku Eugeniusz 
Stawarski, którego nagła śmierć w 2002 roku była 
dla szkoły niepowetowaną stratą. Jego dotychcza
sowa zastępczyni Romana Kuczera, zajmując fo
tel dyrektora przejęła odpowiedzialność nie tylko

(od lewej): główny wizytator Regionu Górnośląskiego Centrum 
Edukacji Artystycznej Danuta Podgórska, wiceminister kultury 
Ryszard Mikliński, prezydent Adam Fudali i dyrektor szkoły mu
zycznej Romana Kuczera.

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego PM

za sprawy pedagogiczno-artystyczne, ale 
i kontynuację budowy nowej siedziby. Ko
lejni następcy braci Szafranków nie mieli 
łatwego zadania. Musieli sprostać wypra
cowanemu przez założycieli wzorcowe
mu wizerunkowi artysty-pedagoga, nie
wątpliwie jednak bardzo się starali, gdyż

Honorowi goście uroczystości (od lewej): Piotr Paleczny, Henyk Mi- ^  okreS ^  ***%  °bfit0wał w zna-

Bogdan Gola, dziekan Wydziału Kompozycji, Teo
rii i Edukacji Muzycznej katowickiej AM Czesław 
Freund, kierownik artystyczny Orkiestry Koncer
towej Wojska Polskiego w Warszawie Grzegorz 
Mielimąka, wybitni muzycy jazzowi Jacek i Woj
ciech Niedzielowie i wiele, wiele innych, których 
nie sposób tu wymienić. Dość powiedzieć, że indeks 
nazwisk wszystkich absolwentów z lat 1933-2003 w 
jubileuszowej publikacji liczy 1788 pozycji...

Celem Szafranków było „rozmuzykowanie” Zie
mi Rybnickiej, a wyjątkowa intuicja obu profesorów 
podpowiadała im, że ta ziemia wydać może wspania
łych muzyków, potrzebna jest jednak „..nowoczesna, 
dobrze zorganizowana, z pedagogami o wysokich kwa
lifikacjach szkoła, prowadząca działalność koncertową, 
również z udziałem koncertującej młodzieży.

1 taka szkoła powstała, i taka istnieje do dziś.
Mijały lata, zmieniały się systemy, 
a w szkole panował duch Szafran
ków i ich idee, a często również 
metody pedagogiczne. Ważna po
została bliskość między uczniami i 
pedagogami, będąca warunkiem 
zaufania, a gdzież ją lepiej nawią
zać, niż na estradzie poprzez wspól
ną grę w orkiestrze? Szkolna or
kiestra była dumą szkoły kiedyś, jest 
nią i dzisiaj. Wielu z jej członków, 
profesjonalnych już muzyków po 
wyższych uczelniach artystycznych, 
było podstawą składu Filharmonii 
ROW, która powstała w 1960 roku 
również z inicjatywy braci Szafran
ków, którą aż do śmierci w 1979 
roku kierował Antoni. Kiedy za
brakło mecenasa czyli górnictwa, 
przyszły dla orkiestry trudne czasy 
-  w 1991 roku przejęło ją miasto, 
zaś w 1995 zniknęła z muzycznej 
mapy Rybnika. Pozostali jednak lu
dzie tworzący muzyczne środowi
sko -  z ich inicjatywy i przy wspar
ciu władz miasta orkiestrę reakty

wowano w 1999 roku pod nazwą Filharmonii Ryb
nickiej im. Braci Szafranków. Ich imię nosi też po
wstałe nieco wcześniej Towarzystwo Muzyczne, 
mające w tym przedsięwzięciu wydatny udział.

kalaj Górecki oraz Bogdan Gola, dyrektor artystyczny i dyrygent chó- komitych absolwentów -  późniejszych
ru Teatru i Opery Narodowej w Warszawie.

placówki. Na szczęście jednak, ówczesne władze, 
które do przedwojennych czasów miały przecież nie
wielki sentyment, doceniły wyjątkowość założycieli 
szkoły i 1 kwietnia 1952 roku kierownictwo Pań
stwowej Szkoły Muzycznej powierzono Antoniemu 
Szafrankowi, zaś Państwowej Średniej Szkoły Mu
zycznej -  Karolowi Szafrankowi. Wieloletnim współ
pracownikiem braci Szafranków i wicedyrektorem 
szkoły był Juliusz Malik, który w 1975 roku objął 
schedę po swoich znakomitych poprzednikach. W 
latach 1977-1981 dyrektorem był Jan Zorychta, 
po nim w trudnym okresie 1981-1982 krótko dy
rektorował Leon Mielimąka, a następnie przez

24

Zdj.: r  światowej sławy solistów, członków zna
komitych orkiestr, pedagogów wyższych 

uczelni w kraju i zagranicą oraz macierzystej szkoły. 
Z przedwojennego okresu warto wymienić profeso
ra Akademii Muzycznej w Katowicach skrzypka 
Pawia Świętego, koncertującego i uczącego we 
Francji pianistę Erharda Skutnika, czy animatora 
ruchu muzycznego Gerarda Górnika. Najgłośniej
sze nazwiska związane z rybnicką szkołą to pianiści, 
laureaci Konkursu Chopinowskiego Lidia Grych- 
totówna i Piotr Paleczny, światowej sławy kompo
zytor Henryk Mikołaj Górecki, pianista jazzowy 
Adam Makowicz, wybitny kameralista Jan Win
centy Hawel, obecny dyrektor artystyczny i dyry
gent chóru Teatru i Opery Narodowej w Warszawie

Jubileusz w  nowych murach
Reaktywacja orkiestry była dobrym znakiem rów

nież dla rybnickiej „kuźni muzycznych talentów”, która 
nadal czekała na nową siedzibę. Budynek przy ul. 
Piłsudskiego, choć darzony przez uczniów i pedago
gów wielkim sentymentem, nie spełniał już wymo
gów szkolnictwa artystycznego. Pomysłów na nowe 
lokum było przez ostatnie 30 lat wiele, bo nikt nie 
kwestionował potrzeby jego powstania. Nie było tyl
ko efektów. I w końcu decyzja została podjęta. Na 
nową siedzibę szkoły muzycznej wybrano budynek 
przy ul. Powstańców opuszczony przez szpital.

Jubileuszowe uroczystości zainaugurowano 
w bazylice św. A ntoniego mszą św. którą po
przedził występ chóru PSM II st. pod dyr. Zy- 
glindy Lam pert-Raszyńskiej. Nabożeństwo 
celebrował delegat abp. D am iana Zim onia
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ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz. Na zatań
czenie mszy zabrzmiał uroczysty „Marsz triumfal
ny”, skomponowany specjalnie na tę okazję przez 
utalentowanego kompozytora i organistę, pedago
ga w żorskiej szkole muzycznej, rybniczanina Jacka 
Glenca, który również towarzyszył liturgii na orga
nach.

Dyrektor szkoły muzycznej, której patronują bracia Karol i Antoni Szafran 
kowie, z okazji jubileuszu odebrała wiele życzeń i gratulacji.

W hallu nowej szkoły, gdzie zawisły portrety jej 
założycieli i patronów, braci Antoniego i Karola Sza- 
franków, po wybrzmieniu hymnu „Gaudę Mater...”, 
uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wicemini
ster kultury Ryszard Mikliński oraz prezydent 
Adam Fudali, a ks. Fr. Skórkiewicz obiekt poświę
cił. Zebrani goście złożyli na ręce dyrektor Romany 
Kuczeiy gratulacje i życzenia. Senator Adam Gra- 
czyński podkreślił działania władz samorządowych 
Rybnika, które dbając o rozwój gospodarczy mia
sta, nie tracą z oczu potrzeb duchowych mieszkań
ców. Wicestarosta Wincenty KJyta podziękował 
za nową szkołę w imieniu sporej grupy uczniów z 
okolicznych gmin, należących do powiatu rybnic
kiego. Do gratulacji i życzeń przyłączyli się kolejno 
przedstawiciele Rady Rodziców, miejskich placó
wek i instytucji kultury oraz reprezentanci zaprzy
jaźnionych szkół muzycznych z województwa ślą
skiego. Szczególne podziękowania w imieniu swo
im i dzieci przekazała Łucja Stawarska, za decyzję 
nazwania szkolnej sali koncertowej imieniem Eu
geniusza Stawarskiego.

W tej właśnie sali miały miejsce główne, oficjalne 
uroczystości. Witając gości dyrektor Romana Kuczera 
słowa podziękowania za stworzenie możliwości świę
towania jubileuszu szkoły w nowym budynku skiero
wała do władz samorządowych na ręce prezydenta 
Adama Fudalego, który od początku przyznawał się 
do autorstwa pomysłu zaadaptowania opuszczone
go przez szpital budynku dla potrzeb szkoły muzycz
nej. Prezydent z kolei za wsparcie w tym dziele po
dziękował przede wszystkim radnym z przewodniczą
cym RM Michałem Śmigielskim, swoim zastęp
com -  Ewie Ryszce, Jerzemu Frelichowi i Józefo
wi Cyranowi, który czuwał nad całym procesem in
westycyjnym, a także pracownikom Wydziału Infra
struktury Miejskiej i Inwestycji, budowniczym i pro
jektantom. Słowa podziękowania padły też pod ad
resem ministerstwa kultury, które, choć w niewiel
kim stopniu, ale również wniosło w realizację inwe

kalne zdjęcia zainteresowały prezydenta Rybni
ka jako bardzo stosowny prezent dla szkoły z oka
zji zbliżającego się jubileuszu. Kontakt ze stu
diem nawiązało rybnickie Muzeum, a miasto zde
cydowało się zbiór kupić. Powiększone kopie po
darowano szkole, zaś oryginalne klisze i odbitki 
znalazły swoje miejsce w Muzeum.

Znakomici wychowankowie
I wreszcie na scenie pojawili się goście szczegól

nie honorowi, wybitni absolwenci i wychowanko
wie rozsławiający imię szkoły. Henryk Mikołaj 
Górecki, podobnie jak szkoła obchodził niedawno 
70. urodziny. Jak powiedział, szkole, a przede 
wszystkim Karolowi Szafrankowi, zawdzięcza bar
dzo wiele, gdyż to właśnie tu umożliwiono 19—łąt
kowi podjęcie regularnej, muzycznej edukacji. — 
W latach 50. budynek szkoły był mizerny, ale grono 
pedagogiczne znakomite. I  takiego samego życzył
bym młodzieży w nowych murach, bo doceniając no
woczesność budynku, to ludzie są najważniejsi... — 
powiedział światowej sławy kompozytor. Zaapelo
wał też do władz miasta, by nie zaprzestawało 
wspierania artystycznych przedsięwzięć. — W Ryb
niku urodziłem się potrójnie — powiedział Piotr 
Paleczny. — Po raz pierwszy dzięki swoim rodzicom, 
po raz drugi jako muzyk -  dzięki szkole i po raz trze
ci jako solista, bo tu zadebiutowałem z towarzysze
niem Filharmonii ROW  w latach 60. Los chciał, że 
w miejscu gdzie jesteśmy teraz, urodził się nasz syn.

Musze podkreślić, że tak zna
komitego pedagoga, jakim był 
Karol Szaf ranek, nie spotka
łem już nigdy w swej karierze. 
Zawdzięczam i jemu, i szkole 
bardzo dużo. To było źródło 
moich późniejszych sukcesów 
artystycznych. Z wielkim wzru
szeniem o powrocie do Ryb
nika, po dwudziestu latach 
mówił prof. Bogdan Gola, 
znakomity chóralista i peda
gog, którego uczennicą była 
m.in. Romana Kuczera. Po
dziękował szkole za otwarcie 
przed nim fascynującego

W duecie z utw oram i Prokofiewa i W ieniawskiego w ystąpili E lżbieta  świata muzyki. Wspomnienia-

stycji wkład finansowy w wysokości 700 tys. zł, w tym 
zakup fortepianu marki Steinway, wybranego w Ham
burgu u producenta przez samego Piotra Paleczne- 
go. Wobec 11 min 300 tys. zł przeznaczonych na mo
dernizację budynku z miejskiego budżetu, to suma 
niewielka. Jednak wiceminister R. Mikliński złożył 
obietnicę podjęcia starań o sfinansowanie klasy per

kusji, której budynek miałby sta
nąć w miejscu dzisiejszego 
obiektu gospodarczego. Odczy
tał też list gratulacyjny ministra 
kultury Waldemara Dąbrow
skiego adresowany do dyrektor 
Romany Kuczery, w którym pod
niósł zasługi szkoły-jubilatki i wy- 

zadowolenie z faktu, że w 
jubileuszu otrzymała ona 

siedzibę na miarę swoich zasług. 
Osobny list minister skierował do 
prezydenta Rybnika, gratulując 
mu dzieła odnowy kultury mu
zycznej w mieście od reaktywa
cji Filharmonii Rybnickiej do 
decyzji o nowej lokalizacji szko
ły. Dyrektor R. Kuczera wyrazy 
wdzięczności przekazała też 

głównemu wizytatorowi Regionu Górnośląskiego 
Centrum Edukacji Artystycznej Danucie Podgór
skiej, której osobiste wsparcie było dla realizacji 
tego przedsięwzięcia bardzo ważne. D. Podgórska

i Paweł Stawarscy.

z kolei w samych superlatywach odniosła się do pod
jęcia przez Romanę Kuczerę zadania, w tak trud
nym momencie, jak śmierć E. Stawarskiego i całko
wite zaangażowanie się w jego realizację. Prezy
dent A. Fudali przypominając historię budynku przy 
ul. Powstańców powiedział: — Myślę, że dobrze wy
korzystaliśmy czas transformacji. Szkoła muzyczna w 
budynku, gdzie tuż po wojnie mieścił się Urząd Bez
pieczeństwa, to prawdziwy znak czasu Złożył też na 
ręce pani dyrektor bardzo oryginalny dar -  zestaw 
prawie trzydziestu fotografii portretowych, zrobio
nych prawdopodobnie w latach 40. i 50., przedsta
wiających Antoniego Szafranka i jego rodzinę. Bar
dzo ciekawa jest historia tego odkrycia. Zdjęcia od
nalazł dziennikarz „Dziennika Zachodniego”, ryb- 
niczanin Marek l\varóg w archiwum studia foto
graficznego Jadwigi Trochy w Mysłowicach. Uni-

Zdjęcia: r mj 0 braciach Szafrankach po
dzielił się również ich dawny współpracownik i 
były dyrektor szkoły Juliusz Malik.

Stojący na scenie w postaci dużego prezentu, 
przewiązanego ogromną kokardą nowy fortepian, 
został oficjalnie odsłonięty wspólnie przez honoro
wych gości i gospodarzy, zaś symbolicznego pod
niesienia skrzydła dokonał przedstawiciel najmłod
szego pokolenia, pianista Adam Kurzeja. Do kla
wiatury zasiadł zaś Piotr Paleczny i dał krótki reci
tal, na który złożyło się kilka utworów Chopina.

Jubileuszowe laury
Uroczystość była też okazją do uhonorowania 

długoletnich i najbardziej zasłużonych pracowni
ków szkoły najwyższymi odznaczeniami państwo
wymi, nadanymi przez prezydenta RP. I tak Złoty

dokończenie na stronie 40.
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XVIII Silesian Jazz Meeting

XVIII Silesian Jazz Meeting zainaugurowała wystawa fotografii Krystiana Szuty.

Później w TZR królowała muzyka jazzowa w najlepszym wydaniu -  grupy „6 na 6 ”...

Ewa Uryga przekonywała młodzież, że ja zz może być również muzyką do tańca.

... i Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej z doskonałą Beatą Przybytek i „polskim Louis 
Armstrongiem” -  Lot harem Dziwokim.

— Rybnickie Centrum Kultury nie jest m onopolistą jeżeli idzie
0 jazz — mówił dyrektor placówki Adam Świerczyna. 
Potwierdziła to kolejna edycja tej imprezy, w którą oprócz 
Domu Kultury w Chwałowicach, Jazz Clubu „Mimoza”
1 RCK, zaangażowało się Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch” i Młodzieżowy Dom Kultury.

| a z z  nad Rudą

Spotkanie z jazzem rozpoczęło 
się nie od muzyki, ale od ...fotogra
fii. W Teatrze Ziem i Rybnickiej 
otwarto wystawę instruktora foto
grafii z Domu Kultury w Chwało
wicach Krystiana Szuły „Silesian  
Jazz M eeting -  R etrospekcja”. 
Znalazły się na niej czarno-białe fo
tografie muzyków, którzy kiedyś 
wystąpili na rybnickim festiwalu -  
Jana Ptaszyna W róblewskiego, 
Krystyny Prońko, Adama Mako- 
wicza i U rszuli Dudziak. N ajstar
sze zdjęcia pochodzą z 1988 r., 
a najnowsze dokum entują to, co 
działo się na jazzowej scenie w roku 
ubiegłym. — Nie potrafię wskazać 
ulubionego lub wyjątkowego zdjęcia. 
Te fotografie to rodzaj „notatnika 
Nigdy nie wchodzę na scenę i nie ro
bię zdjęć z  użyciem lampy błyskowej, 
wykorzystuję światło towarzyszące 
artystom na scenie — powiedział 
K. Szuła, któremu muzyka nie jest 
obca -  uczył się gry na flecie w szko
le muzycznej i am atorsko gra na 
akordeonie.

