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Zima ui miejcie

Zdj. F.K

Rodzinne saneczkowanie.
Gry i zabawy planszowe 
w bibliotece w Boguszowicach. 
Turniej siatkówki w Bushido. 
Turniej szachowy w MOSiR przy ul. 
Powstańców.
Kandydaci na szermierzy 
w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji.
„Zwierzakowy” bal w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Niewiadomiu.
Czarodziejskie sztuczki 
w DK w Chwałowicach.
Widowisko dla dzieci 
w DK w Niewiadomiu.
Zajęcia plastyczne pod okiem 
Barbary i Mariana Raków 
w Rybnickim Centrum Kultury.

10. Na torze saneczkowym 
bez... saneczek.

11. Turniej kometki w MOSiR
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GAZETA RYBNI

Drodzy Rybniczanie!
Ostatnie wyboiy samorządowe dały nam jasny obraz reprezentacji lo

kalnej w Rybniku. W Radzie Miasta pracuje więc 25 radnych reprezentują
cych Państwa interes społeczny. Obecnie w naszym mieście trwają ostat
nie przygotowania do vyyborów gremiów najbliższych mieszkańcom -  rad 
dzielnic, któiych kadencja wygasła w październiku ubiegłego roku. Zosta
ły one zarządzone przez Radę Miasta na marzec br., z określeniem ich 
miejsca i terminu. Tak więc w marcu wybierać będziemy na zebraniach 

wyborczych ludzi, którzy mieszkają w naszej dzielnicy, któiych znamy, któiym ufamy i o któiych wiemy, że nie 
zawiodą nas, jeśli powierzymy im nasze problemy związane z prawidłovyym funkcjonowaniem dzielnicy.

Fakt, że rola dzielnicovyych władz z roku na rok staje się coraz większa spowodowany jest bez wątpienia tym, 
że wzrasta zainteresowanie mieszkańców sprawami „małych ojczyzn". Jeszcze parę lat temu na spotkania 
w dzielnicach przychodziła garstka zainteresowanych, a ostatnio daje się zauważyć, że sale wypełniają się „po 
brzegi". Nierzadko kilkusetosobowa frekwencja pozwala stwierdzić, że Rybniczanie czują większą odpowie
dzialność za losy swoich dzielnic i chcą mieć zdecydowany wpływ na spravyy dotyczące najbliższego otoczenia. 
I słusznie, bo zarówno czynny jak i bierny udział w vyyborach z pewnością pozwala nam kształtować naszą 
rzeczywistość.

Konkretyzując spravyy funkcjonowania dzielnicowych organów, Rada Miasta poprzedniej kadencji uchwaliła 
statuty dzielnic, które regulują zasady ich działania oraz wyboru. Rady dzielnic -  w zależności od liczby miesz
kańców danej dzielnicy -  liczą od kilkunastu osób, zaś zarządy dzielnic są kilkuosobowe. Aby vyyboiy stały się 
ważne, w zebraniu vyyborców musi uczestniczyć co najmniej dwukrotna liczba osób wybieranych do rady kon
kretnej dzielnicy. Zebraniu takiemu przewodniczy miejski radny, delegowany do tej funkcji uchwałą Rady Mia
sta. Cała rada dzielnicy wybierana jest w głosowaniu jawnym, bezpośrednim, zvyykłą większością głosów spo
śród zgłoszonych kandydatów. Ważne jest, że vyybierać mogą tylko osoby mieszkające na stałe w dzielnicy 
i posiadające prawa vyyborcze. Ci mieszkańcy mogą też zgłaszać kandydatów do rady dzielnicy. Zgłoszonym 
natomiast może zostać każdy, kto jest zameldowany na terenie dzielnicy i nie utracił czynnego prawa wyborcze
go. Nowa rada na svyym pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodni
czącego, a w ciągu pół roku również zarząd dzielnicy.

Szanowni Państwo! Dzielnice i ich mieszkańcy odgrywają niebagatelną rolę w procesie zrównoważonego 
rozwoju naszego miasta. W Rybniku konsekwentnie realizowana jest sprawa rzeczywistej reprezentacji społecz
ności lokalnych w strukturach samorządowych. Świadectwem tego są między innymi opracowane w ostatnim 
czasie strategie rozwoju dzielnic -  pionierskie przedsięwzięcie w skali regionu, a nawet kraju. Dzięki współpracy 
z lokalnymi liderami, którzy niejednokrotnie są doświadczonymi samorządowcami, miasto może sprawniej 
i szybciej reagować na potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego też -  abyście mogli Państwo mieć wpływ na 
sprawy własnej ulicy, osiedla czy dzielnicy -  zapraszam wszystkich do włączenia się w proces kształtowania 
i rozwoju lybnickiego społeczeństwa obywatelskiego. Gorąco namawiam do udziału w dzielnicovyych zebra
niach wyborczych. |estem przekonany, że szeroki udział w tym przedsięwzięciu pozwoli vyybrać najlepszą 
reprezentację dzielnic, która z kolei w sposób skuteczny zabiegać będzie o interes mieszkańców Rybnika.

Z  vyyrazami szacunku 
Adam Fudali

Prezydent Rybnika

Teł. 42-28-825, 42-60-070



Budżet miasta na rok 2003 
w  ocenie ugrupowaA 

zasiadających w Radzie Miasta

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
-  Unia Pracy

Nim taką opinię, w imieniu grupy radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrażę, na 
krótko powrócę do wcześniej podjętych uchwal 
przez Radę Miasta Rybnika w sprawie ustale
nia wysokości podatków na rok2003. Jak łatwo 
można się domyślić, podatki te zostały podnie
sione do górnych granic przewidywanych 
w ustawie podatkowej. Niech przykładem bę
dzie podniesiony podatek od gruntów, pod któ
rymi znajdują się budynki mieszkalne i tereny 
przyległe z kwoty 0,09 za 1 ra2 na 0,28 zł za 1 m2 
tj. o 211 %. Zmiany podatkowe przegłosowano 
przy sprzeciwie radnych SLD, RIO, PO. Do
chody od osób prawnych, osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowo
ści prawnej stanowią w pozycji przychodów 
w budżecie kwotę przeszło 116 min zł i mają zasad
niczy wpływ na wielkość i kształt budżetu miasta.