• • •

Tuż po wernisażu rozpoczął się 
pierwszy z koncertów zespołu wo
kalnego „6 na 6”, który po raz ko
lejny potwierdził, że głos może być 
niezastąpionym instrumentem. Na 
bis g rupa zaśpiew ała kołysankę 
„Ach, śp ij k o c h a n ie ”, ale  n ik t 
z obecnych ani myślał o śnie, szcze
gólnie, że po rybnickiej grupie, na 
scenie T Z R  zaprezen tow ała  się 
Żorska O rkiestra Rozrywkowa 
pod dyrekcją Lothara Dziwokie- 
go. Z espó ł braw urow o wykonał 
standardy jazzowe Glenna M ille
ra, Duka E llin g ton a  i L ouisa  
Arm stronga, a wyjątkowa chary
zma L. Dziwokiego i muzyków jego 
orkiestry sprawiła, że nogi same 
rwały się do tańca . Pochodzący 
z Radlina L. Dziwoki, uczył się w

rybnickiej szkole muzycznej w kla
sie puzonu, a następnie studiował 
na wydziale Muzyki Rozrywkowej 
w Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie 
później założył pierwszą w Polsce 
klasę puzonu jazzowego. Koncer
tuje od 30-tu lat, a rybnicka pu
bliczność przekonała się dlaczego 
jest nazywany „polskim Louisem 
A rm strong iem ” . Tego w ieczoru 
wystąpiła także laureatka między
narodowych spotkań wokalistów 
jazzow ych w Z am ościu  B eata  
P rzyb ytek , k tó ra  zaśp iew ała  
wspólnie z żorską orkiestrą, a jej 
„Georgia on my m ind” powiększyła 
grono jej wielbicieli.

Jazzowym występom przyglądał 
się Krystian Szuła, z nieodłącznym 
„notatnikiem” w ręku...

• • •
W DK w Chwałowicach zapre

zentow ało się kilka nowych ze
społów z regionu.

— To nie tyle nowe, co m niej 
znane w środowisku grupy, gdyż 
każda z nich gra ju ż  od kilku lat — 
wyjaśnił dyrek to r placówki M i
cha! W ojaczek. Na scenie DK 
pojawił się zespół „D ecoy” z Le
gnicy, wykonujący własne kom po
zycje i utwory znanych artystów -  
Ray’a C harlesa, H erbie Hancoc- 
ka i Joe C ockera, a także „Art 
M aryan’s” , grupa złożona z mu
zyków -  samouków, którzy pierw
szy raz zagrali wspólnie kilka lat 
tem u na festiwalu Eko-Song. Naj
lepiej zaprezentow ała się grupa 
„Tres Jazz” z Jastrzębia, która 
pow stała w 1998 r. i ma już na 
swoim koncie kilka sukcesów. G i
ta rz y s ta  z e sp o łu  P rzem y sła w  
Strączek  skom ponow ał muzykę 
do spektaklu  tea tra lno -m uzycz
nego z K atarzyną Jam róz w roli 
g łów nej, a g ru p a  w ystępow ała 
jak o  su p p o rt p rzed  koncertem
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Leszka M ożdżera i koncertow a
ła z saksofonistą jazzowym Jan u 
szem  M u n ia k iem . N iebaw em  
grupa „Tress Jazz” wystąpi w Jazz 
Klubie „M imoza”.

Coraz głośn iej mówi się rów
nież o powstającym  w Rybniku  
stowarzyszeniu jazzow ym , któ
re prom ow ać b ęd zie  m uzykę  
jazzową i m łodych twórców.

• • •

W Jazz Klubie „Mimoza”, miej
scu do grania muzyki synkopowanej 
idealnego, wystąpił Piotr Baron  
Quintet. Lider, niekwestionowany 
mistrz saksofonu, zebrał znakomi
tych muzyków, w tym Piotra Woj
tasika, najlepszego, obok Tomasza 
Stańki, polskiego trębacza. Grupa 
dała świetny koncert, z prawdziwie 
popisowymi solówkami, także w wy
konaniu  pozostałych muzyków: 
Adama Kowalewskiego (kontra
bas), M ichała Tokaja (fortepian) 
i Kazimierza Jonkisza (perkusja). 
Bliski kontakt muzyków i publiczno
ści pomaga tworzyć w „Mimozie” 
świetną atmosferę, gdzie jazzu słu
cha się jak mało gdzie...

• • •

Na zakończenie SJM sympatycy 
tej imprezy i tej muzyki spotkali się 
ponownie w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, gdzie w pierwszej części za
grali młodzi czyli formacja niezwy
kle uzdolnionego pianisty rodem z 
pobliskich Stanowic Piotra Wyleżo- 
ła. Jest on absolwentem rybnickiej 
szkoły muzycznej, ukończył też Wy
dział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
J. Wyleżoł już został w jazzowym 
środowisku zauważony i pojawia się 
na estradzie u boku tak wybitnych 
muzyków jak Janusz Muniak i Ja
rosław Śmietana. Niedawno wydał 
pierwsza płytę. W Rybniku jego trio 
zaprezentowało nastrojową, bliską 
tradycji muzykę, a obok lidera za
grali: na kontrabasie, jak wyżej A. 
Kowalewski, Krzysztof Dziedzic na 
perkusji oraz gościnnie Adam Pie- 
rończyk na saksofonie. I na koniec 
gwiazda czyli najlepszy polski trębacz 
Tomasz Stańko, który zagrał w to
warzystwie Sławomira Kurkiewi- 
cza (kontrabas), Marcina Wasilew
skiego (fortepian) i M ichała Miś- 
kiewicza (perkusja). Wyrobiona ryb
nicka publiczność żywo reagowała na 
popisy mistrza, który potrafi jak nikt 
czerpać z muzyki wszystkich genera
cji, w tym tej najmłodszej.

N ow ością tegorocznej edycji 
SJM były warsztaty prowadzone 
przez Ewę Urygę.

— Z  jazzem jest ja k  z matem a
tyką. N ie m ożna  wymagać, by 
w pierwszej klasie dziecko rozwiązy
wało równania z dwoma niewiado
mymi, gdyż zniechęci się do tego 
przedmiotu. Jazzu też trzeba się na
uczyć ... słuchać  — mówiła Ewa 
U ryga podczas jednodn iow ych  
warsztatów, zorganizowanych przez 
Śląskie Centrum Muzyczne „Muzy
ka i Ruch”, które odbyły się Mło
dzieżowym Domu Kultury.

A bsolw entka W ydziału Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, laureat
ka wielu krajowych i międzynaro
dowych festiwali jazzowych, nazywa
na polską królową gospel -  E. Ury
ga uczyła uczestników warsztatów 
czym jest jazz. W spólnie z m ło
dzieżą odbyła muzyczną podróż do 
jego korzeni. Nowego Orleanu i ko
ściołów, w których rozbrzmiewa go
spel, odkryw ała  ta jn ik i b luesa  
i swingu oraz prezentowała brzmie
nie big -  bandów . Z fascynacją 
mówiła o Mahalii Jackson, sile im
prowizacji w jazzie i sferze ducho
wej. -  M uzyka, której słucham y  
kształtuje naszą osobowość -  mówi
ła. Pokazywała jak można tańczyć 
jazz i jak wyczuwać jego specyficz
ny rytm. -  Nie wiem czy kochała
bym Amerykę, gdyby nie ta muzyka 
-  m ówiła. W śród  uczestn ików  
warsztatów przeważali młodzi lu
dzie, którzy chcą śpiewać i mają już 
za sobą pierwsze występy scenicz
ne. Dlatego też E. Uryga mówiła im 
o technice śpiewu, emisji i interpre
tacji. Swoim zachowaniem, sposo
bem  odb io ru  m uzyki i en tu z ja 
zmem z jakim o niej opowiada, E. 
Uryga potwierdziła, że jazz ... „do
tyka jej duszy”.

• • •

Podsum owując X V III Silesian 
Jazz Meeting znany muzyk jazzo
wy i inicjator festiwalu C zesław  
Gawlik, podkreśla rozwój tej im
prezy, k tóra oprócz stojących na 
wysokim  poziom ie  koncertów , 
wzbogaca się o nowe „elementy” -  
warsztaty i występy młodych jazz- 
menów. Tym samym z roku na rok 
Silesian Jazz Meeting staje się co
raz ciekawszy.

(S), (r)

Spośród młodych grup jazzowych na Silesian Jazz Meeting najlepiej zaprezentował 
się zespół „ Tress Jazz”.

W „M imozie” wystąpił saksofonista Piotr Baron z zespołem.

Przy fortepianie Piotr Wyleżoł.

Mistrz Tomasz Stańko. Zdjęcia: (r, s)
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Cecyliańskie chóry
sława Freunda oraz wymieniony już chór „Regina 
Apostolorum”.

Podsumowaniem całości był wielki koncert w ko
ściele św. Jadwigi z udziałem Filharmonii Rybnic
kiej im Braci Szafranków pod dyrekqą Mirosła
wa J. Błaszczyka oraz połączonych chórów regionu 
rybnickiego („Regina Apostolorum”, im. Mickiewi
cza, im. Słowackiego, „Seraf„B el Canto” z I LO i 
chór PSM ). Prawie 300-osobowy zespół chóralny 
wykonał z towarzyszeniem orkiestry „Kantatę św. Ce
cylii” E. Gruberskiego, „Ave Verum ” Mozarta, „Pieśń 
niewolników” z opery „Nabucco” Verdiego, Allelu
ja ” z oratorium „Mesjasz” Haendla oraz utwór „ Vic
toria ” Wojciecha Kilara. Wystąpił też solista -  skrzy
pek Janusz Skramlik, koncertmistrz Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej PR, który wykonał utwory J.S. 
Bacha i Mendelsohna. Orkiestra sięgnąła jeszcze po 
najbardziej znany fragment V Symfonii Beethovena.

Mając na uwadze trudny, klasyczny repertuar, 
przygotowanie tak ogromnej ilości śpiewaków, 
członków kilku chórów, nie jest zadaniem łatwym. 
Owacja chórzystów dla prowadzącego orkiestrę i 
koordynującego całość M. J. Błaszczyka oraz dla 
własnych dyrygentów była najlepszym podziękowa
niem za włożony w przygotowanie koncertu trud. 
Sponsorom Dni Cecyliańskich -  elektrowni „Ryb
nik” oraz miastu, na ręce prezydenta Adama Fu- 
dalego podziękowania złożył Janusz Popek, pod
kreślając rolę władz samorządowych w kultywowa
niu muzycznych tradycji Rybnika. Proboszcz parafii 
św. Jadwigi, ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz, 
oprócz słów uznania dla organizatorów i instytucji 
wspierających imprezę finansowo, skierował do nich 
podziękowania za wybór kościoła św. Jadwigi na 
miejsce podsumowującego koncertu.

W przypadku tegorocznych Dni Cecyliańskich usa
tysfakcjonowani byli zarówno słuchacze, jak i wyko
nawcy, należy więc zaliczyć je do udanych. (r)

W skrzeszone przed kilku łaty przez 
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 
Dni C ecyliańsk ie  w pisały  się  na dobre  
w kulturalny pejzaż Rybnika.

W tym roku w ośmiu rybnickich świątyniach w cen
trum miasta, a także w Chwałowicach, Rybnickiej 
Kuźni, Boguszowicach -  Osiedlu i w dzielnicy Maro- 
ko-Nowiny wystąpiło piętnaście zespołów chóralnych

pod kierunkiem dyrektor Romany Kuczery. Dodać 
należy, że J. Popek jest od początku głównym anima
torem Dni Cecyliańskich i ich dobrym duchem.

W czasie trwającej ponad tydzień imprezy zapre-

z Rybnika i okolic. Każdy koncert zgromadził po kil
kuset słuchaczy. Niepoliczalne były jedynie wrażenia 
artystyczne wyniesione przez publiczność...

Przypadający na 22 listopada dzień patronki mu
zyków i śpiewaków, męczenniczki za wiarę św. Cecy
lii, która ponoć szła na śmierć ze śpiewem na ustach, 
zbiegł się z uroczystością jubileuszu 40-lecia istnie
nia chóru „Regina Apostolorum ” przy parafii pod 
wezw. Królowej Apostołów. (Czytaj obok). W inten
cji członków tego chóru, a także stowarzyszeń mu
zycznych w kościele „misjonarzy” miała miejsce uro
czysta msza św. oraz koncert w wykonaniu jubilata 
pod dyrekcją Janusza Popka oraz orkiestry Pań
stwowej Szkoły Muzycznej im. Braci Szafranków

zentowały się chóry: „Cor Jesu” pod dyr. Jerzego 
Przeliorza, „Bel Canto” z I LO pod dyr. Lidii Bla- 
zel-Marszolik, „Seraf’ pod dyr. Krystyny Lubos, 
„Zorza” pod dyr. Heleny Zaik, „Gloria” pod dyr. 
Witolda Brachmana, chóry -  dziecięcy i młodzieżo
wy PSM pod dyr. Zyglindy Lampert-Raszyńskiej, 
chór im. J. Słowackiego pod dyr. Jerzego Michal
skiego, chór chłopięcy przy Rybnickim Centrum 
Kultury pod dyr. Andrzeja Podorskiego, „Bel Can
to” z Gaszowic pod dyr. Janusza Budaka, chór przy 
parafii św.Teresy pod dyr. Mariana Górnickiego, 
„Cecylia” pod dyr. Grzegorza Wołczyka, chór im. 
A. Mickiewicza pod dyr. Wacława Mickiewicza, 
Akademicki Chór Politechniki Śl. pod dyr. Cze

Podsumowaniem Dni Cecyliańskich był wielki koncert w kościele św. Jadwigi -  orkiestrę i chóry poprowadził 
Mirosław J. Błaszczyk. Zdj.: r

Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski zorganizowała 
tradycyjne spotkanie opłatkowe dla seniorów z tej dzielnicy.

Odbyło się ono 10 grudnia w restauracji hotelu „Poli- 
tański”, a uczestniczyło w nim 140 osób, choć zaproszenie 
wystosowano do 220 osób. Tyle też przygotowano paczek 
świątecznych. Życzenia świąteczno-noworoczne przekazał 
seniorom prezydent miasta Adam Fudali, a osobiście 
z seniorami łamał się opłatkiem proboszcz parafii pod 
wezw. św. Jana Sarkandra ks. Rudolf Gniździa. W czasie 
wspólnego poczęstunku, wystąpił zespół regionalny „Jó- 
zefinki” z Kłokocina, a dzieci z Placówki W spar
cia Dziennego, czyli środowiskowej świetlicy za
prezentowały program jasełkowy.

W imieniu Rada Dzielnicy Paruszowiec -  Pia
ski, składamy serdeczne podziękowania wszyst
kim sponsorom oraz właścicielowi hotelu Sta
nisławowi Politańskiemu za udostępnienie sali.

Rada Dzielnicy składa również wszystkim  
mieszkańcom serdeczne życzenia św iąteczno- 
noworoczne. (S)

Seniorzy z Paruszowca-Piasków obejrzeli dziecięce jasełka...
Zdj.: arch RD
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.40 lat Chwalą Pana od
Chór, znany dziś pod nazwą Regina Apostolorum, powstał przy 

parafii Królowej Apostołów (oo. misjonarzy) wiosną 1963 roku z ini
cjatywy ojca Józefa Arlika jako zespół żeński. Jednak już w czasie 
obchodów dnia świętej Cecylii tego samego roku wystąpił jako chór 
mieszany. Dyrygentem chóru był od początku Janusz Popek, który na 
lata 1974-1978 oddal dyrygencką pałeczkę Krystynie Lubos, a sam w tym 
czasie był organistą w kościele oo. franciszkanów. Wrócił jednak i prowa
dzi chór do dnia dzisiejszego. W ciągu wielu lat działalności chórowi akom

paniowali Łucja Hejnał, Romana Fritz, Janusz Janik, Hem yk Waw- 
rzyczek, Zbigniew Winkler i Jacek Kuchcik. Inicjatywa reaktywowania 
przed kilku laty Dni Cecyliańskich zrodziła się właśnie w kręgu chóru Regina 
Apostolorum, który oficjalnie taką nazwę przyjął w 1989 roku. Wart podkre
ślenia jest fakt, że chór ten, jako jedyny w Rybniku, nie zaprzestał swojej 
działalności w okresie stanu wojennego, a już trzeciego dnia po jego ogłosze
niu śpiewał na uroczystej mszy w intencji Ojczyzny w kościele św. Antoniego. 
Siła chóru tkwi również w tym, że jego członkami bywają całe rodziny: Po
pków, Janików, Kuchcików, Waszeckich, Pielków czy Skulina. Tym samym 
podtrzymywana jest tradycja rodzinnego muzykowania, tak jak zapoczątko
wały to towarzystwa śpiewacze z lat przedwojennych.

W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności chór śpiewał kilkakrotnie 
w czasie nabożeństw na Jasnej Górze, uczestniczył w koncertach kolędo
wych na terenie Rybnika, uświetnia swoimi występami różne uroczystości 
świeckie, jak i kościelne w wielu rybnickich świątyniach, uczestniczy też ak
tywnie w życiu swojej parafii. Dużym przeżyciem dla wszystkich członków 
chóru był udział w spotkaniu z Ojcem Świętym na Górze św. Anny w 1983 
roku. Liczący dziś 45 członków chór bierze udział we wszystkich edycjach 
Dni Cecyliańskich, a dyrygent J. Popek jest ich głównym organizatorem. 
Chórowi życzymy dalszej owocnej działalności. (r)

Zaprosili nas...
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na uroczystość otwar

cia odcinka Nogowczyce-KJeszczów w ciągu Autostrady A4 (4 grudnia).
• Dom Kultury „Boguszowice” na premierę spektaklu „Pierwsza lepsza” 

Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Dorosłych z DK Boguszowice 
oraz na spektakl „Rozmowa z własną nogą” Zespołu Teatralnego „Supeł” 
z DK Boguszowice (12 i 13 grudnia -  więcej w następnym numerze).

• Klub Energetyka Elektrowni Rybnik, Towarzystwo K ulturalno- 
Sportowe „Kuźnia” oraz Odział Terenowy Związku Piłsudczyków  
na spotkanie autorskie oraz promocję książki Janusza Ryta pt. „Bitwa 
Pszczyńska 1939 r.” (13 grudnia).

• Muzeum w Rybniku na wernisaż wystawy „Wokół opłatka” Marka So- 
bacińskiego (15 grudnia -  więcej w następnym numerze).

• Sklep „Alkohole Świata” na spotkanie z okazji kolejnej edycji kalenda
rza Warsztatów Terapii Zajęciowej 2004 rok (15 grudnia).

• Oddział BRE Banku S.A. w Rybniku oraz Muzeum w Rybniku na 
otwarcie wystawy górniczej „Śląska architektura przemysłowa na foto
grafii” (17 grudnia).

. 1 0  l a t ^ S
Chór „Cor Jesu” (czyli Serce Jezusa) przy parafii Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Boguszowicach obchodzi 10-lecie istnienia. Po
wstał w październiku 1993 r. z inicjatywy Jerzego Przeliorza, który był,
jest, a chórzyści maja nadzieję, że jeszcze długo będzie, dyrygentem. Drugą 
osobą szczególnie dla chóru zasłużoną jest ks. Stanisław Gańczorz, ów
czesny proboszcz parafii. To dzięki jego poparciu i zachęcie, chór parafial
ny mógł powstać i działać. „Cor Jesu” to zespół wyjątkowo liczny -  aktual
nie składa się z 60 osób, w tym 35 głosów żeńskich i 25 męskich. Cechą chór 
wyróżniającą jest jego brzmienie, a wynika ono nie tylko z liczebności ze
społu, ale i ze spontanicznego, od serca, sposobu śpiewania. Jest to świado
me założenie dyrygenta Jerzego Przeliorza, który ponad 30 lat pracował w 
zespole „Śląsk” i uznał, że taka konwencja jest najbardziej odpowiednia dla 
zespołu amatorskiego. Dodać należy, że większość spośród utworów śpiewa
nych przez chór (aktualnie 112 pozycji), to oryginalne opracowania dyrygenta. 
W repertuarze zespołu, oprócz pieśni religijnych jest także klasyka chóralna 
oraz pieśni i piosenki regionalne. Z  założenia chór miał uświetniać głównie 
uroczystości parafialne, ale występuje także poza rodzimą parafią. Ostatnio 
śpiewał w bazylice św. Antoniego w czasie mszy św. w intencji Ojczyzny 
podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. (Od redakcji: Po
myłkowo napisaliśmy, że wystąpił wtedy chór „Seraf’, za co chórzystów z „ Cor 
Jesu”przepraszamy.) Uczestniczy też w Dniach Cecyliańskich i koncertach 
kolęd, odśpiewał uroczyste Gaudeamus oraz Gaudę Mater... podczas inaugu
racji roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej na terenie kampusu, 
uświetniał uroczystości poświęcenia kilku kościołów w okolicznych miejscowo
ściach, śpiewał na Jasnej Górze. Do największych sukcesów chóru należy zaję-

/ n
Występ chóru w czasie mszy św. we własnej intencji. Zdj.: r

cie 3 miejsca w kategorii chórów kościelnych (drugiego miejsca nie przyznano) 
na V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 99.

Z  okazji jubileuszu w intencji chóru odprawiona została msza święta w 
kościele NSPJ w Boguszowicach, zaś na okolicznościowym spotkaniu za
proszeni goście mogli wysłuchać kilkunastu utworów w wykonaniu jubilata. 
Za wkład w kulturalne życie naszego miasta w imieniu władz samorządo
wych chórowi podziękowała wiceprezydent Ewa Ryszka, zaś w imieniu Rady 
Dzielnicy Jan Mura. Do życzeń dołącza się redakcja „GR”. (r)

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło
wym -  Kolo w Rybniku oraz Śląskie Centrum Muzyczne na kame
ralny Koncert Bożonarodzeniowy (18 grudnia -  więcej w następnym nu
merze).

• Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, Ca
ritas Diecezji Opolskiej oraz RCK na wernisaż wystawy fotografii ar
tystycznej i dokumentalnej przygotowanej przez Uniwersytet Śląski w 
Opawie, związanej z realizacją projektu artystycznego „Obrazy chmur” 
(18 grudnia).

• Rada Dzielnicy Chwałowice, szkoły i przedszkola dzielnicy Chwa- 
lowice oraz Dom Kultury Chwałowice na jarmark świąteczny i wspól
ne kolędowanie (21 grudnia).



G A Z Ę T A a #RYBNICKA
Nowa parafianka

W ostatn ią  sobotę listopada do kościoła  pod wezw. św. 
Floriana dotarły relikwie siostry Faustyny.

W drodze z sanktuarium w Łagiewnikach do Orzcpowic, relikwiom 
świętej towarzyszyli mieszkańcy dzielnicy. — Witamy w naszym gro
nie nową parafiankę — powiedział ks. proboszcz Adam Łapuszek 
podczas uroczystej mszy świętej, którą odprawił wspólnie z ks. Mar
kiem Sówką i franciszkaninem o. Hadrianem. Relikwie świętej Fau
styny trafiły do parafii dzięki działającej tam grupie Czcicieli Miło
sierdzia Bożego. Pozostaną w kościele na stałe.

Św. Fastyna należała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier
dzia, a jej mistyczne wizje dały początek nowym formom kultu Miłosier
dzia Bożego. Zmarła w klasztorze w podkrakowskich Łagiewnikach. Trzy 
lata temu papież Jan Paweł II siostrę Faustynę kanonizował. (S)

Relikwie Sw. Faustyny dotarły do Orzepowic 
z sanktuarium w Łagiewnikach. Zdj.: s
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Przed delegaturą posadzono pierwsze drzewka...

Na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego 
, Jedność -  Florian” otwarto siedzibę Delegatury 
Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego  
Polskiego Związku Działkowców.

Delegatura jest jedną z dwunastu działających 
na terenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. 
Obejmuje nie tylko Rybnik, ale także Racibórz, 
Wodzisław, Żory, Jastrzębie, Pszów, Suszec i 
Czerwionkę - Leszczyny. Na terenie powiatu ryb
nickiego znajduje się 15 ogrodów działkowych, a 
na obszarze całej delegatury zlokalizowanych jest 
ich aż 88. Na 508 ha gruntu gospodaruje ponad 
12 tys. działkowców. Przy delegaturze działa 15- 
osobowy zespół problemowy, którym kieruje Jó
zef Owczorz. — Mamy nareszcie swój „ką t”, dzię
ki czemu będziemy lepiej pełnić swoją rolę i funk
cjonować z pożytkiem dla działkowców. Siedziba 
wpłynie na rozwinięcie ośrodka szkoleniowego i za
pewni sprawniejsze działanie ogrodów — podsu
mowuje J. Owczorz. W każdy wtorek w godzi
nach od 16.00 do 18.30 w siedzibie delegatury 
są pełnione dyżury. Placówka będzie również 
służyć jako miejsce spotkań i organizacji szkoleń 
związanych z działalnością związku.

W uroczystym otwarciu siedziby delegatury

m

m e  p í u r : í j  n i l & s t
wzięli udział m.in. prezes OZŚ i członek prezy
dium Krajowej Rady PZD w Warszawie Jerzy 
Leśniak, kierownik Delegatury Rejonowej Zbi
gniew Gorzkowski oraz przedstawiciele władz 
Rybnika i Pszowa, a budynek poświęcił proboszcz 
parafii św. Józefa Robotnika o. Terencjan. Spo
tkanie w gronie działkowców było okazją do wrę
czenia wyróżnień i dyplomów, a goszczący na uro
czystości zastępca prezydenta Józef Cyran i prze
wodniczący RM Rybnika M ichał Śm igielski 
wręczyli pamiątkowe medale VIII Wieków Ryb
nika. Otrzymali je Józef Owczorz, Zbigniew  
Gorzkowski oraz Piotr Świenty. List gratulacyj
ny przesłał również wicewojewoda śląski Andrzej 
Wałiszewski.

— W  Europie jest 3 min działkowców, z czego 
milion w Polsce. To imponująca liczba. Władze miast 
powinny sobie uświadomić, że działki stają się dar
mowymi, zielonymi „płucami" miast — mówił J. Le
śniak. J. Cyran zapewnił, że Związek ma we wła
dzach sam orządo
wych przyjaciół i 
dodał, że dzień zaczy
na od radiowych wia
domości rolniczych i 
żartował, że są to jedy
ne informaq’e, których 
słucha się z przyjem
nością. Samorządow
cy mówili również, że 
doceniają fakt ukwie
cenia miast i przeko
nywali, że warto za
szczepiać w ludziach 
umiłowanie do ziemi.
D latego też goście 
uczestniczący w spo
tkaniu posadzili przed 
siedzibą delegatury... 
pamiątkowe drzewka.

(S) Otwarcie delegatury miało uroczystą oprawę.

»
Betlejemskie Światło Pokoju

14 grudnia 2003 roku w Sanktuarium Jasnogór
skim w Częstochowie odbyła się uroczystość prze
kazania Betlejemskiego Światła Pokoju harce
rzom z całej Polski. Wzięła w niej udział druhna 
komendantka Teresa Knura wraz z instruktora

mi i harcerzami rybnickiego Hufca 
ZHP, by później 20 grudnia o go- 

dżinie 16.00 na Rynku przeka- 
Betlejemskie Światło 

Pokoju harcerzom  
i mieszkańcom naszego 

miasta. Harcerze, jak 
co roku, przekazali 
Ogień Betlejemski 
kościołom, szpita
lom, urzędom i in
nym instytucjom.

Do 23 grudnia światło można zabrać do swoich 
domów z Komendy Hufca ZHP w Rybniku i z ryb
nickich kościołów.
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O ponad 500 km dróg zadbają Rybnickie 
Siużby Komunalne podczas tegorocznej „Zi
mowej Akcji”. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
służby miejskie wyposażone są m.in. w piaskarki, 
piaskarko-solarki, ładowarki oraz pługi, które po
zwolą na mechaniczne odśnieżanie dróg. W ramach 
utrzymania przejezdności dróg, na terenie miasta 
rozstawianych jest około 1000 mb tzw. płotków od
śnieżnych, stanowiących zabezpieczenie miejsc, 
w których w ubiegłych latach nawiewany śnieg utrud
niał przejezdność. Dodatkowo, wszystkie drogi wy
lotowe oraz miejsca niebezpieczne (wiadukty kole-

ikcb Jiaa"
jowe, mosty) zostały oznakowane znakami ostrze
gawczymi (tzw. śnieżynki). Ponadto, na głównych 
skrzyżowaniach dróg i podjazdach rozstawione zo
stały pojemniki z piaskiem, który w razie potrzeby 
będzie mógł być wykorzystany przez kierowców.

W ramach tegorocznej akcji, drogi lokalne i 
gminne odśnieżane będą pod nadzorem RSK przez 
wyłonioną w przetargu firmę „Rajgras”. „Akcja Zi
mowa” nie obejmuje posesji prywatnych oraz te
renów należących do spółdzielni mieszkaniowych,

— Najważniejszy jest wzajemny szacunek 
— mówi Zygfryd Brzózka, pytany
0 receptę na wspólne 50 lat w związku 
m ałżeńskim . Ze swoją żoną Zofią
1 innymi jubilatam i świętował Złote 
Gody w Urzędzie Miasta Rybnika.

Państwo Brzózkowie poznali się w Lipnikach, 
niewielkiej miejscowości leżącej w województwie 
mazowieckim. Na Śląsk przyjechali już po ślubie 
w 1957 roku. Najpierw mieszkali w Moszczenicy, 
a obecnie w Boguszowicach-Osiedlu. Pan Zyg
fryd pracował w kopalni „Jankowice”, a pani Zo
fia w pralni. Doczekali się trójki dzieci, dziewię
ciorga wnuków i jednego prawnuka.

W Boguszowicach Starych mieszkają inni ju 
bilaci -  Maria i Zenon Falkowie. Pani Maria 
pracowała w sklepie w Kłokocinie, do którego 
często zaglądał pan Zenon, pracujący wówczas 
w kopalni „Jankowice”. „Handlowa” znajomość 
zakończyła się... małżeństwem, które młodzi za
warli w 1953 r. Państwo Pałkowie wychowali 
czwórkę dzieci i ośmioro wnuków, a teraz przy
glądają się jak rośnie ich sześcioro prawnuków. 
Pani M aria mówi, że zawsze m odliła się, by 
wspólnie z mężem w zdrowiu doczekać tego ju
bileuszu. W dniu, w którym w UM odbyła się 
uroczystość Złotych Godów, jej mąż obchodził 
74 urodziny. Tak więc powód do świętowania był 
podwójny, a Medal Prezydenta RP za Długolet
nie Pożycie Małżeńskie, który wręczyli prezydent 
Adam Fudali i kierownik Urzędu Stanu Cywil
nego Maria Cwenar, był dla pana Zenona wy
jątkowym prezentem.

Medale, życzenia i prezenty z okazji jubileuszu 
otrzymali także: Jadwiga i Józef Polowie, Ire
na i Zygmunt Kopertowscy, Helena i Walter 
Szwedowscy, Teresa i Emil Wawrzyńczyko
w ie, H elena i Jó zef B ieniow ie, C zesław a  
i Lech Krysztoforscy, Zofia i Wacław Witko
w ie, N ata lia  i M ieczysław  Z aw iślakow ie, 
M aria i Karol Spandelowie, Helena i Kle
m ens S tu dn ikow ie, B ron isław a  i Ewald  
Skupniowie, Teresa i Etyk Rugorowie, Jadwi
ga i Szczepan K onieczni, Janina i Alfred 
Murowie, Florentyna i Ernest Zwaka, Ele
onora i Alojzy M ajwaldowie, M arianna i 
Norbert Paszendowie, Gertruda i Kazimierz 
Motykowie.

Do życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności, mu
zyczny „prezent” dołączył również zespół „Gama”.
______________________________________________(S )

szkół, przedszkoli, ośrodków kulturalno-oświato
wych czy przedsiębiorstw.

Wraz z pojawieniem się pierwszych utrud
nień związanych ze zmianą warunków atmosfe
rycznych Rybnickie Służby Kom unalne uru
chomią całodobowe telefony dyżurne pod nu
merami: 43 29 560, 43 29 565. W przypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych lub załamania pogody 
mogącego doprowadzić do klęski żywiołowej, 
akcja koordynowana będzie przez Zespół Za
rządzania Kryzysowego, M iejski O środek  
Dyspozycyjny oraz Policję i Straż M iejską.
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Wilijo u księcia
Podczas wieczerzy wigilijnej we czwartek 24 grudnia 1931 roku książęca 

jadła zupę rybną, sandacza i brzoskwinie, zaś jej śląska służba w tym samym 
czasie spożywała tradycyjną siemieniotkę, karpia i makówki...