Sara budżet miasta Rybnika na rok 2003 oce
niamy nie najlepiej, powiedziałbym negatyw
nie, a to głównie z powodów: występującego 
deficytu w wysokości 31 min zł i nadmiernego 
zadłużania miasta, które narastająco będzie 
wynosiło na koniec 2003 roku 122 min zł. Nie
pokoi nas program emisji obligacji komunal
nych, gdzie wyemitowano już pierwszą transzę 
na kwotę przeszło 60 min zł. Mieszkańcy mia
sta Rybnika muszą wiedzieć, że to jest pożycz
ka, którą trzeba z odpowiednim procentem 
oddać. Obawiamy się, że prowadzenie takiej 
polityki zadłużeniowej przez Pana Prezydenta 
i jego zastępców spowoduje wcześniej czy póź
niej krach finansów miasta.

Dziś miasto Rybnik się rozwija, ale za poży
czone pieniądze, które trzeba zwrócić w gotów
ce lub majątku. Ponadto w budżecie nie dostrze
gamy polityki oszczędnościowej, czego dowo
dem niech będą rozdziały grantów dla organi
zacji pozarządowych i samorządowych na 
kwotę przeszło 2 min zł, w dodatku źle podzie
lonych, bo jak inaczej nazwać finansowanie fe
stynów dla parafii rzymsko-katolickich, zamiast 
przeznaczać środki na pomoc społeczną, pla
cówki opiekuńczo-wychowawcze, budowę 
warsztatów terapeutycznych itp.

Zbyt mało środków przeznaczono na potrze
by Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej głów
nie na: pozyskiwanie mieszkań socjalnych, roz
wiązywanie problemów ludzi bezdomnych, 
remonty budynków ZGM i rozwój infrastruk
tury osiedlowej oraz dodatki mieszkaniowych.

Więcej pieniędzy należało przeznaczyć na 
remonty dróg, chodników, transport zbiorowy 
i oświetlenia ulic -  wyłączanie lamp oświetle
niowych w dzielnicach i osiedlach nie należało 
w roku 2002 do rzadkości.

c.d. na stronie 5

ETA RYBNICKA
Sesia Rady Miasta -  15 stycznia 2003

Budżet za, a nawet przeciw...
Na sesję budżetową, uważaną, obok absolutoryjnej, 

za najważniejszą w roku, stawili się bez wyjątku wszyscy radni.
Po wielogodzinnej dyskusji budżet miasta na rok 2003 został przyjęty 
wyłącznie głosam i Bloku Samorządowego Rybnik. Opozycja, 
z wyjątkiem jednego radnego SLD-UP, który wstrzymał się od głosu, 
była zdecydowanie przeciw. W czasie debaty radni SLD-UP  
i Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej nie szczędzili projektowi 
krytycznych uwag i zarzutów.

0 mieście i komisji
Nim jednak rozgorzała ostra polemika na 

temat rozdysponowania w tym roku publicz
nych pieniędzy, prezydent Adam Fudali 
przedstawił zmiany w strukturze organizacyj
nej Urzędu Miasta. Prezydent przypomniał 
też sposób finansowania budowy kanalizacji 
sanitarnej, będącej na najbliższe lata naj
większą i priorytetow ą inwestycją m iasta 
(szczegóły w dalszej części relacji). A. Fudali 
poinformował też o tworzeniu się w Rybni
ku Centrum  Powiadamiania Ratunkowego, 
wspomniał także o bieżących pracach po
szczególnych wydziałów UM.

Zdał również sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pu
blicznego. W komisji tej, powołanej na mocy 
ustawy w kwietniu ubiegłego roku, zasiada 
osiem osób: prezydent, pełnomocnik prezy
denta miasta ds. porządku i bezpieczeństwa, 
pedagog i lekarz, dwoje radnych oraz przed
stawiciele policji i prokuratury rejonowej. Jak 
przypomniał prezydent, komisja działa w za
kresie zwierzchnictwa nad służbami, inspek
cjami i strażami i ma wspomóc tworzenie in
fra s tru k tu ry  porządku  i bezp ieczeństw a 
w mieście. Szczegółowe zadania zapisane są 
w ustawie (pisaliśmy o nich również w p o 
przednim numerze „ GR ”). W swoim sprawoz
daniu A. Fudali przedstawił radnym specyfi
kę działania komisji i sprawy, którymi zajmo
wała się w ostatnim półroczu. — Pełnomoc
nik miasta do spraw porządku i bezpieczeństwa 
opracowuje comiesięczne raporty o stanie bez
pieczeństwa w naszym mieście. Zwracamy 
przede wszystkim uwagę na rejony, w których 
sytuacja się pogorszyła i wspólnie z policją sta
ramy się wpływać na jej poprawę. Jako przy
kład prezydent podał Plac Wolności, gdzie, 
szczególnie w okresie przedświątecznym, wie
le osób było narażonych na drobne kradzie
że. By zmniejszyć skalę zjawiska, rejon ten był 
nadzorowany przez dodatkowe służby patro
lowe. Podobnie będzie w tym roku. — W grud
niu podpisano porozumienie w sprawie dodatko
wych odpłatnych patroli policyjnych w dniach 
przedświątecznych, czyli w okresie zwiększonego za
grożenia obywateli. Prezydent wspomniał również 
o konferencji na temat roli organizacji pozarzą
dowych w kształtowaniu poprawy bezpieczeństwa

i ograniczeniu zjawisk patologicznych, jaka od
była się w naszym mieście. — W  związku z dzia
łalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pu
blicznego w ubiegłym roku budżet miasta nie po
niósł żadnych kosztów — podsumował A. Fudali.

Roszady w komisjach
Jednogłośnie do Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu powołano Henryka Ryszkę (BSR) 
i Stanisława Stajera (RIO), zaś przy jednym 
głosie wstrzymującym się do Komisji Gospo
darki Przestrzennej, Działalności Gospodar
czej i Komunikacji dołączył Longin Bednorz 
(RIO). Niespodziewane emocje wzbudziła pro
pozycja rozszerzenia składu osobowego Komi
sji Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Spo
łecznej. Chęć udziału w niej zgłosili Józef 
Makosz (RIO) oraz Michał Chmieliński 
i Michał Śmigielski (obaj BSR). Jednak dys
kusja nie dotyczyła bezpośrednio tych kandy
datur, lecz samej komisji i sposobu jej działa
nia. Wiesław Zawadzki (SLD-UP) stwierdził, 
że komisja jest zbyt liczna, bo stanowi więcej 
niż połowę liczebności Rady i zdominowana 
jest przez „ludzi prezydenta”. Jednocześnie 
radny uznał, że marginalizuje się działanie 
i znaczenie tej komisji, zaapelował więc o pod
niesienie jej rangi. W. Zawadzki przypomniał, 
jak w komisji pracowało się w poprzednich 
kadencjach i skrytykował jej obecne działanie. 
W obronie komisji wystąpili H. Ryszka oraz jej 
przewodniczący Leszek Kuska (BSR), który 
zapewnił, że rozpatrywane są i będą wszystkie 
napływające wnioski, a w jej składzie znaleźli 
się nie tylko przedstawiciele BSR-u, ale wszyst
kich ugrupowań tworzących RM. Temat komi
sji stałych RM już od kilku sesji wywołuje kon
trowersje. Zdaniem J. Makosza, chęć udziału 
w danej komisji radnych RIO sprawia, że ak
ces do niej zgłaszają również radni BSR. Jako 
przykład podał projekt kolejnej uchwały o po
wołaniu do Komisji Finansów czterech rad
nych: Grażyny Potery i St. Stajera z RIO oraz 
Romualda Niewelta i Czesława Tkocza 
z BSR. Osobiste uwagi opozycji nie wpłynęły 
jednak na wynik głosowania i obydwa projekty 
przyjęto jednogłośnie.