Do wielu przyjemności pszczyńskiej rodzi
ny książęcej i ich gości dodać można z pewno
ścią przyjemność ucztowania. Podstawą zaopa
trzenia stołu były wielkie dworskie posiadło
ści, w skład których wchodziły gospodarstwa 
dostarczające mięsa, zboża, miód, a także bo-

kaczka w oliwkach, ryż z kalafiorem, 
mrożone owoce (obiad 9 sierpnia); sar
dynki z grzankami, cielęcina z ma
karonem, pomidory, kompot z 
gruszek (obiad 9 września).

Bardzo ciekawą lekturą, po
kazującą życie codzienne psz
czyńskiego zamku w latach 30.
XX wieku, jest też zachowany 
zeszyt z notatkami zamkowej 
kucharki. W tym około 120 
stronicowym brulionie z 
twardą okładką, szefowa kuch
ni z jedno -  lub dwudniowym wyprzedzeniem wpi
sywała planowane posiłki. W ten sposób służba ku
chenna mogła wcześniej przygotować potrzebne 
produkty. Na każdy dzień przeznaczona była jedna 
strona z datą u góry, zaś pod nią spisane w języku 
francuskim klasyczne dania obiadowe i kolacyjne. 
(W zeszycie tym nie planowano śniadań, gdyż te po
szczególni członkowie rodziny książęcej jadali w swych 
pokojach tuż po przebudzeniu i za ich przygotowanie 

odpowiadała osobista służba, a nie kuchnia).

Wielka jadaln ia w pszczyńskim zamku, gdzie 
książęca rodzina jadła m.in. wigilijną wieczerzę.
Dzisiaj jest to tzw. sala lustrzana, znana z orga
nizowanych tam koncertów.

gate w zwierzynę lasy, pełne ryb stawy i 
mienie. W dworskich ogrodach rosły warzywa 
i owoce, przyprawy i zioła. Natomiast ze szklar
ni i figowni stojących w przyzamkowym parku 
pochodziły pomarańcze, cytryny, brzoskwinie, 
a nawet figi. Inne ekskluzywne produkty spro
wadzano z hurtowni we Wrocławiu, albo bez
pośrednio z Włoch czy Francji.

Jedzenie na pszczyńskim zamku miało cza
sami bardzo wyszukany smak, a innym razem 
było bardzo swojskie, zawsze jednak smaczne 
i elegancko podane. Oto kilka przykładów za
czerpniętych z zachowanych kart menu z oko
ło 1875 roku: gulasz z samy, ziemniaki puree, 
kompot z rabarbaru (obiad 17 marca); goto
wane gołębie, sałatka jarzynowa, pieczone jabł
ka (kolacja 23 marca); jajecznica na wątróbce, T ‘"‘ ' Kuny oniaa°

Muzeum r- Pszczynie około

r f
i i

Abends.(essen)

Suppe Polnischen. Karp(f)en. Kartoffel. Mohnkldfie.

Kolacja

Polska zupa (knopiotka tj. siemieniotka), karp, kartofle, makówki

Fragment z notatnika kucharki z pszczyńskiego zamku oraz próba odczytania tekstu.

$0 **

skim zamku i karty obiadowe. Takich kart zachowało się w

Pałac książęcy w Pszczynie, w którym mieści się dzisiaj Muzeum Wnętrz Pałacowych.

namą ciekawostkę związaną z potrawami wieczerzy 
wigilijnej we czwartek 24 grudnia 1931 roku.

Niemiecka rodzina książęca, w większości wyzna
nia ewangelickiego, stroniąca od polskiej tradycji 
pszczyńskich Ślązaków, jadła podczas wigilijnej wie
czerzy: zupę rybną, sandacza i na deser brzoskwi
nie. Natomiast zupełnie co innego jadła książęca 
służba. Były to typowe dania tradycyjnej śląskiej wi
gilii. We wspomnianym notatniku kucharka zapisa
ła śląskie menu po niemiecku -  taki był oficjalny 
język pszczyńskiego zamku. Najprawdopodobniej 
kucharką była Ślązaczka, podobnie jak w tych cza
sach cała książęca służba. Można to wnioskować z 
wielu błędów ortograficznych, jakie poczyniła na 
kartach swego zeszytu. Język niemiecki był bowiem 
dla niej językiem obcym, a nie „językiem serca”. Tak 
oto zapisano owe śląskie potrawy, które to nazwy 
nie miały swych niemieckich odpowiedników:

• Suppe Polnischen -  zupa polska czyli siemieniotka 
zwana też korwpiotką

• Karp(f)en -  karp
• Kartoffel -  kartofle
• Mohnktasse -  makówki, dosłownie „kluski makowe“
Rodzi się jednak pytanie, dlaczego kucharka nie

zapisała kapusty z grochem i moczki. Może zapo
mniała? A może nie zapisała dlatego, że było to dla 
niej oczywiste, że do karpia podaje się kapustę, a do 
makówek moczkę.

Z informacji o dawnej wigilii w pszczyńskim zam
ku płynie niebanalna nauka. Dzisiaj, po elitarnej kul
turze książąt pszczyńskich pozostały już tylko mury, 
muzealne eksponaty i wspomnienia. Natomiast ślą
ska kultura ma się doskonale. Jest żywa, trwa i nic 
nie wskazuje, by miała zaginąć. Jej siłą są zwykli lu
dzie wierni tradycji, którzy w okresie Bożego Naro
dzenia zaświadczają o swych śląskich korzeniach tym 
co jedzą we wilijo. I to jest właśnie piękne! Świado
mość potęgi i pamięci o niezwykłej żywotności ślą
skiej kultury niech będzie dla nas otuchą na Nowy 
Rok 2004.

A na Wilijo życzą Wom, coby śląskie jodło woniolo 
nowortarodzonymu Ponboczkowi bardzij, niż przinie- 
siono przez Trzech Króli mirra. Szczynść Boże!

100.

treści zeszytu. Pod francuskim 
tekstem menu dla rodziny ksią
żęcej, w dolnej części strony 
była druga część jadłospisu dla 
służby pałacowej spisana w ję
zyku niemieckim. Oczywiście 
potrawy były skromniejsze.

Analizując wspominany ze
szyt, zauważyłem pewną kuli- Marek Szołtysek
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Kontynuujemy nasz cykl, prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybnika i rybniczan na przestrzeni ostatnich 

150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na 

zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu -  zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych 

zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „G R ” . Za każde zdjęcie 

wybrane do dru ku , zap łacim y 1 0 ,0 0  z t . Sponsorem  akcji je s t W ydaw nictw o „Ś lą sk ie  A B C ” z R yb n ik a. 

Za powierzone nam zdjęcia -  dziękujemy!

Czytelnicy informują:
• nr 20/1: zdjęcie zrobiono w 1942 roku. Za tę i wiele cieka

wych spostrzeżeń dziękujemy osobie podpisanej Ruebnicker.
• nr 21/1: osobą na zdjęciu nie jest Karol Krakowczyk, o czym 

powiadomi! nas jego wnuk Bernard Krakowczyk z Rybnika.
• nr 21/2: jest to zdjęcie rybnickiego teatru amatorskiego 

z 1929 roku odgrywającego śląskie „Wesele patriotyczne”. Zdję
cie zrobiono w pobliżu rybnickiego dworca PKP, a na zdjęciu są 
m.in. Jan Szlesak oraz odgrywający Młodą Parę Gertruda i Fran
ciszek Konkol. Informacje przekazała Kazimiera Drewniok.

Zdjęcie je s t własnością Berty Drabiniok  
z Rybnika, a widzimy na niej rybnicką or
kiestrę dętą, gdzie pierwszy od prawej trębacz
-  to Emil Drabiniok, ojciec Pani Berty. Cie
kawy jes t podpis na odwrocie tego zdjęcia: 
Pamiątka z koncertu leśnego z Wielego- 
pola, 12 lipca 1936 roku. Z jednej strony 
widzimy, jak  interesujące były przedwojenne 
festyny, z drugiej zaś -  możemy przeczytać 
ja k  daw niej odm ieniało się rzeczow nik
-  „ Wielopole

4 Oto dwa typowe, pozowa
ne zdjęcia z lat międzywo
jennych wykonane w ate
lier jednego z rybnickich 
fotografów. Co w nich jest 
ciekawego?
Na zdjęciu nr 22/2 osoba 
pierw sza z lewej strony 
wydaje się być podobny do 
współczesnego angielskie
go aktora Kowana Atkin- 
sona, znanego jako Jaś 
Fasola. Może ktoś rozpo
zna swojego przodka , 
znajomego? N atom iast 
na zdjęciu nr 22/3 męż
czyzna pierwszy z lewej 
trzyma pakunek z napi
sem: „Schuhwaren- 
Bazar, L. Berger, Ryb
nik, Ring 9”, co można 
przetłumaczyć: „Sklep 
z artykułami obuwni
czymi L. Bergera, 
Rybnik, Rynek nr 9”. 
Interesujące jest, czy ta 
paczka była typowym  
rekwizytem fotografa -  
więc może ktoś ma zdję
cie p rzodka  z taką  
samą paczką? A może 
mężczyzna na zdjęciu 
poszedł do fotografa  
tuż po  zakupach?  
Może ktoś pracow ał 
p rzed  wojną w tym  
sklepie?

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek



■A
Pod koniec listopada w hali sportowej Ze

społu Szkól Ekonomiczno-Usługowych odby
ły się uroczystości związane z obchodami 5 0 -  
lecia Szkolnego Związku Sportowego.

Jak mówi prezes Miejskiego Szkolnego Związ
ku Sportowego w Rybniku Stefan Adamczyk, ten 
jubileusz to nie tylko czas podsumowań, refleksji 
ale również sposobność do tworzenia pla
nu perspektywicznego i opracowania stra
tegii dalszej działalności. Przypada on w 
okresie dwóch bardzo ważnych wydarzeń 
w dziedzinach wychowania fizycznego, 
zdrowotnego i sportu. Obecny rok szkol
ny jest europejskim rokiem edukacji przez 
sport i rokiem poprzedzającym Igrzyska 
Olimpijskie Ateny 2004.

Za początek historii Szkolnego Związ
ku Sportowego umownie uznano rok 1953, 
kiedy to w Rybniku powstał Międzyszkol
ny Klub Sportowy Zrzeszenia Sporto
wego „Zryw”, a na jego czele stanął prof. 
Sylwester Kubiczek. 50 lat działalności 
SZS to nieprzerwane pasmo sukcesów ryb
nickich uczniów -  sportowców, a lata naj
większych sukcesów w sporcie szkolnym 
przypadają na okres działalności M ię
dzyszkolnego Górniczego Klubu Spor
towego, działającego w obrębie szkół gór
niczych i zawodowych. Ich twórca i wiodą
cym działaczem był Tadeusz Jarnecki.
Od tego czasu do późnych lat 90. rybnic
kie szkoły: Technikum Górnicze, ZSME,
ZSZ Ryfama zajmowały czołowe miejsca 
w corocznych konkursach na najbardziej uspor
towioną szkołę ówczesnego województwa kato-

50 lat SZS
wickiego. Kontynuatorami tych tradycji już w wo
jewództwie śląskim są rybnickie gimnazja, w któ
rych utworzono klasy sportowe (G 1, 2 i 6). Szko

ły te zajmują w ostatnich latach czołowe miejsca 
na Śląsku. W roku ubiegłem dziewczęta z II LO

w Rybniku zajęły I miejsce w kategorii szkół po- 
nadgimnazjalnych. Ta wysoka sprawność rybnic
kiego sportu szkolnego to w dużej mierze zasługa 
osób, które kierowały rybnickim SZS-em w okre
sie 50-lecia jego istnienia. Przed aktualnie kieru
jącym SZS-em Stefanem Adamczykiem byli to: 
Marek Szymura, Władysław Biały, Eugeniusz 
Hanak, Tadeusz Szostok i Alojzy Musioł.

Jubileusz SZS-u był również okazją do uhono
rowania osób szczególnie zasłużonych w rozwoju 
sportu dzieci i młodzieży w regionie rybnickim. 
Stefan Adamczyk otrzymał nadany przez Mini
sterstwo Edukacji i Sportu „Medal Komisji Edu
kacji Narodowej i Sportu”.

Odznaczenia „Za Zasługi w Rozwoju Sportu 
Szkolnego” które przyznał Zarząd Główny szkol
nego Związku Sportowego w Warszawie otrzyma
li: Adam Fudali, Ewa Ryszka, Józef Cyran, Je
rzy Frelich, Tadeusz Szostok, Damian Mro
wieć, G rażyna Szulik , G abriela W istuba, 
Adam Bezeg, Henrk Fabisz, Henryk Frystac- 
ki, Eugeniusz Hanak, Grzegorz i Serafin Ja
nik.

Wyróżnieni tabliczkami pamiątkowymi, mono
grafią „Sport w Rybniku” i dyplomami zostali rów
nież wieloletni nauczyciele, działacze i organiza
torzy sportu szkolnego i kwalifikowanego.

Na część artystyczną jubileuszowych obchodów 
złożyły się występy cheerliderek z Gimnazjum  
nr 1, młodzież z Gimnazjum nr 2 przedstawiła 
montaż słowno-muzyczny o tematyce olimpijskiej 
a na koniec odbył się pokaz rybnickiego „Stowa
rzyszenia Sztuk Walk Wschodu”. Na uroczysto
ściach obecne były również poczty sztandarowe 
Gimnazjum nr 1, 2, II LO i ZSE-U.

Olimpiady
I Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowa

nej Olimpiad Specjalnych odbył się w hali spor
towej Zespołu Szkół Ekonomiczno -  Usługowych 
w Rybniku. Jego organizatorem była Sekcja Te
renowa Olimpiad Specjalnych „Fair Play”, dzia
łająca przy Zespole Szkół nr 7 w Rybniku.

specjalne
W turnieju tym brało udział 7 Sekcji Tereno

wych Olimpiad Specjalnych regionu śląskiego, a 
mecze rozgrywane były w dwóch grupach spraw
nościowych. W grupie A pierwsze miejsce zajęła 
„Halembianka” z Rudy Śl, w grupie B pierwsze 
miejsce wywalczyła Sekcja Terenowa z Miedar.

Rybnicka Sek
cja „Fair Play” w 
składzie: Jan Dy
mek, R afał Sa- 
d o rsk i, W oj
ciech Kurpanik, 
Piotr Tomaszek, 
A l e k s a n d e r  
Skrzypiec, Seba
s t ia n  S m olk a , 
M a riu sz  K lo 
nowski i M ichał 
Karwot zajęła II 
miejsce.

Sporty zunifi
kow ane zw ięk
szają możliwość 
integracji zawod

ników z upośledzeniem umysłowym z zawodni
kami szkół masowych. Dlatego też Sekcja Tere
nowa „Fair Play” nawiązała współpracę ze Szko
ła Podstawową nr 6 w Rybniku, w celu stwo
rzenia drużyny koszykarskiej, w skład której 
wchodzą uczniowie tejże szkoły, jak i Zespołu  
Szkól nr 7. Treningi koszykówki zunifikowanej 
prowadzone były przez: Iwonę Szczepaniak, 
Leszka Swobodę i Andrzeja Piecha.

• • •
Już po raz 11 odbył się Regionalny Mityng 

Pływacki Olimpiad Specjalnych. W imprezie, 
jaka odbyła się na pływalni elektrowni „Ryb
nik” wzięło udział 120 zawodników z 17 ślą
skich klubów.

Organizatorem tych zawodów, była istniejąca 
od 1994 r. w Szkole Życia Sekcja Terenowa 
„Promyk”, która aktualnie zrzesza prawie 100 
zawodników, uprawiających kilka dyscyplin spor
towych. W czasie tych zawodów rozegrano ok. 50 
wyścigów, a ich dystans dostosowany był do moż
liwości startujących w nim zawodników. Po każ
dym z nich miała miejsce uroczysta dekoracja tych 
najlepszych, ale i również pozostałych uczestni
ków wyścigu. Towarzyszyła jej ogłuszająca wrza
wa uczniów rybnickich szkół podstawowych, któ
rzy kibicowali niepełnosprawnym sportowcom.Zespół sekcji terenowej „Fair Play” w koszykówce zunifikowanej. Zdj.: M. T.
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PoziWU
Wspólnie z Komendą Miejską Policji kontunuujemy prezentacją sylwetek 

dzielnicowych -  stróżów prawa „pierwszego kontaktu” . Celem cyklu jest 
przybliżenie mieszkańcom miasta funkcjonariuszy, do których w razie potrzeby 
należy się zwracać. Chcemy też przedstawić specyficzne problemy 
poszczególnych dzielnic w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Współpraca policji z przedstawicielami lokalnych społeczności jest podstawą 
działań profilaktycznych oraz sprzyja zmniejszaniu skali istniejących zagrożeń. 
Dajmy zatem szansę naszym dzielnicowym.

St. post. Artur Beszta—Borowski
D zieln ica nr 6 obejmuje ulice 

O siedla Boguszowice: Kadetów, 
Śniadeckiego, Kuboszka, A stronau
tów, Wazów, Dr. Rostka, I -  ej Bry
gady, Pośpiecha, Bogusławskiego, 
Żurawia, Grażyńskiego, Drobnego, 
Elsnera, Plac Pokoju, Plac Żołnie
rza, Rajska od nr 52, Czwartaków.

Starszy posterunkow y A rtur 
Beszta-Borowski rozpoczął służbę 
w Policji w 1999 r. Służył w Ogniwie 
Patrolowym KP -  Rybnik-Boguszowi- 
ce, a od kwietnia 2001 r. pełnił obo
wiązki dzielnicowego Rewiru Dzielni
cowych KP -  Boguszowice. Przeszedł 
też szkolenia specjalistyczne dzielnico
wych w Szkole Policji w Katowicach i 

został mianowany na dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych KP -  Boguszowice.
Rejon Boguszowic-Osiedla zamieszkuje około 4300 mieszkańców, a 

do najczęściej występujących przestępstw można zaliczyć kradzieże z wła
maniem do piwnic, samochodów, garaży oraz niszczenie mienia i zakłó
canie spokoju. Dochodzi także do przemocy w rodzinie.

Z dzielnicowym, który podkreśla dobrą współpracę ze Stowarzysze
niem „Aktywna Dzielnica”, kontakt można nawiązać osobiście w trak
cie codziennych obchodów dzielnicy oraz telefonicznie: KP -  Boguszo
wice, tel. 4215626 wew. 26.

Mt. asp. Tomasz Chmielewski
Dzielnica nr 7, obejmuje następu 

jące ulice w rejonie dzielnicy Meksyk 
Beskidzka, Bieszczadzka, Brzezin) 
Miejskie, Brzezińska, Chopina, Cheł 
mońskiego, Chwałowicka, Dąbrów 
skiego, Drzymały, Harcerska, Kole 
jowa, Kopalniana, Kowalczyka, Lele
wela, Makuszyńskiego, Mażewskiego 
Parkowa, Prosta, Sobika, Sudecka 
Świerklańska, Wyglendy, Zacisze 
Żeromskiego od nr 55 i 42, Żołnierz) 
Września, Żorska do nr 83 i 58.

W rejonie dzielnicy Zamysłów  
Dolna, Gołębia, Grzybowa, Jagodo
wa, Jankowicka od nr 41 i 66, Kadłub
ka od nr 18, Kwiatowa, Leśna, Nacyń- 
ska, Pełczyńskiego, Pod Szybem 

Środkowa, Torfowa, Zamiejska, Wodzisławska od nr 99 -  203 nieparzyste.
Młodszy aspirant Tomasz Chmielewski pracuje w policji od 1994 r. W 

1997 r. odbył przeszkolenie podoficerskie w Szkole Policji w Słupsku. W 2002 
r. zdał egzamin aspirancki w Szkole Policji w Katowicach. Z dzielnicami 
Meksyk i Zamysłów jest związany od kwietnia 2001 r. Rejon ten zamieszkuje 
około 5 tys. ludzi, a do najczęściej występujących przestępstw zalicza się kra
dzieże z włamaniami do placówek handlowych oraz niszczenie mienia. Od
notowuje się też przypadki przemocy w rodzinie.

Z dzielnicowym można nawiązać kontakt w trakcie prowadzonego w każdą 
środę dyżuru, w godz. 16.00 -  18.00 w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych 
w Chwałowicach, przy ul. 1 Maja 59, tel. 7393272 lub przez dyżurnego 
KP -  Boguszowice, tel. 4215626.

Rada i Zarząd Powiatu PO
Rada Powiatu Grodzkiego Platformy Obywatelskiej RP w Rybniku wy

brała Zarząd w składzie: Zdzisław Konopka -  przewodniczący, Ryszard 
Kufel, Grzegorz Juzek, Marek Krząkała, Barbara Głód, Józef Gawli- 
czek, Tomasz Krykowski -  członkowie. Do 17. osobowej Rady Powiatu PO 
RP wszedł również radny Rady Miasta Rybnika Bronisław Drabiniok.

* Smolna 
na sportowo

Sport alternatywą dla ulicy
Rada D zieln icy  R yb n ik -S m oln a  

była w ostatnim czasie organizatorem  
dwóch turniejów sportowych: skata  
sportowego i tenisa stołowego. Pierw
szy z nich odbył się w restauracji „Ener- 
gill”. Uczestniczyło w nim 23 zawodni
ków , a końcowa klasyfikacja przedstawia
ła się następująco: I miejsce -  Piotr Piej- 
ko, II miejsce -  Władysław Maziarczyk 
i III miejsce -  Wacław Raj. Turniej teni
sa stołowego rozegrano w Szkole Pod
stawowej nr 34. Uczestniczyło w nim 88 
zawodników i zawodniczek, a zwycięzca
mi poszczególnych kategorii wiekowych 
zostali: Krzysztof Ciecior (do 15 lat), 
Monika Kozińska (od 16 do 35 lat) i 
Grzegorz Zimon (powyżej 35 lat). Naj
młodsza zawodniczką turnieju była ośmio
letnia Dominika Ciecior, a najstarszym 
-  Szczepan Jarczyk.

Wizja młodych ludzi kopiących piłkę na bo
iskach zam iast trwonienia czasu na ulicy przy
świecała porozum ieniu podpisanem u niedaw
no w Urzędzie M iasta przez elektrownię „Ryb
nik”, Towarzystwo K ulturalno-Sportowe „Kuź
n ia”, Klub Sportowy Energetyk -  ROW Ryb
nik i m iasto.

Na jego mocy elektrownia przekaże w formie da
rowizny na rzecz miasta prawo wieczystego użyt
kowania 3 boisk wraz z prawem własności budyn
ków i wyposażenia znajdującego się na terenie prze
kazywanych gruntów. Z boisk korzystać będą przede 
wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Ponadpod- 
stawowch nr 3 o profilu piłkarskim. Będą on rów
nież bazą dla niedawno powstałego Klubu Sporto
wego Energetyk -  ROW Rybnik. Jego zadaniem jest 
szkolenie piłkarskiej m łodzieży i pozyskiwanie 
uzdolnionych chłopców z klubów mniejszych, a 
przede wszystkim zapewnienie szerokiej rzeszy mło
dych ludzi alternatywy dla ulicy, jaką jest uprawia
nie sportu. Jak zapowiadają sygnatariusze porozu
mienia, powstania tego klubu nie można odbierać

jako zapowiedzi likwidacji innych klubów piłkar
skich z terenu naszego miasta, a raczej ukorono
wania ich działań. Umowa jest próbą skoncentro
wania wysiłków działaczy sportowych i środków fi
nansowych, czego efektem  za lat kilka może być 
stworzenie ligowej drużyny. — Nie jesteśmy zainte
resowani sponsorowaniem sportu kwalifikowanego, 
ale chętnie od lat wspomagamy podstawę „pirami
dy” czyli sport dziecięcy i młodzieżowy — powiedział 
prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła. Po
dobną politykę prow adzą władze sam orządow e 
Rybnika -  na miejskie pieniądze może liczyć sport 
dziecięcy i młodzieżowy. — Ważne jest, by wydawa
ne przez nas środki na szkolenie dzieci nie przepada
ły w momencie „ uciekania ” najzdolniejszych młodych 
sportowców do obcych klubów — powiedział prezy
dent Adam Fudali. Dyrektor ZSP nr 3 Grzegorz 
Janik uważa, że po przejęciu boisk, tak dobrymi wa
runkami do działalności piłkarskiej może pochwalić 
się mało który klub w regionie. Miejmy nadzieję, że 
młodzi sportowcy oraz ich opiekunowie wykorzystają 
daną im szansę. (r)
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sp . z o.o. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703
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Allison Pearson, Nie wiem, jak  ona 
to robi. Wyd. Albatros, Warszawa 2003.

Debiutancka, ale już kultowa powieść 
znanej brytyjskiej dziennikarki o próbach 
pogodzenia pracy zawodowej na ekspono
wanym stanowisku z rolą matki i żony czy
nionych przez bohaterkę książki Kate. W 
końcu, zmęczona ciągłą żonglerką między 
pracą a domem, Kate postanawia coś w 
swoim życiu zmienić... Co? Dowiemy się 

przy lekturze w czasie świątecznego wypoczynku.
• • •

Fantasy. Ilustrowany przewodnik j 
pod red. Davida Pringle. Wyd. Arka
dy, Warszawa 2003.

Piękne albumowe (wiadomo: „Arka
dy”) wydawnictwo, będące wymarzonym 
prezentem dla wielbicieli tego gatunku.
Znajdziemy tu jego genezę, ułożone alfa
betycznie informacje o autorach, bohate
rach, tematycznych czasopismach i „świa
tach”, a także przegląd dokonań fantasy w kinie i TV. David 
Pringle jest wyjątkowym znawcą tematu, wydawcą i współzało
życielem pisma poświeconego literaturze fantasy i science-fic
tion „Interzone”.

• • •
M uza. M agazyn M uzyczny. G ru

dzień 2003, nr 8.
Interesujący magazyn muzyczny, które

go grudniowy numer może być natchnie
niem w trudnym czasie zakupów świątecz
nych prezentów. Obok recenzji CD, DVD 
i książek znajdziemy w nim kilka cieka
wych wywiadów, m.in. z Anną Marią Jo
pek (piękne zdjęcie na okładce!), Davem 
Gahanem (Depeche Mode), Tori Amos, 

Kasią Nosowską, Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym, Skin i 
Wojciechem Waglewskim, a także felietony pióra Sylwestra Lat
kowskiego, Kuby Sienkiewicza, Kuby Wojewódzkiego i in. Do
brze poczytać pod choinką...

• • •

CD Święta, święta...
Świąteczna płyta w wykonaniu czołów

ki polskich wykonawców i uzdolnionej 
młodzieży, stworzona i nagrana z inspira
cji Doroty Szpetkowskiej. W projekcie 
TVP 1 i PR udział wzięli m.in. Krzysztof |
Krawczyk, Robert Chojnacki, Artur Ga- 
dowski, Kuba Badach, Kasia Stankiewicz, Grzegorz Markow
ski, De Mono, Mietek Szczęśniak, Piotr Cugowski, Blue Cafe 
i in. Specjalnie napisane utwory wpisują się w klimat osławio
nej piosenki „Last Christmas” grupy „Wham”. Czy któraś z nich 
zostanie takim przebojem? Kto wie...
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Dr Irena Eris
SALO N

WEILA FRYZJERSKI

Rybnik, ul. Wiejska 4, 42 22 321

Dwa „Podarunki piękności”
Bon na wybrany zabieg firmowy dr Ireny Eris do 130 zl 

•  Bon na usługę fryzjerską do 150 zl

»  »

Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703
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HURTOWNIA PATRONACKA ZAKŁADÓW PORCELANY

P .H .U .
Wiesława i Bogdan Drewniok
OFERUJEMY:
■ SERWISY STOŁOWE I KAWOWE ZAKŁADÓW:

X C V
CHOOZKÍ

c
C H O D Z I E Ż

ROKZAŁ. 1862

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE 
STOŁÓWEK I RESTAURACJI 

NA ZAMÓWIENIE

CHODZIEŻ
S.A.

zestaw do kawy na 6 osób

F IR M A
J U B IL E R S K A ARTIS
S .C . I W O N A  1 D A R I U S Z  K O Z Ł O W S C Y

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel./fax 42 21 926 
Korfantego 3, tel. 42 35 462 
Sobieskiego 5, tel. 42 38 554

100 zł w wyrobie jubilerskim

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Rozwiązanie krzyżówki „ZATOR”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł każdy 
otrzymują: WERONIKA NITOŃ i KRYSTYNA HEROK z Rybnika
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Ś w ię ta  to  
czas tradycyj
nych, ro d z in 
nych spacerów.
Zapraszam y za 
tem  na  R yn ek , 
gdzie p iękną  cho 
inkę otaczają sty
low e k a m ie n ic e ,  
o zn a c z o n e  w n a 
szym  ko n ku rs ie  li
terkami od  A  do H.
W  bom bki w diagra
m ie  n a leży  w p isać  
num ery poszczegól- «Sj 
nych dom ów , co  ra- 
zem  z  hasłem  wynikają- ^ l g  
cym z  rebusu, stanow ić bę
dzie rozwiązanie konkursu.

W śród czy te ln ików , k tó rzy  
przyślą praw id łow e rozw iąza
nia, rozlosujemy prezentow ane  
obok  nagrody p o zy sk a n e  od  
sponsorów.

Rozwiązania na kart
kach pocztowych prosimy 

przysyłać do redakcji na 
adres: „Gazeta Rybnicka”, 
Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 
44-200 Rybnik do 16 stycz
nia 2004 r.

Pomysł i wykonanie konkursu: Kazimiera Drewniok

1 cielony <lo redakcji: 4 2  2 8  8 2 5 . 42  fi() 0 7 0 ,17



Postój wyceniony
c.d. ze strony 9.

na sesji 22 grudnia. Zmiany te dotyczą przede 
wszystkim przesunięcia z 2003 roku na rok 2004 i 
lata następne realizacji zadań w zakresie programu 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej, finansowanego 
przy udziale bezzwrotnych środków z funduszu ISPA. 
Ponadto w 2003 r. uzyskano dochody większe od 
pierwotnie planowanych, a także skutecznie wdro
żono program oszczędnościowy. Stąd też zapotrze
bowanie miasta na środki z emisji obligacji komu
nalnych w 2003 roku znacznie się zmniejszyło. Część 
potrzeb finansowych miasta pokryta zostanie wol
nymi środkami. Jak poinformował przewodniczący 
Komisji Finansów M. Chmieliński, podczas pracy w 
komisji projekt przyjęto 4 glosami za, przy 2 wstrzy
mujących się i jednym przeciwnym. — Jest zasadnym 
z punktu widzenia finansów miasta, by nie generować 
niepotrzebnych, dodatkowych kosztów — mówił M. 
Chmieliński— Logiczne jest przesunięcie dwóch emisji 
na przyszły rok z uwagi na opóźnienia związane z 
ISPĄ. Warto też przypomnieć, że emisja została przy
gotowana nie tylko z uwagi na kanalizację, ale i z 
myślą o innych zadaniach inwestycyjnych. Głos w 
dyskusji zabrali też St. Stajer i K. Stokłosa, którą 
interesowały kwestie Wieloletniego Programu In
westycyjnego w zakresie Biura Realizacji Projek
tów ISPA, ponadplanowe dochody osiągnięte przez 
miasto i argumenty uzasadniające wstrzymanie tyl
ko dwóch emisji: — Być może warto się zastanowić 
nad wstrzymaniem kolejnych transz i uruchomić tyl
ko jedną — mówiła. Prezydent A. Fudali poinfor
mował, że szczegółowe dane zostaną przedstawio
ne podczas sesji 22 grudnia, kiedy omawiane będą 
zmiany budżetowe. Apelował też o większe zaufa
nie do służb finansowych miasta i poinformował, że 
na realizację kanalizacji z funduszu ISPA wpłynęło 
już ok. 400 tys. euro. J. Makosz domagał się ujaw
nienia nabywców obligacji i po raz kolejny skrytyko
wał decyzję o ich emisji. Prezydent powołał się na 
rating jakiemu poddało się miasto, uzyskując wyso
kie oceny wiarygodności finansowej i przypomniał, 
że obligacje zostały wykupione i sprzedane, a celem 
emisji było pozyskanie środków na konkretne zada
nia. A. Fudali przypomniał też nabywców obligacji 
transzy 2002 rok -  łącznie było ich 101 (nabyli 44.297 
sztuk) -  pięciu inwestorów finansowych wykupiło 
41.350 sztuk, a 96 inwestorów indywidualnych na
było 2.947 obligaqi. Chętni do posiadania obligacji 
byli nie tylko rybniczanie (22 inwestorów -  215 ob
ligacji), ale także mieszkańcy innych miast. Infor
macja ta nie zadowoliła jednak J. Makosza, który 
chciał poznać nazwy firm, którym sprzedano obliga
cje. — To sprawa subemitenta, czyli PKO Bank Pol
ski — wyjaśniał prezydent. Atmosfera na sali zrobi
ła się tak gorąca, że tylko przerwa mogła ją ostu
dzić. W dalszej części dyskusji pracujący na co dzień 
w banku M. Chmieliński oraz radczyni prawna za
pewniali, że informacje, jakich domaga się radny J. 
Makosz, są objęte tajemnicą bankową: — Prawo 
bankowe mówi, że bank jest zobowiązany do zacho
wania tajemnicy — przekonywała radczyni prawna.