Poręczenie dla szpitala
Radni wyrazili zgodę na udzielenie poręcze

nia spłaty kredytu zaciąganego przez Woje-

Luty 2003



GAZETA RYBNI
wódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybni
ku. Od czerwca 2001 r. szpital funkcjonował 
wspomagając się kredytem bankowym zacią
gniętym w rachunku bieżącym. Pozwalało to 
na terminową realizację wypłat wynagrodzeń 
pracowników szpitala i umożliwiło wywiązywa
nie się z zobowiązań finansowych w stosunku 
do dostawców. Jednak bank obsługujący szpi
tal uwarunkował zawarcie umowy kredytowej 
na kolejny okres od uzyskania poręczenia ze 
strony organu założycielskiego lub samorządu 
terytorialnego. Zarząd województwa śląskiego, 
czyli organ założycielski, dwukrotnie odmówił 
szpitalowi takiego poręczenia, wyjaśniając, 
m.in., że w tym roku zagospodarowano już cały 
limit poręczeń w planie budżetu województwa 
śląskiego. Toczące się rozmowy, zarówno 
z marszałkiem, jak iż  władzami powiatu, o któ
rych mówił także A. Fudali, nie przyniosły ocze
kiwanego rezultatu. Dlatego dyrekcja szpitala 
zwróciła się do miasta. — Wystarczającym po
ręczeniem dla banku powinien być kontrakt ze 
Śląską Kasą Chorych. Jednak w obecnej sytu
acji służby zdrowia banki boją się udzielania kre
dytów — mówił A. Fudali. — Banki obserwu
jąc szum medialny, jaki narósł wokół służby 
zdrowia, nie traktują jej poważnie — potwier
dził Tomasz Zejer (RIO), który wystąpił o po
ręczenie kredytu przez miasto. — Pamiętajmy, 
że jest to poręczenie, a nie kredyt.

Uchwała, którą radni przyjęli przy dwóch 
głosach wstrzymujących się, zakłada poręcze
nie do kwoty 1.700.000 zł spłaty odnawialnego 
kredytu zaciąganego przez Samodzielny Pu
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -  Woje
wódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w rachun
ku bieżącym lub w odrębnym rachunku kredy
towym. Poręczenie zostanie udzielone na okres 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy kredy
towej. Potencjalna spłata zobowiązania wyni
kającego z poręczenia dokonana zostanie z do
chodów własnych budżetu miasta, stąd zmniej
szenie rezerwy celowej z 2 min zł do 300 tys. zł 
w projekcie budżetu na 2003 rok. Natomiast 
przewidywanym zabezpieczeniem udzielonego 
poręczenia będzie cesja odpowiedniej części 
wpłaty Śląskiej Kasy Chorych w ostatnim mie
siącu kredytowania na całkowitą spłatę kredy
tu, co równoznaczne będzie z wygaszeniem 
umowy kredytowej. Dodatkowym zabezpiecze
niem będzie cesja na rzecz miasta kolejnych 
wpłat Śląskiej Kasy Chorych, na wypadek gdy
by wpłata w ostatnim miesiącu kredytowania 
była mniejsza od zadłużenia szpitala w danym 
dniu. Przy okazji tego tematu, radny W. Za
wadzki zadał pytanie o sumę poręczeń udzie
lonych przez miasto, zaznaczając, że pytał o to 
kilka razy i nie otrzymał wystarczającej odpo
wiedzi. — Nie ma limitu spłaty poręczeń kredy
tu dla Rybnika — wyjaśniał A. Fudali, przypo
minając, że w sprawie poręczeń podejmowane 
były uchwały, które radny również głosował. 
Podał wielkość udzielonego przez miasto 
poręczenia kredytu zaciągniętego przez PWiK z 
EBOR-u na budowę kanalizacji, które wynosi 
do 8,5 min euro w transzach rocznych, w okresie

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

od 2002 do 2016 roku. Prezydent wspomniał tak
że o pomocy, jakiej miasto udzieliło szpitalowi 
w roku ubiegłym. Polegała ona na umorzeniu po
datku od nieruchomości na kwotę ponad milio
na złotych oraz przekazaniu środków na powsta
nie dyspozytorskiego stanowiska pogotowia 
i straży pożarnej. Po przegłosowaniu uchwały 

T. Zejer w imieniu pracowników szpitala, podzię
kował Radzie Miasta za podjęcie takiej decyzji.

Budżetowe za i przeciw
Projekt uchwały budżetowej (ogólne omó

wienie wersji pierwotnej z 14.11.02 opublikowa
liśmy w grudniowej „GR”) przedstawił radnym 
skarbnik Bogusław Paszenda, podkreślając, 
że budżet w ciągu roku ulega metamorfozom, 
a potrzeba zmian jest dyktowana często prze
obrażeniam i polityki finansowej państwa. 
Skarbnik przedstawił też i uzasadnił zmiany, 
jakie wprowadzono do projektu uchwały bu
dżetowej, w porównaniu z dokumentem przy
jętym uchwałą Z arządu M iasta w połowie 
listopada 2002 roku.

Korzystając z technicznych możliwości wi
zualizacji suchych danych liczbowych, prezy
dent A. Fudali uzasadnił powstanie projektu 
budżetu w przedstawionym kształcie, prezen
tując tym samym swoją wizję rozwoju miasta. 
W roku bieżącym i kilku kolejnych latach jest 
ona podporządkowana największej inwestycji 
czyli budowie kanalizacji sanitarnej ze wspar
ciem funduszy z programu ISPA. Ale pienię
dzy nie może zabraknąć na inne, szczególnie 
bieżące, wydatki. Czy tak się stanie? Prezy
dent zapewnia, że... tegoroczny budżet miasta 
jest dobrze przemyślany, zaplanowany i oparty 
na rzeczywistej sytuacji społeczno-gospodarczej. 
G w arantuje to jego sprawną realizację  
z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju 
naszego miasta.