Z tą opinią nie zgodził się jednak J. Makosz. Radny 
zwrócił również uwagę, że prezydent upublicznił 
zakup swojej obligacji. Jak wyjaśniła radczyni nie 
było to niezgodne z prawem, gdyż do zachowania 
tajemnicy upoważniony jest bank, a w tym przypad
ku informację o zakupie obligacji ujawnił sam na
bywca. J. Makosz przekonywał, że (...) obligacji nikt 
nie chce kupić, dlatego trzeba zmniejszyć podaż, a 
prezydent po raz kolejny przypomniał, że obligacje 
zostały wykupione przez bank. W czasie dyskusji St. 
Stajer mówił również o kłopotach Hydrobudowy, 
firmy która realizuje pierwszy etap budowy kanali
zacji w Rybniku (członkowie zarządu Hydrobudo
wy Śląsk S.A. są podejrzewani o działania na szkodę 
spółki) i pytał czy nie ma obaw, że w takiej sytuacji 
Komisja Europejska wstrzyma środki pomocowe na 
realizację tej inwestycji. Z kolei W. Zawadzki chciał 
wiedzieć, czy Hydrobudowa kupiła obligacje miej
skie. Prezydent zapewniał, że nie jest to zdarzenie 
wobec którego można przejść obojętnie, ale trzeba 
zdać sobie sprawę, że PWiK, które zawarło umowę 
na budowę pierwszego etapu kanalizacji w mieście, 
(...) podpisało umowę z firmą, a nie z  ludźmi. Ponad
to na realizację tego etapu służą środki z kredytu z 
EBOR-u. Zdaniem R. Niewelta nie ma powodów, 
by sprawę zatrzymania członków zarządu Hydrobu
dowy łączyć z utrudnieniami w przekazywaniu środ
ków z ISPY. Do meritum sprawy powrócił skarbnik 
miasta. — Padło wiele wypowiedzi wymagających 
sprostowania— mówił B. Paszenda, podsumowując 
dyskusję na temat omawianego projektu uchwały, 
przypominając, że subemitent wykonuje to, co po
stanowi emitetnt czyli Miasto. Ponadto, jak wyja
śnił skarbnik, uchwała w żaden sposób nie narusza 
zasad emisji obligaqi. Z  kolei R. Niewelt uznał, że 
opozycja nie potrafi pogodzić się z faktem, że defi
cyt miasta jest mniejszy od zakładanego. Zgłosił też 
wniosek o zakończenie dyskusji (za jego przyjęciem 
było 15 osób, a 3 się wstrzymały). Całą uchwałę 
przegłosowano przy 15 głosach za, 4 przeciwnych, a 
3 wstrzymujących się.

Szlachetne zdrowie...
Radni zajęli stanowisko w sprawie zabezpie

czenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 
Miasta Rybnika.

W stanowisku, przyjętym w formie uchwały, RM 
wyraża,, (...) głębokie zaniepokojenie stanem zabezpie
czenia świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fun
dusz Zdrowia dla mieszkańców ” i popiera stanowi
sko Prezydenta Miasta wyrażone w piśmie do Krzysz
tofa Panasa, prezesa NFZ. Ponadto RM apeluje do 
parlamentu, rządu RP, NFZ oraz świadczeniodaw
ców,, (...) o konstruktywne rozmowy, które doprowadzą 
do zabezpieczenia świadczeń medycznych naszej spo
łeczności (...) ”, (Takie brzmienie zapis otrzymał po 
przyjęciu wniosku St. Stajera -  za było 19 radnych, 1 
osoba się wstrzymała, a 1 była przeciw). Uchwała 
trafi do Zarządu Śląskiego Oddziału Wojewódzkie
go Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmiku Sa
morządowego Województwa Śląskiego, Ministra 
Zdrowia, Kancelarii Sejmu, senatorów i posłów

województwa śląskiego.
W piśmie, na które powołują się radni, prezydent 

napisał do K. Panasa, że w efekcie braku negoqaqi 
pomiędzy NFZ, a sygnatariuszami „Porozumienia 
Zielonogórskiego”, lekarze nie złożyli swych ofert, a 
tym samym nie objęto podstawą opieką medyczną 
około 80 tys., a stomatologiczną ok. 90 tys,. miesz
kańców. „(...) Uważam, że należy siąść do stołu roko
wań i rozwiązać konflikt kompromisowo” napisał w 
swoim liście prezydent. Projekt uchwały przyjęto jed
nogłośnie, choć nie obyło się bez dyskusji. J. Makosz 
stwierdził, że na sesji nie ma zainteresowanych osób 
i nie wiadomo, czy lekarze życzą sobie takiego listu, a 
być może (...) oczekują ostrzejszego tonu wypowiedzi. 
Ponadto radny przekonywał, że nie ma sensu wzy
wać do rokowań, skoro NFZ zapowiedział, że zezwoli 
na negocjacje. A. Fudali poinformował o spotkaniu, 
jakie odbyło się w UM Rybnika (czytaj na str. 9), 
gdzie uznano, że jedyną możliwością jest wykorzy
stanie instytucji rokowań i wyrazicielem tego stano
wiska byli przedstawiciele NZOZ-ów, z którymi 
spotkał się prezydent. K. Zięba zapewnił, że poprze 
stanowisko, by nie pogarszać i tak trudnej sytuacji w 
służbie zdrowia. Dyskusja sprowokowała do uwag 
na temat złego stanu służby zdrowia, o którym mó
wił W. Zawadzki, a L. Kuśka wspomniał o przejmo
waniu pacjentów przez innych lekarzy. B. Drabi- 
niok uzyskał odpowiedź przeczącą na pytanie czy 
były naciski na władze miasta ze strony NFZ, a W. 
Zawadzki oczekiwał wyjaśnień, jaką grupę lekarzy 
popiera wyrażone w uchwale stanowisko.

0 dowodach osobistych i nie tylko...
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania rad

nych były jak zwykle ostatnim punktem tej sesji.
J. Makosz postulował, by RM zwróciła się do sub

emitenta obligacji o podanie ich nabywców i osta
tecznie zdecydował, że sam zwróci się z takim zapy
taniem do banku. Natomiast K. Stokłosa apelowa
ła, by nie lekceważyć opozycji, nie utrudniać jej 
udziału w dyskusj i i nie oceniać wypowiedzi radnych. 
Po raz pierwszy głos zabrała także radna Lidia 
Rosół (RIO), która w imieniu mieszkańców Bogu
szowie Osiedla mówiła o podwyżkach stawek czyn
szu i konieczności wzrostu nakładów na remonty. 
Być może, jak mówił A. Fudali, uda się na ten cel 
pozyskać środki z programów unijnych. Na złą ja
kość ul. Zadumy, spowodowaną ruchem samocho
dów ciężarowych narzekał W. Zawadzki, a B. Dra- 
biniok poinformował o wandalach, którzy w Chwa- 
łowicach przebijają opony samochodowe oraz zasy
gnalizował problem związany z wymianą dowodów 
osobistych. Jak wynika z przepisów, osoby, które 
wymieniły dowód, zobowiązane są zgłosić wy
nikające z tego tytułu zmiany danych w Urzę
dzie Skarbowym (czytaj też na str. 11).

(S)

Następna sesja RM 
odbędzie się 22 grudnia 

o godz. 16.00.
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Kalendarz Imprez Miejskich

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

teł. 42-29-400, e-mail: inforybnik@um.rybnik.pl łub rybnik@um.rybnik.pl

KULTURA - styczeń

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. styczeń

“Rybnik Nasze miasto” 
“Cechy rzemieślnicze w miastach 

Górnego Śląska do 1939 r.” 
“Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
teł. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Ceny biletów: 3 zl, 2 zł 
sobota -  Wstęp: wolny

2. styczeń “Wokół opłatka” -  opłatek 
artystyczny Marka Sobacińskiego

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa jest opowieścią o opłatku -  jego funkcjach i znaczeniu, 
zwłaszcza w polskich zwyczajach bożonarodzeniowych. 

Artystyczny kształt tradycyjnego opłatka stal się inspiracją 
twórczości świdnickiego grafika Marka Sobacińskiego. Jego 

miniaturowe suchoryty, finezyjne w formie i treści niosą symbolikę 
religijną, patriotyczną; są również uśmiechem autora do 

codzienności. Szczegóły u organizatora

3. styczeń
Wystawa

“ Mandala -  twórcza odnowa” 
malarstwo Wandy Świtały - Rak

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7 Wstęp: wolny

4. 01 -09.01 Wystawa prac uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej

PiMBP 
tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem 

umysłowym w Rybniku.

5. 03.01 godz. 19.00 Noworoczny Koncert Kolęd DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Kościół Parafialny pod wezw. 
NSPJ w Niedobczycach

W koncercie udział biorą: Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 
Zespół Wokalny „6 na 6”, Rybnicki Kwartet Puzonowy. 

Wstęp: wolny

6. 04.01 godz. 18.00 Koncert Kolęd DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

Kościół Parafialny pod wezw. 
św. Teresy w Chwałowicach

W koncercie udział biorą: Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 
Zespół Wokalny „6 na 6”. Wstęp: wolny

7. 05-31.01 Wystawa „Świat słonecznego 
uśmiechu Kornela Makuszyńskiego”

PiMBP 
tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

120 rocznica urodzin autora książek dla dzieci. 
Wstęp: wolny

8. 05.01 godz. 16.00 “Najpiękniejsza kartka, dekoracja 
bożonarodzeniowa i szopka”

DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Odczytanie wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu 
plastycznego ogłoszonego w grudniu 2003r.

9. 06.01 godz. 19.00 Koncert Kolęd RCK, MOD tel. 422 21 32 Bazylika Św. Antoniego Wstęp: wolny

10. 07 -  09.01 
godz. 9.00

IV Przegląd Widowisk 
Bożonarodzeniowych

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Przegląd o zasięgu powiatowym. Nagrodzone zespoły typowane są 
na Międzynarodowy Przegląd „Radlińskie Betlejki”. 

Szczegóły u organizatora

11. 08.01 -  39.03
Wystawa „Piękni dwudziestoletni 

czyli jak nie stracić (urody) twarzy 
w brzydkich czasach”

PiMBP
tel. 42 23 541

Hol PiMBP 
ul. Szafranka 7

Marek Hłasko w 70 rocznicę urodzin. 
Wstęp: wolny

12. 08.01 godz. 15.00 Kolędowe spotkanie seniorów Klub Kultury “Harcówka” 
tel. 422 60 39

Klub “Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Wystąpi grupa „Cafe de la Vive”. Szczegóły u organizatora 
Wstęp: wolny

13. 08.01 godz. 18.00 Koncert kolęd w wykonaniu 
zespołu „Śląsk” RCK tel. 422 21 32 Kościół pod wezw. Matki Boskiej 

Bolesnej w Rybniku Wstęp: wolny

14. 09.01
godz. 18.00-22.00

Dyskoteka noworoczna dla dzieci 
i młodzieży

DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 Cena biletu: 1 zł

15. 11.01 godz. 17.00 Maciej Niesiołowski zaprasza RCK tel. 422 21 32 Sala widowiskowa TZR 
ul. Saint Vallier 1

Koncert Noworoczny z udziałem gwiazd: W. Białk, A. Maszczyk, 
I. Miczki oraz orkiestry Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Ceny biletów: 40 zł - 1 m„ 35 zł -  II m.,

16. 12.01 godz. 17.00 „Malarstwo” RCK tel. 422 21 32 Galeria „Oblicza” TZR 
ul. Saint Vallier 1

Otwarcie wystawy Walentyny Klimkiewicz 
Wstęp: wolny

17. 12-31.01 Wystawa DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Hol duży DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Wystawa prac dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Rybniku. Cena biletu: 1 zł

18. 12-31.01 Wystawa DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Hol mały DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Wystawa prac Kółka Plastycznego DK Niedobczyce 
Cena biletu: 1 zł

19. 13.01 „Czarodziej Plumba i osioł Barnaba” DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Spektakl dla przedszkoli i szkół podstawowych w wykonaniu Teatru 
„Wielkie Koło” z Będzina -  zainteresowanych prosi się o kontakt. 

Cena biletu: 4 zł

20. 13.01 godz. 10.00 „Brak tolerancji a przemoc” DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Inscenizacja teatralna w wykonaniu Teatru „Lajkonik” z Krakowa. 
Cena biletu: 4 zł

21. 15.01 godz. 18.00 „Prowincja” RCK tel. 422 21 32 Galeria sztuki TZR 
ul. Saint Vallier 1

Wernisaż wystawy fotografii czarno -  białej Zbigniewa Podsiadło 
Wstęp: wolny

22.
16.01

godz.8.00-12.00 
i 20.01 godz. 8.30

Audycje umuzykalniające RCK tel. 422 21 32 Sala widowiskowa TZR 
ul. Saint Vallier 1

Temat: W krainie J. Straussa. W wykonaniu Rybnickiego Kwartetu 
Smyczkowego. Szczegóły u organizatra

23. 16.01 godz. 18.00 „Inspiracje i inicjacje” 
-  wieczór artystyczny

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie prezentacja twórczości Koła Literackiego, 
„Metafizyki i Abstrakcje” -  wernisaż twórców grupy „Magia 

Koloru”, koncert Leszka Wiśniowskiego 0 flet i saksofon 
Szczegóły u organizatora

24. 16.01 godz. 18.00 Wystawa fotografii 
Klubu Fotografii „F-16”

DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawę można zwiedzać codziennie od 10.00 do 18.00 
Wstęp: wolny

25. 16.01 godz. 18.00 Niedobczyckie Wieczory Muzyczne DK Niedobczyce 
tel. 739 8! 85

Hol duży DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Koncert Kolęd i Pastorałek 
Cena biletu: 10 zł

26. 17.01 Zabawa karnawałowa DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Szczegóły u organizatora
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KULTURA - styczeń

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

27. 17.01 godz. 15.00 Koncert Kolęd DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Kościół Parafialny pod wezw. 
NSPJ w Niedobczycach

Koncert w wykonaniu Chóru im. A. Mickiewicza z Niedobczyc, 
Chóru Parafialnego Św. Teresy z Chwałowic, Chóru Belcanto

z Gaszowic. Wstęp: wolny

28. 18.01 godz. 15.00 H. Ch. Andersen „Mała Syrenka” RCK tel. 422 21 32 Sala widowiskowa TZR 
ul. Saint Vallier 1

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

29. 21.01 godz. 18.00 Obchody Dnia Babci i Dziadka DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom ul. Mościckiego 15 
Klub „Olimp” ul. Raciborska 482

W programie występy amatorskich zespołów dziecięcych. 
Szczegóły u organizatora

30. 22.01 godz. 10.00 Dzień Babci i Dziadka Przedszkole Nr 4, Klub Kultury 
„Harcówka” tel. 422 60 39

Klub “Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Wystąpią przedszkolacy dla wszystkich babć i dziadków 
Wstęp: wolny

31. 23.01 Miejskie obchody 59 rocznicy 
Marszu Śmierci

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Pomniki upamiętniające 
Marsz Śmierci

Złożenie kwiatów przez władze miasta i delegacje

32. 23.01 godz. 17.00 „Dzień Babci i Dziadka” DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Program artystyczny przygotowany przez zespoły działające w DK 
Cena biletu: 3 zł

33. 23.01 godz. 18.00 „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

Spotkanie z lekarzem. 
Wstęp: wolny

34. 25.01 godz. 17.00 Koncert kolęd w stylu gospel RCK tel. 422 21 32 Sala widowiskowa TZR 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi: M. Szczęśniak i zespół ‘Trzecia godzina dnia” 
Szczegóły u organizatora

35. 26.01 „Bałwany chcą odmiany” DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Spektakl dla przedszkoli i szkół podstawowych w wykonaniu 
Teatru Muzycznego „Wit -  Wit” z Gliwic 

Zainteresowanych prosi się o kontakt.
Cena biletu: 7,50 zł

36. 28.01 „Muzyka na Ratuszu” RCK tel. 422 21 32 Muzeum ul. Rynek 18
W programie Koncert Rybnickiego kwintetu Dętego -  przeboje 
muzyki poważnej, standardy muzyki rozrywkowej oraz kolędy 

Wstęp: wolny

37. 30.01 godz. 17.00 „Cicha Noc” -  jasełka DK Niedobczyce 
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Jasełka w wykonaniu dzieci szkół podstawowych i przedszkoli 
z Niedobczyc. Cena biletu: 3 zł

38. 31.01 godz. 17.00 V Gala Piosenki Biesiadnej 
“Zabawa w stylu country”

ŚCM „Muzyka i Ruch” 
tel. 601 837 815 

RCK tel. 422 21 32

Sala widowiskowa TZR 
ul. Saint Yallier 1

Gwiazda Gali A. Barciś. W repertuarze muzycznym przeboje 
muzyki country: J. Denevera, K. Rogers, R. Nelsona, D. Parton. 