Prezentacja wizualna przypomniała radnym 
główne źródła pochodzenia dochodów gminy 
(dochody własne -  ponad 27%; udział w po
datkach -  prawie 17%, dotacje celowe -  nieca
łe 22%; subwencja ogólna ok. 34,5%). W su
m ie dochody ogółem  zaplanow ano  na 
295.866.241 zł. Tegoroczne wydatki budże
towe pochłoną 326.895.585 zł, a więc deficyt 
budżetowy wyniesie 31.029.344 zł. Na plan
szy prezentującej wydatki według działów, naj
wyższy słupek oznacza tradycyjnie wydatki na 
oświatę (w sumie prawie 100 min zł). Subwen
cja oświatowa w wysokości blisko 85 min zł nie 
jest w stanie pokryć wszystkich kosztów -  mia
sto ze swego budżetu wyasygnuje na ten cel 
dodatkowo ok. 15 min zł. Ponadto nakłady ze 
środków własnych miasta na inwestycje i re
monty obiektów oświatowych podlegających fi
nansowaniu subwencją wyniosą 3.722.000 zł, 
zaś wydatki miasta na zadania własne w zakre
sie oświaty (przedszkola, dowożenie uczniów 
do szkół, kolonie i obozy, Państwowa Szkoła 
Muzyczna i inne) 19.472.935 zł. Na wykresie 
wysokością kwot wyróżnia się też ochrona zdro
wia oraz gospodarka komunalna.

c.d. na stronie 6

c.d. ze strony 4
Brakuje pieniędzy w budżecie na rozwój in

frastruktury sportowej w dzielnicach poprzez 
budow ę i doposażenie boisk sportowych 
i wspierania w ten sposób masowych imprez 
sportowych dla młodzieży.

Grupa radnych Sojuszu Lewicy Demokra
tycznej dostrzega w budżecie preferencje dla 
inwestycji nie zawsze uzasadnionych, a nawet 
chybionych. Bardzo duże pieniądze inwestowa
ne są w generalny remont stadionu sportowe
go (20 min zł), a przecież wielkiego sportu 
w Rybniku nie ma. Inwestycją chybioną można 
śmiało nazwać generalną przebudowę dawne
go szpitala na szkołę muzyczną i wydatkowa
nia na ten cel przeszło 13 min zł, inwestując tym 
samym w obcy obiekt.

W budżecie miasta należało przewidzieć 
środki na odkupienie terenów, gdzie miały po
wstać Hotel „Europa Center” oraz Centrum 
Handlowo-Rozrywkowe „Płaza”, na zagospo
darowanie byłej bazy ZGM  przy ul. Kotucza. 
Takich środków nie ma, a tereny te, mocno zde
gradowane, pozostają nadał niezagospodaro
wane. szpecące miasto.

Aby nie było tak, że radni SLD widzą same 
minusy uchwalonego budżetu, dostrzegamy 
także plusy, do których niewątpliwie należą: 
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach, 
budowa drogi, obwodnicy Północnej na odcin
ku ulic Gliwicka-Rudzka, współfinansowanie 
budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz
nego Nr 3 w Rybniku.

Reasumując, grupa radnych SLD będzie 
bacznie przyglądała się wydatkom pieniędzy 
przez rządzących miastem. Będziemy popierać 
dobre inwestycje służące rybniczanom, będzie
my krytykować złe rozwiązania prowadzące do 
niegospodarności i nadmiernych kosztów.

Za grupę radnych SLD 
Kazimierz Zięba

Budżet Rybnika na 2003 rok jest karkołom
nym dziełem stworzonym w oderwaniu od ja
kiejkolwiek rzeczywistości. Nie jest on przede 
wszystkim żadnym narzędziem mogącym słu
żyć zapewnieniu prawidłowego funkcjonowa
nia miasta. Nie gwarantuje także przedsięwzięć 
rozwojowych miasta. Budżet ten jest pochodną 
radosnej twórczości dyletantów z AWS-u, obec
nego marazmu, ale przede wszystkim jest wy
znacznikiem tragicznej najbliższej przyszłości 
Rybnika. Nie służy on zrównoważonemu roz
wojowi naszego miasta.

Aby miasto mogło się prawidłowo rozwijać, 
musi móc zapewnić realizację podstawowych 
potrzeb swym mieszkańcom. Musi robić wszyst
ko, aby ludzie czuli, że jest ono demokratycz
nie przekazywane z rąk jednego gospodarza do 
rąk drugiego. Nie może miasto samo nieodpo
wiedzialnie i podejrzanie pozbawiać się gigan
tycznych pieniędzy. Miasto Rybnik straciło 
w ubiegłej kadencji ogromne pieniądze tam, 

.............ĆM.'ńd stronie 6



c.d. ze strony 5______
gdzie Zarząd na czele którego stałem je zara
biał. Myślę tutaj o wielomilionowy* sumach 
wypłacanych bez próby obrony interesów na
szej gminy na drodze sądowej. Ten grzech za
niechania świadomy lub nieświadomy pozba
wił nas legalnie zarobionych pieniędzy.

Patrząc dalej na obecny budżet w aspekcie 
historycznym, to widać wyraźnie, że tam gdzie 
nasz Zarząd tworzył oczywiste dobro, ekipa 
AWS-u szła od skandalu do skandalu. Myślę 
o trzech potężnych miejskich placach, które po
wstały przed 1998 rokiem. Miejsca te dawno

■ E F T A  RYBNICKA

pieniądze, miejsca pracy i przyczyniać się do 
jego uatrakcyjnienia.

Dziwną jest rzeczą, że po radości związanej 
z powstawaniem owych placów ęastały cztery 
laty buńczucznych zapowiedzi skończonych 
wielką klapą. Czyli mówiąc krótko, tam gdzie 
w latach 1990-1998 miasto zarabiało, w latach 
minionej kadencji traciło. A więc zamiast nad
zwyczajnych dochodów, ekipa AWS-u miała

Jeśli chodzi o inwestycje, to trzeba dobitnie 
stwierdzić, że miasto nasze od czterech łat pró
buje nieudolnie i nieodpowiedzialnie zastępo
wać państwo. Gmina ma określone zadania do 
wykonania. Mówiąc najogólniej ma zapewnić 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb swoich miesz
kańców. Z  całą pewnością budowa szkół wyż
szych czy szkoły muzycznej nie należy do pod
stawowych zadań gminy. Zupełną katastrofą 
jest nieodpowiedzialne budowanie tych obiek
tów bez jakiejkolwiek ekonomicznej oceny oraz 
sprawdzenia możliwości budżetowych naszego 
miasta. Tylko wyjątkowa beztroska, fałsz i ob
łuda mogły pchnąć ekipę AWS-u do podjęcia 
takich decyzji. Chcę jeszcze raz wyraźnie pow
tórzyć, że budowa Kampusu jest największym 
plagiatem w naszym mieście. Budowa miastecz
ka studenckiego była pomysłem, o którym gło
śno mówiłem już w łatach poprzednich kaden
cji. Kiedy wiatach 1994-1998 zabiegałem o pie
niądze na ukończenie szpitala, przekonywałem 
posłów i ówczesnego lekarza wojewódzkiego, 
że warto kończyć budowę szpitala w Rybniku, 
gdyż opuszczone budynki zostaną przeznaczo
ne na obiekty dla szkolnictwa wyższego. Chy
tra i nieetyczna zmiana nazwy miasteczka stu
denckiego na Kampus jest tym samym manew
rem, co zmiana rocznicy 800-lecia na rocznicę 
VIII Wieków Rybnika. Dodatkową głupotą jest 
budowa szkoły muzycznej w budynku, którego 
gminanie jest właścicielem. Bałamutne jest tak
że tłumaczenie, że przywrócenie owego budyn
ku do pierwotnego stanu i tak kosztowałoby 
gminę duże pieniądze. To przecież nie gminny, 
a państwowy szpital miał siedzibę w budynku 
sióstr Boromeuszek. Ewentualne więc roszcze
nia mogłyby być pokrywane jedynie z kasy pań
stwowej, a  nie gminnej. Tylko całkowita nieod
powiedzialność i próżność tłumaczy zmuszenie 
rybniczan do finansowania inwestycji, które 
będą świadczyć w dużym procencie usługi dla
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Pokazane zostało również zadłużenie mia

sta narastająco od 1999 roku do planowane
go zadłużenia w roku bieżącym. Jak wynika 
z kolejnych wykresów, w 2003 roku miasto bę
dzie musiało dokonać spłaty kredytów i poży
czek wraz z odsetkami na sumę 23.851.244 zł, 
co stanowi 8,06% dochodów ogółem (wskaź
nik dopuszczalny wynosi 15%). Zadłużenie 
narastająco na koniec 2003 roku wyniesie 
122.179.255 zł tj. 41,3% dochodów ogółem 
(wskaźnik dopuszczalny -  60%). Rybnik, jako 
jedno z nielicznych miast poddało się „bada
niu” zdolności kredytowej, otrzymując tzw. 
rating [A -  (poi)]. Oznacza to, że miasto ma 
wysoką w iarygodność kredytow ą, jednak  
zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodar
czych mogą wpłynąć na zdolność do term ino
wej spłaty zobowiązań finansowych w więk
szym stopniu, niż w przypadku zobowiązań 
finansowych zakwalifikowanych do wyższej 
kategorii.

Prezydent przedstawił też sytuację finansową 
i możliwości kredytowe Rybnika na tle innych 
miast. Pod względem wysokości zadłużenia 
w min zł (na grudzień 2002) Rybnik w rankin
gu tym jest na 13 pozycji, zaś pod względem 
zadłużenia jako procent planowanych docho
dów w całym 2002 roku -  na 7 pozycji. Pozy
tywną opinię o możliwości sfinansowania defi
cytu w wysokości ponad 31 min zł, przyjętego 
w budżecie na 2003 rok, wydala też Regional
na Izba Obrachunkowa. Pozytywnie zopiniowa- 
na została również załączona do budżetu na 
2003 rok prognoza kwoty długu. (Pełną opinię 
RIO zamieszczamy w „Monitorze Miejskim ” na 
str. 30-31). Prezydent przedstawił też najważ
niejsze inwestycje i koszty z nimi związane. Sze
rzej omówi! priorytetowo traktowaną budowę 
kanalizacji z udziałem prawie 300-milionowej 
(71 min euro) dotacji z programu ISPA. Przed
sięwzięcie realizowane będzie do 2007 roku, zaś 
w budżecie na rok 2003 zaplanowano na ten 
cel wydatki w wysokości prawie 34,7 min zł, 
w tym prawie 16 min z budżetu gminy, 15 min 
350 tys. z programu ISPA, ponad 3 min z po
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka 
ulegnie częściowemu umorzeniu). Gminy Ga
szowice i Jejkowice dodają ok. 100 tys. zl. Ka
nalizacja w dzielnicach Golejów, Zamysłów, 
Kamień budowana jest bezpośrednio przez 
PWiK, przy wykorzystaniu kredytu z EBOR-u, 
w łącznej kwocie 15,3 min zl na 2003 rok.

Pozostałe inwestycje z „pierwszej linii” to 
kontynuacja realizacji Zespołu Szkól Wyższych 
(w br. nakłady w wysokości 2,7 min zl), sala 
gimnastyczna i przedszkole w Ochojcu (nie
całe 1,5 min zl), budowa szpitala w Orzepo- 
wicach (28 min zł zapewnione przez budżet 
państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego). 
Kontynuowana będzie budowa szkoły muzycz
nej (w roku 2003 nakłady ponad 4 min zl), a jej 
oddanie do użytku planuje się na wrzesień br. 
Twa też modernizacja stadionu -  z budżetu 
gminy wydanych zostanie w tym roku ponad

4,7 min zl. Z budżetu państwa pozyskano na 
ten cel ponad 1 min zl.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wy
datki inwestycyjne stanowiły 26,31% kosztów 
ogółem, w 2003 wyniosą 26,5%, a więc zmiana 
jest niewielka. Zmniejszy się natomiast udział 
wydatków własnych w finansowaniu inwesty
cji. I tak w roku 2002 środki własne gminy sta
nowiły 66,99% wszystkich wydatków na inwe
stycje, zaś w rb. -  48,65%. Prezentacja pokaza
ła, jak stosunek ten wyglądał od 1999 roku czyli 
początku ub. kadencji.