Od godz. 16.30 niespodzianki.
Ceny biletów: 35 zł -  Im., 30 zł -  II m.

SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. styczeń Loty widokowe nad Rybnikiem Aeroklub ROW 
tel. 42 18 189 (I. Kopeć)

Lotnisko Gotartowice 
ul. Żorska Szczegóły u organizatora

2. styczeń Rybnicka Amatorska Liga Halowej 
Piłki Nożnej

MOSIR Rybnik 
tel. 42 27 853 (R. Tymusz)

Hala sportowo -  widowiskowa 
ul. Jastrzębska 12 Szczegóły u organizatora

3. styczeń Rybnicka Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej tel. 422 53 77 

(T. Bonk)
Szczegóły u organizatora Szczegóły u organizatora

4. styczeń Rybnicka Amatorska Liga 
Koszykówki

MKKS Rybnik 
tel. 422 30 68(J. Lazar) 

tel. 422 15 11 (A. Zygmunt)

Sala MOSiR
ul. Powstańców Śl. 40/42 

Sala sportowa 
ZSE -U  ul. Św. Józefa 30

Szczegóły u organizatora

5. 01 -04.01.2004 Turniej o szachową koronę Rybnika TKS “Kuźnia” 
tel. 42 48 687 (K. Hasiński)

Klub “Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Szczegóły u organizatora

6. 12-16.01 
godz.17.00-21.00 Zimowy Turniej Gier Świetlicowych DK Niewiadom 

tel. 42 13 755
Klub” Olimp” 

ul. Raciborska 482

Turniej dla dzieci i młodzieży w tym: bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, warcaby.

Cena biletu: 1 zł

7. 29.01 Świetlicowy Turniej tenisa 
stołowego

DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Amatorski turniej dla dzieci i młodzieży 
Cena biletu: 1 zł

70 lat z  muzyką
c.d. ze strony 25.
Krzyż Zasługi otrzymała Krystyna K urzeja- 
Kultys, zaś Srebrny Krzyż Zasługi Jan Ludwik i 
Marek Laszczak. Minister edukacji narodowej 
uhonorował Medalem Edukacji Narodowej Le
ona M ielimąkę, zaś Elżbieta W losek-Żura- 
wiecka otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz 
Kultury”. Listy gratulacyjne i dyplomy uznania 
przyznane przez ministra kultury otrzymali: Te
resa Bednorz, Maria Francuz, Renata Mieli- 
mąka, K rzysztof B iskup, M arceli Kubica, 
Franciszek Prus i Ryszard Ucher. Nagrody dy
rektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzyma
li: I st. Maria Warchol-Sobiesiak, II st. Roma
na Kuczera, Jolanta Wawrzyńczyk i Olga 
Rumpel.

Również dyrekcja szkoły uhonorowała najbar
dziej zaangażowanych w dziele powstania nowej

siedziby symbolicznymi statuetkami skrzypiec zro
bionymi z węgla, a otrzymali je: wiceminister kul
tury Ryszard Mikliński, główny wizytator CEA 
Danuta Podgórska, prezydent Adam Fudali, 
przewodniczący RM Michał Śmigielski, zastęp
cy prezydenta Ewa Ryszka, Jerzy Frelich i Jó
zef Cyran, wybitni wychowankowie szkoły Hen
ryk Mikołaj Górecki, Piotra Paleczny, Bog
dan Gola, C zesław  Freund, dyrektor RCK 
Adam Świerczyna, byli dyrektorzy szkoły -  Ju
liusz Malik i Tadeusz Hanik, długoletnia prze
wodnicząca Rady Rodziców Krystyna Pinior i 
absolwent szkoły, dyrygent prowadzący koncert 
jubileuszowy Bolesław Motyka.

M łodzi na scenie
W drugiej części uroczystości sceną zawład

nęła młodzież, czyli najwybitniejsi absolwenci 
ostatnich lat i uzdolnieni uczniowie, a także 
szkolna o rk ie s tra , z łożona  z pedagogów ,

uczniów i absolwentów. Koncert fortepianowy 
Beethovena przygotował Artur Hes, wybitny 
absolwent, dziś student Akademii Muzycznej 
w Warszawie, uczeń Piotra Palecznego. W du
ecie z utworami Prokofiewa i Wieniawskiego 
wystąpili Elżbieta i Paweł Stawarscy, utalen
towani skrzypkowie, dzieci Eugeniusza Stawar- 
skiego. Koncert saksofonowy Larssona, wyko
nał Artur Motyka, zaś klarnetowy Mozarta Ra
dosław Soroka. Na zakończenie wiolonczelo
wy duet rodzeństwa Anny i Wojciecha Mieli- 
mąków z wyjątkowo umuzykalnionego rodu, 
którego seniorem jest wielokrotnie już goszczą
cy na naszych łamach Leon Mielimąka, zagrał 
koncert podwójny Brahmsa.

Wszystko wskazuje na to, że młode pokolenie 
wychowanków jubilatki, będzie kontynuować boga
te tradycje szkoły tak wielce zasłużonej dla rozwoju 
muzycznego życia Rybnika i regionu, promieniu
jącej również wybitnymi talentami o wiele dalej.

(r)

N r  1 2 /3 9 0 ; grudzień 2 0 0 3



UCHWAŁA NR 204/XIV/2003 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 19 listopada 2003 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004
Działając na podstawie:
-  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

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

-  art. 5 ust.l, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późniejszymi zmianami)

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

na wniosek Prezydenta Miasta, 
po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§1.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 wynoszą:
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne
(od lm2 powierzchni użytkowej) 0,48 zl

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) 16,79 zl

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

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

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

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) 5,64 zl

2) od budowli (od ich wartości) 2 %
3) od gruntów:

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

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

c) pod zbiornikami wodnymi przemysłowymi
(od 1 m2 powierzchni) 0,42 zl

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni) 0,28 zl

§2 .
Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich czę

ści, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób fizycz
nych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: skła
dy opalu, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

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

organizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych, jednostek bu
dżetowych i instytucji kultury oraz miejskich służb, inspekcji i straży, z wyjąt
kiem części oddanych w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego 
celem prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjąt
kiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) grunty zdegradowane wskutek działalności górniczej, o ile nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znaj

dują się one w posiadaniu przedsiębiorców,
5) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej oraz gospo

darczej, związanej z funkcjonowaniem tej jednostki oświatowej, będące w 
posiadaniu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna- 
zjalnych i zakładów kształcenia.

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

pisy podatkowe:
1) osoby fizyczne -  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości praw
nej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki 
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe -  de
klaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej 
na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

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

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

1) p. Helenę Jakubiak -  dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
2) p. Bernadetę Wojaczek -  dla dzielnicy Zebrzydowice.

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

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

§6.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

UCHWAŁA NR 205/XIV/2003 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 19 listopada 2003 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004

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

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

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

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

na wniosek Prezydenta Miasta, 
po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§ Ł

1. Ustalić w roku 2004 roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 
40 zl.

2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.
§2.

Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, gdy 
podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2004 r.

§3.
Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 30 kwiet

nia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.
§ 4.

1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Wyznaczyć na inkasentów:

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
2) spółdzielnie mieszkaniowe,
3) p. Helenę Jakubiak -  dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
4) p. Bernadetę Wojaczek -  dla dzielnicy Zebrzydowice.

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

chunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.
5. Inkasenci wymienieni w ust. 2. pkt. 1 i 2 odprowadzają pobrane kwoty podat

ku po potrąceniu wynagrodzenia za inkaso.
§5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo
jewództwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

1 elefony do redakcji: 4 2  2 8  8 2 5 , 4 2  6 0  0 7 0 41



UCHWAŁA NR 206/XIV/2003 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004
Działając na podstawie:
-  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

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

-  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity -  Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1 .
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2004 wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) i posiadanie katalizatora 
lub spełnianie norm emisji EURO

—
pojazdy wyprodukowane 
w roku 1999 lub później

'

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 1999

od do
Z katalizatorem lub spełniające normy emisji E U R O ..........................

3,5 tony 5,5 ton włącznie 525 zł 550 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 675 zł 700 zł

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 825 zł 850 zł
Bez katalizatora lub nie spełniające norm emis EURO

3.5 tony 5,5 ton włącznie 575 zł 600 zł
powyżej 5.5 tony 9 ton włącznie 725 zł 

poniżej 12 ton 875 zł
750 zł

powyżej 9 ton 900 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton 900 zł 1 359 zł
Trzy osie

12 ton 1 200 zł 1 590 zł
Cztery osie i więcej

12 ton poniżej 29 ton 1 800 zł 2 368 zł
29 ton 1 800 zł

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

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
posiadanie katalizatora lub 

spełnianie norm emisji EURO
pojazdy wyprodukowane 
w roku 1997 lub później

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 1997

Z katalizatorem lub spełniające 
normy emisji EURO 1 150 21 1 175 zł

Bez katalizatora lub nie spełniające 
norm emisji EURO 1 175 zł 1 200 zł

u \  - A -------- i . , u  , ,b) równej lub wyższej niż 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 

♦ przyczepa 
(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton 36 ton włącznie 1413 zł J 1 938 zł
powyżej 36 ton 1 500 zł 2 025 zł

Trzy osie . I
12 ton poniżej 40 ton 1 575 zł 1 800 zł
40 ton 1 855 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

§2.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.
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Uchwala Nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie w sprawie: parkowania pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu

Działając na podstawie:
-  art. 13b ust. 3 -  5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2000r nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gmin
nym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki Przestrzennej Działalności Gospodarczej i Komunikacji 

Rada Miasta Rybnika postanawia:
§1.

1. Ustalić Strefę Płatnego Parkowania w obszarze objętym następującymi 
ulicami: Łony, Plac Wolności, 3-go Maja ode. od Placu Wolności do Chro
brego, Chrobrego ode. od 3-go Maja do Miejskiej, Miejska od Chrobrego do 
Klasztornej, Klasztorna od Miejskiej do 3-go Maja, 3-go Maja od Klasztornej 
do Chrobrego, Chrobrego od 3-go Maja do Kościuszki, Kościuszki od Chro
brego do Saint Vallier, Saint Vallier, Białych od Saint Vallier do Powstańców, 
Mikołowska od Powstańców do Na Górze, Wysoka od Powstańców do Kra
szewskiego, Kraszewskiego, w której pobierane są opłaty za parkowanie po
jazdów samochodowych na drogach publicznych, z uwagi na występujący w 
tym obszarze znaczny deficyt miejsc postojowych i wynikające z tego faktu 
potrzeby organizacji ruchu podyktowane założeniami polityki transportowej 
w mieście, mające na celu zwiększenie rotaqi parkujących pojazdów.

2. Obszar Strefy Płatnego Parkowania obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2 .

1. Ustalić wysokość stawek opłat:
1) dla parkingu zlokalizowanego na Placu Wolności:

a) 2,5 zł za pierwsza godzinę parkowania,
b) 3,0 zł za drugą godzinę parkowania,
c) 3,5 zł za trzecią godzinę parkowania,
d) 2,5 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

2) dla pozostałych parkingów:
a) 2,0 zł za pierwsza godzinę parkowania,
b) 2,2 zł za drugą godzinę parkowania,
c) 2,5 zł za trzecią godzinę parkowania,
d) 2,0 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

3) dla zastrzeżonych stanowisk postojowych (koperty) 40 zł za 1 m2 za miesiąc.
2. Ustalić stawkę opłaty zerowej:

1) za parkowanie na miejscach wyznaczonych dla oznakowanych pojazdów 
konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych 
o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

2) dla motocykli i motorowerów.
3. Opłaty będą pobierane w dni robocze:

1) na parkingu na Placu Wolności od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 
oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

2) na pozostałych parkingach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 
oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

§3 .
1. Opłata będzie pobierana za pomocą parkomatów.
2. Dopuszcza się pobieranie opłaty przez inkasentów (parkingowych), legitymu

jących się upoważnieniem zarządcy drogi.
§4 .

1. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określonej § 1 niniejszej uchwa
ły, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

2. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:
1) w formie gotówkowej:

a) poprzez nabycie Karty Opłaty Dodatkowej jako druku ścisłego 
zarachowania lub

b) w Kasie Urzędu Miasta na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty,
2) w formie bezgotówkowej -  przelewem na konto wskazane w wezwaniu 

do uiszczenia opłaty.
3. Wzór „Karty Opłaty Dodatkowej” określi zarządca drogi.

§5 .
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

N r 12/390; grudzień 2003



Stawiają na jakość
J T l  7Ż O R Y

W ostatnich latach pojawiło się na rynku wiele 

firm produkujących stolarkę okienną. Obecnie na 

każdym kroku spotykamy punkt sprzedaży stolar

ki, a skrzynki na listy puchną od krzyczących re

klam, licytujących się wysokością oferowanego 

opustu i mnogością dodatków „za złotówkę”. Jed

nak niewiele firm ma tak długą, bogatą tradycję 

i dobrą markę jak firma AP Żory.

Firma powstała w roku 1990 i była pionierem 

we wprowadzaniu na polski rynek stolarki two- 

rzywowej nowej generacji. Po dziś dzień jedną 

z głównych zasad firmy jest produkcja wysokiej 

jakości stolarki z PVC i aluminium, posiadającej 

wymagane prawem budowlanym aprobaty i cer

tyfikaty. Aby zagwarantować tą wysoką jakość 

AP Żory posiada System Zapewnienia Jakości wg 

normy ISO 9001:2000.

Założenie uzyskania wysokiej jakości wyrobu 

końcowego realizowane jest przez konsekwentne 

stosowanie jedynie materiałów wyselekcjonowa

nych, renomowanych producentów, gwarantują

cych spełnienie wysokich wymagań jakościowych.

Obecnie w asortymencie produkowanej stolar

ki PVC firma AP Żory posiada zarówno okna 

i drzwi balkonowe z profili dwuuszczelkowych, jak 

i okna z potrójnym uszczelnieniem produkowane 

w wersji trzykomorowej (Economie), pięciokomo- 

rowej (Elégance Plus), a nawet unikalnej i nowa

torskiej na rynku sześciokomorowej wersji Elégan

ce K6. W połączeniu z bogatą ofertą oszklenia 

stwarza to możliwości oferowania stolarki bardzo 

różnorodnej, mogącej zaspokoić potrzeby nawet 

najbardziej wymagających klientów.

Oferta AP Żory obejmuje również ślusarkę alu

miniową, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, rolety, pa

rapety, siatki przeciwinsektowe, okna dachowe itp.

W ciągu 14 lat swojej działalności firma zdoby

ła wielu zadowolonych klientów, którzy markę 

AP Żory polecają swoim znajomym, a niejedno

krotnie dorosłe dzieci klientów z pierwszych lat 

działalności firmy dokonują zakupów stolarki wła

śnie w AP Żory gdyż doświadczenia wielu lat bez

problemowej eksploatacji stolarki są najlepszą re

komendacją do jej zakupu.

Wysoka jakość stolarki została potwierdzona 

wieloma nagrodami i medalami na prestiżowych 

targach i wystawach budownictwa, na których fir

ma wystawia regularnie swe wyroby od początku 

swojej działalności. Doskonała opinia użytkowni

ków potwierdzona jest setkami rekomendacji, li

stami i ankietami.

Jako jedna z największych firm okiennych w re

gionie, firma zadbała by jej produkty można było 

zakupić w wielu miastach Górnego Śląska.

Biura Handlowe Producenta:

Żory, ul.Boczna 6 tel. 43 59 133 

Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 42 29 234 

Katowice ul. Jagiellońska 16 tel. 20 13 176 

Bytom, ul. Chrobrego 14 tel. 28 23 830 

Gliwice, ul. Okopowa 2 tel. 33 24 729 

Sosnowiec, ul. Małachowskiego 50 tel. 26 60 196 

Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 2a tel. 47 59 419 

Wodzisław Śląski, ul. Mendego 12 tel. 45 52 067

-,

Okna białe, kolorowe, trzy i p ięc io kom o row e  do w yboru  - 
d roższe, tan ie  - w ięc na pew no s tać C IĘ  na nie!