Szczegółowy projekt budżetu, z którym 
radni mogli zapoznać się odpowiednio 
wcześniej, poddano ich osądowi. Ze strony 
opozycji padło wiele pytań, a jeszcze więcej za
rzutów. Radny RIO Stanisław Stajer rozpoczął 
część dyskusyjną pytaniem, skąd w dochodach 
budżetu, podwojona, w porównaniu z ub. ro
kiem, suma opłaty eksploatacyjnej od kopalń 
w wys. 2,5 min zl. Prezydent A. Fudali odpo
wiedział, że jest to transza przypadająca na ten 
rok, a jej wysokość jest efektem porozumienia 
między ministrem środowiska, a Rybnicką 
Spółką Węglową. Nieoczekiwanie burzliwą 
dyskusję spowodował zapis o przeznaczeniu 
200 tys. zl na remont niewielkiego budynku 
byłej kostnicy na terenie Zespołu Szkól Wy
ższych dla po trzeb  radia akadem ickiego. 
W dyskusji okazało się, że radio to powstałoby 
w oparciu o bazę techniczną studia Polskiego 
Radia Katowice, które przeniosłoby tu swoją 
siedzibę ze znajdującego się na obrzeżach mia
sta budynku PWiK przy ul. Pod Lasem. Radny 
Józef Makosz dopatrzy! się tu nieszczerych in
tencji władz, które chciały sfinansować siedzi
bę radiu publicznemu, by zapewnić sobie do
bre „publicity”. Do sprawy po pewnym czasie 
wróciła radna RIO Grażyna Potera, sugerując, 
że inwestycja ta poprawiłaby co najwyżej este
tykę terenu kampusu, zaproponowała zatem, 
by owe 200 tys.zł przeznaczyć dodatkowo na 
przystosowanie przychodni zdrowia do norm 
sanitarno-technicznych zgodnie z ministerial
nym rozporządzeniem. Zarzuciła też władzom 
opieszałość w obiecanej po restrukturyzacji 
rybnickiej służby zdrowia modernizacji budyn
ków poradni. Radna uważa, że termin przysto
sowania byl jasno określony (do końca ub. 
roku), jeśli więc roboty pójdą w takim tempie 
i przy tak ograniczonych środkach -  remonty 
mogą trwać nawet kilka lat, zaś starsze budyn
ki nie doczekają modernizacji wcale. Odpowie
dzialny za ten odcinek gminnej działalności za
stępca prezydenta Jerzy Frelich stwierdził, że 
obraz przestawiony przez radną jest zbyt dra
matyczny, gdyż wszystkie przychodnie (oprócz 
jednej przy ul. Jastrzębskiej, gdyż budynek nie 
jest własnością miasta) są dostosowane do sta
wianych wymagań. Mówił o likwidacji barier 
architektonicznych, montażu wind itp. Radna 
G. Potera zarzuciła J. Frelichowi kłamstwo, tłu
macząc, że dostosowanie przychodni dla po
trzeb osób niepełnosprawnych, a adaptacja 
zgodnie z ministerialnymi normami sanitarno- 
technicznymi, to dwie różne rzeczy. Przywoła-
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ła też przykłady przychodni przy ul. Patriotów, 
a także przy ul. Śląskiej, gdzie remont dopiero 
się rozpoczął. Jak mówiła, istnieją też przypad
ki, że dostosowanie budynków przychodni dla 
potrzeb niepełnosprawnych nie spełnia swojej 
funkcji, gdyż np. drzwi windy są za wąskie, by 
wjechać wózkiem inwalidzkim. Zdaniem rad
nej, miasto nie wywiązało się z danych obiet
nic. Do dyskusji włączyła się radna RIO Ali
cja Wrzoł, przypominając, że warunkiem zgo
dy środowiska medycznego na prywatyzację 
usług medycznych było zobowiązanie się mia
sta do wykonania adaptacji budynków. J. Fre- 
lich tłumaczył, że miasto na prace moderniza
cyjne wydało dotąd 6,5 min zł i są one konty
nuowane. Prezydent A. Fudali odrzucił możli
wość przesunięcia spornych 200 tys.zł na re
monty przychodni, sugerując, by w przypadku 
braku zgody na adaptację budynku dla potrzeb 
radia, przeznaczyć je na wyburzenie starej ko
tłowni przylegającej do budynku Centrum  
Upowszechniania Technologii Informatycz
nych i podłączenie ZSW do ciepłociągu. Rad
ny Stanisław Lenert (SLD-UP) zgodził się 
z przedstawioną wcześniej propozycją, by prze
sunąć wspomniane środki na remonty przy
chodni. Podobnie uważał Bolesław Korze
niowski (SLD-UP): — Gmina jest odpowie
dzialna za ochronę zdrowia, mimo, że dysponu
je ograniczonymi środkami, którymi może na tę 
ochronę zdrowia oddziaływać — mówił radny. 
— Jeżeli ochrona zdrowia nam się „zawali”dla
tego, że Sanepid zamknie jedną, drugą lub trze
cią przychodnię, to my będziemy za to odpowie
dzialni. Ostatecznie Bolesław Korzeniowski 
postawił formalny wniosek o przeznaczenie 200 
tys. na remonty przychodni, który jednak gło
sowano dopiero pod koniec debaty z uwagi na 
ilość osób, które chciały zabrać głos podczas 
omawiania uchwały budżetowej.

Radny RIO Tomasz Zejer pytał, czy decy
dując się na tak ogromną inwestycję, jaką jest 
budowa kanalizacji, władze dokonały symula
cji, ile miejsc pracy dla rybniczan ona wygene
ruje. W odpowiedzi prezydent A. Fudali wyja
śnił, że zadecydują o tym rozstrzygnięcia prze
targowe i wszystko zależeć będzie, od tego, któ
ra firma wygra. Wśród oferentów jest konsor
cjum rybnickie, i gdyby to ono przetarg wygra
ło, byłaby to sytuacja optymalna.

Wiele pytań i zastrzeżeń miał do budżetu 
radny Wiesław Zawadzki. Pierwsze dotyczyło 
uzasadnienia zmian do projektu uchwały bu
dżetowej, zaś w nim -  punktu o rozszerzeniu 
upoważnienia dla prezydenta miasta do zarzą
dzania nadwyżkami czasowo wolnych środków 
pieniężnych, szczególnie zaś zapisu o możliwo
ści korzystania z pośrednictwa wyspecjalizowa
nych podmiotów, pod warunkiem zagwaranto
wania bezpieczeństwa środków i uzyskania 
większej rentowności. Prezydent odpowiedział, 
że będzie wykorzystywał najbardziej bezpiecz
ne fundusze czyli instrumenty dłużne. Jasne jest, 
że nie jest przewidywana np. gra na giełdzie, 
bo jest to instrument wysokiego ryzyka. Radny 
W. Zawadzki wrócił jeszcze do sesji grudnio
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wej, na której podjęto szereg uchwał zmienia
jących stawki podatków lokalnych. Uważa on, 
że został wprowadzony w błąd przez władze 
miasta, które proponowaną podwyżkę, np. po
datku od nieruchomości, tłumaczyły koniecz
nością przestrzegania ustawy, a według opinii 
radnego, zależy to przede wszystkim od gmi
ny. Przytoczył też przykłady gmin, gdzie staw
ki są niższe. Radny W. Zawadzki uważa też, 
że władze nie realizują przyjętej przez siebie 
zasady zrównoważonego rozwoju miasta, gdyż 
zbyt mało nakładów kieruje się do dzielnic. 
Szczególnie miał tu na myśli Boguszowice- 
Osiedle, które są, jak mówił, niedoinwestowa- 
ne i pozostawiane same sobie. Zarzucił też wła
dzom m iasta, a szczególnie prezydentowi 
A. Fudalemu, że od początku ub. kadencji nie 
może się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda 
sprawa zadłużenia miasta. Prezydent odparł, 
że radny ma możliwości dotarcia do takich in
formacji, a sprawa narastającego zadłużenia 
w latach 1999-2003 była jednym z tematów 
dzisiejszej prezentacji przy okazji omawiania 
budżetu.

Radna A. Wrzoł podniosła też sprawę bu
dowy sali gimnastycznej i przedszkola w Ochoj- 
cu. Radni RIO uważają, że to zbyt hojny pre
zent dla nowej, liczącej zaledwie 1600 miesz
kańców, dzielnicy. Prezydent A. Fudali odpo
wiedział, że to już ostatnia dzielnica, w której 
nie było sali sportowej. Zaś budowę przy oka
zji przedszkola, które będzie korzystało z za
plecza kuchennego wspólnie ze szkołą, uważa 
za rozsądne rozwiązanie. Stare przedszkole, 
znajdujące się przy głównej, ruchliwej drodze, 
jest w bardzo złym stanie technicznym. Do 
sprawy tej nawiązał też radny St. Stajer. Na ten 
cel w budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano 
1.460.000 zł. Radny chciał wiedzieć ile dzieci 
uczęszcza do tamtejszego przedszkola i w któ
rej z rybnickich dzielnic nie ma jeszcze sali gim
nastycznej. — To jedyna dzielnica bez sali i je 
dyna szkoła bez aneksu kuchennego. Poza tym 
przedszkole, w którym przebywają dwie grupy 
dzieci, stoi przy drodze krajowej. W  przypadku 
jej poszerzenia i tak trzeba będzie budynek roze
brać. Ponadto w przedszkolu panują bardzo 
trudne warunki, stąd Sanepid bądź inne służby 
mogą nam go zamknąć — wyjaśniał zastępca 
prezydenta Jerzy Frelich (BSR). Z  wydatkiem 
na ten cel nie zgadzał się J. Makosz: — Nie 
wolno robić tak, że „stare” dzielnice, myślę 
o Chwałowicach czy Niedobczycach, dzisiaj są 
slumsami, a super luksusowa dzielnica, która 
bryluje gdzieś tam na północy miasta, gdzie nie 
ma szkód górniczych i hałasu, dostaje taki pre
zent. Trzeba było zrobić symulację i te 100 dzieci 
dowozić, skoro tak robimy w Kamieniu. Trzeba 
sobie odpowiedzieć na pytanie czy działamy od
powiedzialnie.

Wiele uwag wniósł też radny SLD -U P 
Kazimierz Zięba. Na wstępie, nawiązując do 
wzmianki prezydenta o zmianie struktury 
Urzędu Miasta, wniósł o pisemną informację 
o ile zwiększyło się w nim zatrudnien ie .
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młodzieży spoza naszej gminy. Dlatego właśnie 
nie należało wychodzić przed orkiestrę. Mia
sto Rybnik miało najpierw stać się właścicie
lem budynku, a dopiero potem przygotować 
współfinansowanie omawianej inwestycji. Inwe
stycja ta oczywiście miała być budowana przede 
wszystkim z pieniędzy pochodzących z budże
tu państwa.

Jeśli chodzi zaś o uczelnie wyższe, to miasto 
miało tylko wyjść z inicjatywą budowania. Na
leżało zaproponować obiekty, tereny i wciągnąć 
do „gry” ministrów, posłów i przedstawicieli 
Europy. Dzisiaj uniwersytet jest miejscem 
w którym najczęściej uczy się młodzież z całego 
kraju, a nawet Europy. Jest rzeczą skandaliczną, 
że miasto które nie mając nadwyżekbudżetowych, 
zaciąga wieloletnią pożyczkę i finansuje zadania 
które nie należą do jego kompetenq'i. Jest to 
wbrew logice ielementamej sprawiedliwości

W jakimś sensie gigantyczna przebudowa 
stadionu miejskiego także nie powinna być dzi
siaj priorytetem w naszym mieście. Żużel jest 
sportem, któty przyciąga do naszego miasta 
ludzi z całego Śląska. Nie należało więc zaczy
nać tak kosztownej inwestycji przed skończe
niem budowy kanalizacji.

W Rybniku od czterech lat żyjemy w nierze
czywistym świede szybkich kolejek, centrum 
europejskiego, aquaparku, nie wybudowanych 
wielkich pomników i nieustannych fajerwer
ków. Niestety, przegłosowany budżet głosami 
radnych z bloku pana Fudalego pokazał, że to 
wszystko była tylko ułuda. Nie ma żadnej reali
zacji hasła „Teraz przyszedł czas dla dzielnic”. 
Wpompowanie 3,5 min zł w małą dzielnicę 
Ochojee nie broni żadna logika, zasadzająca się 
na równomiernym uczciwym podziale środków 
na wszystkie dzielnice.