* * * * * * ARIES * * * * * *

14 LAT NA RYNKU!
T Y L K O  U N A S  T A K I  W Y B Ó R  P R O F I L I  O K I E N N Y C H

Aluplast ,  Veka,  Rehau,  DECEUNI NCK
RYBNIK, UL. CEGIELNIANA 8, TEL/FAX 423 03 29

K LIM A T Y ZA C JE
domowe, samochodowe 

M O N T A Ż SERW IS 
LODÓW KI, ZA M R A ŻA LK I 

PRALKI - N A PR A W A
P i o t r  M u r a  
tel. 4 5 7  65 93; 0603 362  482

N A P R A W Ą
pralek, lodów ek

AMIGA, ARDO, BOSCH,
CANDY, POLAR,

ZANUSSI, WHIRPOOL
Jerzy Ogon 0 ^

4219227,0692123040

o f P

spółka jawna „LAD-KOMPLEX” 
mariola i piotr kopocz

BIURO RACHUNKOWE • USŁUGI PORZĄDKOWE 
OCHRONA MIENIA

tel./fax 43300384-40, 0601455754, 0502524251, 0603079993
44-200 rybnik, ul. energetyków 5

e-mail: ladim@poczta.onet.pl STUDIO

W YNAJEM  STUD IA  
FOTOGRAFICZNEGO

na godziny !!!
W YPOŻYCZALNIA

KSIĄŻEK
ul. Piłsudskiego 4 tel. 4231050

mailto:ladim@poczta.onet.pl


RYBNICKA

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej

zaprasza na kursy:
♦  Akademia CISCO - programowanie sieci komputerowych - cena 500 zł
♦  Komputerowy - stopień podstawowy - 20 h - cena 110 zł
♦  Komputerowy - stopień zaawansowany - 20 h - cena 120 zł
♦  Aranżacje kwiatowe - bukieciarstwo - 20 h - cena 300 zł
♦  Grafika komputerowa - 30 h - cena 200 zł
♦  Operator wózków widłowych - 60 h - 400 zł

RCEZ umożliwi Ci ukończenie
Zasadniczej Szkoły Zaw odow ej w system ie 

eksternistycznym  oraz przystąpienie do egzam inów  
eksternistycznych - technik rachunkow ości

Zapisy w budynku RCEZ 
ul. Św. Józefa 30 44-217 Rybnik 

tel. 42 22 433, 42 22 416
RCEZ zaprasza do Restauracji Uczniowskiej “CENTUŚ” 

PROPONUJEMY:
organizowanie imprez okolicznościowych: 

komunie, wesela, przyjęcia 
ciasta i wyroby garmażeryjne na wynos 

domowe obiady

KURSjti Atend
W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T  

BOŻEGO NAKO
O K A Z  0 0  S I E O O  K O K U

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

LO EKSTERNISTYCZNIE 
DLA GIMNAZJALISTÓW 
DLA MATURZYSTÓW 
OBSŁUGI KOMPUTERA 
KSIĘGOWO-PODATKOWY 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
KAS FISKALNYCH 

Z A P R A S Z A M Y

I  Gabinet Endokrynologiczny Franciszek M azur
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
choroby tarczycy ( U S G , biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12 
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1 A, ŚR. 18-19

R E J E S T R A C J A 4 3 0 4 1 5 9

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

ZAKŁAD Ś W IA D C Z Y  U SŁ U G I  
W  Z A K R E SIE :

STOLARSKI • schody, drzwi

J ó z e f  P r z e l io r z
• wystrój wnętrz i sklepów  

(lady, regaty)
44-200 Rybnik, ul. Szczygłów 50 • stelaże tapicerskie

tel. (032) 42 21 393 • pergole
tel. kom. 0603 783 042 • altany

S k l e p  „ E L E K T R O N I K ”  o f e r u j e
o r y g i n a l n e ,  s p r a w d z o n e ,  t a n i e

części elektroniczne, transform atory, piloty, anteny, kable i inne 
oraz monitory

Stale zwiększamy asortyment, stużymy fachową poradą 
Rybnik, ul. Hutnicza 2 , te l. 422 38 60

S e r w i s  „ E M I T E R ”
w y k o n u j e  n a p r a w y  g w a r a n c y j n e  i p o g w a r a n c y j n e  

telew izorów , m agnetowidów, tunerów  S A T , audio H i-fi  
i monitorów

Rybnik, ul. Hutnicza 21 uraz ul. Hutnicza 2, tei. 423 96 06
( b o c z n a  u l .  K o ś c i u s z k i )

Adres: Rybnik 
ul. Boguszowicka 69a  

tel./fax 422  15 2 1 , 4 2 2  60 64  
eskade@ regionet.pl 

http://eskade.regionet.pl

Polecamy
poliwęglanowo-alum iniowe:

NAŚWIETLA, ŚWIETLIKI DACHOWE 

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI 

PRZESZKLENIA PIONOWE oraz

SPRZEDAŻ PŁYT POLIWĘGLANOWYCH 
I AKCESORII

iowe przyjęcia:
komunie
s ty p y  «  ^

Pybnik, ul. śu>. Antoniego IO, tel. 4 2  21

Wlaria Kock i

mw&m
W CENIE 
200 IŁ 
OOPARI

4 5  5 0  2 2 5

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 

SZKODY GÓRNICZE, DORADZTWO

„ P O S E S O R ”  inż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycman 
Rybnik, ul. Kraszewskiego 7 , te l. 755 86 40 , 422 86 78

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

graw e rsiio o
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki -  kwiaciarnia), 
te l/fax  422 43 97

• wizytówek
• tabliczek do pucharów 

• upominków
• zegarków

• żetonów do kluczy, szatni
• identyfikatorów osobistych 
•tabliczek inwentarzowych

oznakowań maszyn i urządzeń

A U T O R Y Z O W A N Y  S E R W I S  A G O
P o leca  s w o je  u s łu g i w  z a k re s ie  n a p ra w y  

C w o y  S3 Electrolux ^ -z E lm e r  PHILIPS PSUS*™
44-200 Rybnik, ul. M.C. Skłodowskiej 7 

tel. (032) 42 25 297, tel./fax (032) 42 23 544 w. 18 
www.agd-serwis.rybnik.pl e-mail: biuro@agd-serwis.rybnik.pl
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■  Rybnik Rynek 4 I piętro tel. (032) 423 72 52 “ odroczen,e sP,atr rat "awet d° 6 ™
^  ' nainiższe oprocentowanie na rynku

■  Katowice ul. Opolska 1 (II piętrp) tel. (032) 608 29 45 sam ustalasz okres spłaty 
Gliwice ul. Górnych Wałów 7/26 tel. (032) 337 44 30 oferty dia zadłużonych

■  Tychy Al. J. Pawła II (I piętro) tel. (032) 217 50 73 minimum formalności
y ' V '  NASZ DORADCA FINANSOWY POM'

Sosnowiec ul. Modrzejowska 16 tel. (032) 363 06 40 c i w y b r a ć  o d p o w ie d n i pakiet

I  Tego nie znajdziesz w żadnym  banku

Tylko u nas NISKIE i STAŁE RATYp r z y k ł a d o w e
k w o t y :
1 5  O O O  z ł  
2 0  O O O  z ł  
3 0  O O O  z ł  
5 0  O O O  z ł  
1 0O OOO z ł ^

REMONT, ZAKUP, DOM, MIESZKANIE, DZIAŁKĘ, INWESTYCJĘ. 
JEŚLI O TYM MYŚLISZ, A BRAKUJE Cl GOTÓWKI...

NIE MASZ UDOKUMENTOWANYCH DOCHODOW

Gamrat
S K Ł A D  F A B R Y C i

R y b n ik , ul. k s. B ru d nio ka 4 
te l./fa x 4 2 3  8 7  4 4 , te l. ko m . 60 1 4 4  88 6 7  

R y d u łto w y, u l. O fia r Terroru 61 
te l. ko m . 6 0 4  1 2 4 9  1 3  

u l. Z e b rzyd o w ic ka  1 1 7  (d aw ne P R B ) 
te l./ fa * 4 2 4  29 69

W Y K ŁA D ZIN Y DYW ANOW E 24-5 m szer. 
W Y K ŁA D ZIN Y PC V  1,5 4-4  m szer.

CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 

AK C ES O R IA W YK O Ń C ZEN IO W E 
INNE AR TYKUŁY

Święta, Święta i Rok Nowy 
Co się zacznie szumem głowy...
My kursantom swym życzymy 
Aby w zdrowiu, szczęściu żyli,

Zęby aut nie rozbijali 
I z  uśmiechem wżycie gnali!

składa

Ośrodek Szkolenia Kierowców S.C. Kursor
Rybnik, ul. W odzisławska 10, tel. 42 30 741 www.kursor.z.pl ■

Skup surowców wtórnych s.c .
44-206 Rybnik—Chwatowice, ul. 1 Maja 57 

tel. 739 37 54

................  zakupi każdą ilość —
makulatury

zlumu stalowego i żeliwnego 
złomu metali kolorowych 

złomu akumulatorów z  elektrolitem

Czynne od poniedziałku do piątku od 7.0 0  do 15.00

http://www.kursor.z.pl


G A Z Ę T 4 ś ® sRYBNICKA
Rybnickie telefony alarmowe:

Policja 997, 42 21 091 do 94
Straż Pożarna 998, 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999, 42 23 666
Straż Miejska 986, 42 27 254
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 563
Pogotowie energetyczne 991, 42 21 847, 30 32 146
Pogotowie gazowe 992, 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993, 42 24 645
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994, 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

R ybnickie VIDEOTEKA
C r IN I KUM Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 1
K u l t u r y  w SOi

KOLOROWE
KSERO ŁASE

A także czarno-białe form aty  A —4  i
BA R D ZO  D ÓBR,

R y b n ic k ie  C e n t ru m  K u ltu ry , w ejście  sck

■ n i

ROVVE
TEATR ZIEMI 
RYBNICKIEJ

tel. 42 22 132, —n  _ - _ rm I
;s £ ä .p. P R A C O W N MiiawiY
Zarząd Zieleni Miejskie) w Rybniku

Dział listuj Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, tel. 42 28 991
oferuje następujące usługi:

• wynajęcie karawanu •  całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien
•  kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwłok w chłodni - 1 doba bezpatnie ,

wynajęcie kaplicy do pogrzebu z  możliwością odprawienia m szy św . 
usługi cmentarne •  zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
możliwość załatwienia orkiestry •  wynajęcie autobusu •  umieszczanie 
urny z prochami zmarych w kolumbarium na terenie cmentarza

ce
y /

5 *
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D R U K  I REALIZACJA:

D R U K A R N IA

REHABILITACJA, MASAŻ, 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

TERAPIA MANUALNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej MyśliwiecTotek Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, 
' tel. 0-604-254-312, 42-650-86 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

_______  42 60 033 42 28 371 w 43 (7.30-15.30)_________
Centrum Interwencji Kryzysowej, tel. 42 25 639 (7.30-21.00) 
Punkt konsultacyjny ds. narkomanii -  bezpłatne porady

ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639, poniedziałki i czwartki od 15.00 -  19,00
Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów 42 28 300

(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00-14.00 
w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Telefon zaufania całodobowy 42  33 555 (również w soboty, niedziele i święta) 
Dyżury Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Pnobłemow Alkoholowych
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30-14.00, 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
(pon.-pt. 9.00-17.00, ul. Białych 7/304)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17
______(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30-20,30)_____

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Kościuszki 17, 
tel. 42 35 511, poniedziałek 10-12, środa 15-17, piątek 10-12 

Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji 

Wsparcia Społecznego dla Osób Nieslyszących, ul. Kościuszki 17, 
tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że

Przytulisko dla Kobiet i Dzieci
zostało przeniesione z  ul. Żużlowej na ul. Chrobrego 16

(b u d y n e k  P C K  i O ś ro d e k  In te rw e n c ji K ry zy s o w e j).
Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z  terenu miasta Rybnika.

Autoryzowane Laboratorium 
Fuji EXPRES Leszek Ronczka FUJIFILM

4 4-20 0  Rybnik, lll. Sobieskiego 15 (w pasażu), tel. 42 39 200
Zapraszamy również do zakładu fotograficznego ze studiem 

Rybnik, os. Nowiny, ul. kard. Kominka (obok kościoła św. Jadwigi) 
Przed zakładem dogodny parkingRada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury Rady Dzielnicy Śródmieście odbywją się przy ul. Kościuszki 17 
(I piętro, p. 122) w każdy czwartek w godz. 16.00 - 17.00. Tel.

(czynny w czasie dyżurów): 42 37 268.
W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowymDyżury poselskie PiS

Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 
w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pastiżu). 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste, tel. 42 28 453

Bezpłatne porady prawnika w biurze poselskim
w czwartki 15.00 -  17.00 (tylko osobiście)Dyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

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

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2004 roku 

mieszkańcom Rybnika 
życzy Zarząd Platformy Obywatelskiej RP w RybnikuKlub radnych RIO

zaprasza na cotygodniowe dyżury w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00 
w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 

przy ul. Wysokiej (tzw. „Okrąglak”).

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


Oryginalne

• Sprawdzone od ponad 35 lat *10 lat 
Tylko w autoryzowanych gabinetach stojd

Nobel

Nobel
Biocaré PROCERA*

44-200 Rybnik ul. 3 Maja 7, 
tel. (032) 423 74 78 

codziennie od godz. 10-18

STARE KORONY PRZED ZABIEGIEM

NOWE KORONY PO ZABIEGU

Praktyka stomatologiczna 
Daria Biegesz- Malik

- stomatologia dziecięca
- endodoncja
- stomatologia estetyczna
- wybielanie
- protetyka
- komputerowe znieczulanie
- diagnostyka komputerowa, 

kamera wewnątrzustna

tel. 601 82 82 0i

Gabinet chirurgii 
i implantologii stomatologicznej 

Marcin Wrzuś-Wieliński 
chirurg stomatologiczny

- implanty ( 1900zł*)
- korony porcelanowe pełnoceramiczne
- znieczulenia podtlenkiem azotu

tel. 601 221 006

SABINET AUTORYZOWANY: NOBEL BIOCARE POLSKA, ul. Domaniewska 4 1. Warszawa, tel. (022) 874 59 44



F I R M A

K & Z
HURT-DETAL

44-270 Rybnik-Niedobczyce
ul. Górnośląska 31 (naprzeciw targowiska), tel./fax 032/423 09 74 

www.kz-bud.rybnik.pl e-mail: k&z@kz-bud.rybnik.pl

ZA P R A W  E U R 0 -M IX
s m o 'l y  d a ë h q w e

S Jfs E K  ZB R O JE N IO W Y C H

m m *
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4  E L E K T R O N A R Z Ę D Z IA  

a  N A R Z Ę D Z IA
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Nie.dob.c c e

Akc.e k a rtytuiem
VISA

KONSEK JA N U S Z , KONSEK EWA PPHU „K O N SEK ” S P .J.
P R O D U C EN T  O K IEN  I DRZW I P YC

Dlatego wybrałem 
sprawdzone okna.

Systemy okienne

Ryb n ik
Plac Wolności 15 
tel./fax 422 49 92

NOWOŚĆ!!!
PROFIL PIĘ Cl OKOM OR OWY

Ż o ry
tel./fax (032) 434 58 96

Ja s trzę b ie  Zdró j
tel./fax (032) 473 75 43

G liw ice
tel ./fax (032) 238 90 22

P s zc zy n a
tel./fax (032) 212 86 48

W odzisła w  Śląski
tel./fax (032) 455 28 59

C ze rw io n k a
tel. (032) 433 09 76

R acib ó rz
tel ./fax (032) 415 22 48

S o s n o w ie c
tel./fax (032) 266 65 18

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA Cl KONKURENCJA

TOYOTA

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA MARKA SAMOCHODU
T O Y O T A  YAR IS od 35 600 

T O Y O T A  C O R O LLA  od 48 000 
T O Y O T A  A V EN S IS  od 7 0 1 0 0

w sprzedaży LA N D  CR U ISER  120

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100 

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

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

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS

S .C . IW O N A , D A R IU SZ  K O Z Ł O W SC Y

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

ciepła rodzinnego, 
niepowtarzalnej atmosfery 

w Wigilijny Wieczór, 
wszelkiej pomyślności 

na każdy dzień Nowego Roku 
oraz radości

z  dokonywanych zakupów

ul. Pow stańców  14 
tel./fax 42 21 926

ul. K orfantego 3 
tel. 42 35 462

ul. Sobieskiego 5 
tel. 42 38 554

życzą
I.D. Kozłowscy 
z  personelem

Artis

O  H E L Ï X

N i s s a n  P r i m e r a
K T Ó R A  W E R S J Ę  W Y B IE R Z E S Z ?

NISSAN
PRIMERA

Nissan Primera -  to trzy różne wersje nadwozia: hatchback, 
sedan oraz wagon*. To także pełna gama silników benzynowych 
oraz najnowsza propozycja -  sześciobiegowy turbodiesel 1.9 dCi.
Nissan Primera. Masz teraz pełen wybór.
‘Samochody dostępne także w wersjach z homologacją ciężarową.

Autoryzowany Dealer MAD MOBIL
44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 243, tel./faks (0 32) 421-25-25, 421-25-45 

PRZYJM UJEM Y W R O Z L IC Z E N IU  S A M O C H O D Y  W S ZY S TK IC H  MAREK

http://www.kz-bud.rybnik.pl
mailto:z@kz-bud.rybnik.pl