Wobec tego pozostaje zasadnicze pytanie, 
co miała zrobić ekipa AWS-u, która szła na Ra
tusz z hasłem „AWS szansą dla Rybnika”. Miała 
skończyć i otworzyć budynek sądu, budynek 
urzędu, oczyszczalnię ścieków, obwodnicę, szpi
tal i rozpocząć budowę kanalizacji. Co było pro
ste i prawie ukończone -  otwarta Całkowite 
zakończenie budowy szpitala po efektownym 
otwarciu głównego budynku pozostało już 
sprawą mało ciekawą. Budowy kanalizacji 
przed oddaniem przebudowanej oczyszczalni 
ścieków nie można było rozpocząć. Zaczęto 
więc realizować zadania na „własną rękę”. 
Wielki szum medialny i moim zdaniem zbyt 
ostentacyjne kropienie wszystkiego przyćmiło 
zdrowy rozsądek. Z  miastem jest jak z autem. 
Nie można komuś dobrze życzyć i podarować 
mu mercedesa wiedząc, że stać go tylko na 
utrzymanie małego fiata. Nie możemy dłużej 
budować, inwestować za pieniądze naszych
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dzieci. Nie wolno nam stworzyć takiej sytuacji, że 
następna Rada Miasta będzie musiała uchwalać 
tylko wielkie podatki, aby spłacać ogromne od
setki od zaciągniętych kredytów. Nie możemy 
dłużej uchwalać budżetów, które nie pozwolą na
stępnej radzie znaleźć pieniędzy na utrzymanie 
i funkcjonowanie przekazanych im obiektów. Nie 
wolno nam dłużej tolerować polityki opartej na 
nieodpowiedzialnej zasadzie „ponastyłkopotop”.

W imię największej odpowiedzialności RIO 
glosowało przeciwko budżetowi zaproponowa
nemu przez pana prezydenta Fudalego, Zrobi
liśmy to również po to, aby głośno ostrzec miesz
kańców naszego miasta przed nadchodzącą 
katastrofą. Rybnik nie musi podzielić losu „Ti
tanica”. Aby jednak tak się nie stało, potrzeba 
szybko zdecydowanych decyzji. Każdy radny 
powinien głęboko przeanalizować napisane 
przeze mnie słowa i w imię odpowiedzialności 
za miasto i los jego mieszkańców podjąć od
ważną decyzję.

[ZETA RYBNICKA

Z poważaniem Józef Makosz 
radny miasta Rybnika, 

przewodniczący RIO

Dyskusja nad tejprocznym budżetem niespo
dziewanie zatoczyła szeroki krąg. I bardzo do
brze, bo wszelka konstruktywna wymiana poglą
dów jest ze wszech miar wskazana. Trochę dziw
nie jednak się stało, że swym zasięgiem wróciła 
aż kilkanaście łat wstecz, czyli do początków 
odrodzonego samorządu w Rybniku. Nie spo
sób więc nie przytoczyć kilku słów komentarza.

Przejmując odpowiedzialność za miasto 
z końcem 1998 roku, przejęliśmy też inwesty
cje rozpoczęte przez naszych poprzedników, 
które jakoś nie zawaliły się i doczekały końca 
realizacji. Przejęliśmy też zadłużenie miasta, które 
na koniec 1998 roku wynosiło ponad 18 min z t 
Dodając do tego zobowiązania finansowe za
ciągnięte w 1998 roku na kwotę prawie 27 miń zt, 
„dostaliśmy w spadku” niebagatelną sumę po
nad 45 min zł. Zobowiązania te wiązały się 
z realizacją ze wszech miar słusznego przedsię
wzięcia pod nazwą oczyszczalni ścieków 
w Orzepowicach. Ta bardzo potrzebna Rybni
kowi inwestycja zobowiązała nas do rozpoczę
cia kolejnej -  budowy sieci kanalizacyjnej do
ciążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ście
ków. Szukaliśmy więc możliwości sfinansowania 
tego zadania i zitaltóljśniypcstKKwfunduszu I W  
Europejskiej ISPA. Nie byto tojednakproste, lecz 
sprawnie przeprowadzone skomplikowane for
malności przyniosły miastu blisko 300 min zł bez
zwrotnej dotacji europejskiej.

To jednak, co kontynuował i rozpoczął Za
rząd Miasta poprzedniej kadencji w ramach 
zrównoważonego rozwoju Rybnika, firmuje 
teraz BSR. Przykładem jest wielki program 
inwestycyjny-wspommana budowa sieci kanali
zacyjnej, którego realizacja zapewniona jest wła
śnie w tegorocznym budżecie. I konsekwentnie
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Omawiając budżet i krytycznie go oceniając, 
zaproponował „zdjęcie” 1 min zł z inwestycji 
uzbrojenia terenu pod budowę zespołu dom- 
ków szeregowych i domów m ieszkalnych 
w okolicach ul. Stawowej i Sosnowej i przezna
czenie go dla Zakładu Gospodarki Mieszka
niowej na budowę mieszkań socjalnych. Przed
stawił też propozycję, by z sumy przeznaczo
nej na remont stadionu przy ul. Gliwickiej prze
sunąć 770 tys. na rozwój sportu w dzielnicach. 
Skrytykował też decyzję o przebudow ie 
byłego szpitala przy ul. Powstańców z przezna
czeniem na szkołę muzyczną, gdyż jest to in
westycja realizowana na terenie nie będącym 
miejską własnością, a koszty są zbyt duże. Rad
ny uważa, że ...szkoła muzyczna nie jest Rybni
kowi potrzebna w takim stopniu, jak  to rządzą
cy przedstawiają. Zasugerował, by 1 min zł 
z zaplanowanych na tę budowę środków prze
znaczyć na remonty dróg i budowę chodników. 
Prezydent A. Fudali zauważył, że zabieranie się 
do gruntownych remontów dróg tuż przed roz
poczęciem realizacji programu budowy kana
lizacji sanitarnej byłoby nierozsądne. Na temat 
budowy szkoły muzycznej wypowiedział się też 
radny Józef Makosz — Jeżeli idzie o szkołę m u
zyczną -  tu użyję mocnego słowa -  to „łapów
ka ” dla kościoła, i mówię to ja, człowiek kościo
ła. Należy wyraźnie oddzielić -  co cesarskie ce
sarzowi, a co papieskie papieżowi. Miasto nie 
powinno budować na obcym gruncie i w nie 
swoim obiekcie. W wypowiedziach powtarzała 
się także obawa czy miasto stać na realizację 
tego i innych zadań. — Przypominam sobie co 
mówiłem o zagrożeniach związanych z przein- 
westowaniem miasta, ale cóż, słowo się rzekło 
i szkoła muzyczna stoi — mówi! wiceprzewod
niczący RM B olesław  K orzeniow ski 
(SLD-UP). — Mam pewną propozycję. Trzeba 
renegocjować umowę z Siostrami, gdyż wtedy, 
kiedy przymierzaliśmy się do tej inwestycji i okre
ślaliśmy koszt zadania, sprawa wyglądała zupeł
nie inaczej i dziś nie przystaje do tego, jakie 
pieniądze zostały już wydane i jakie jeszcze będą 
wydane. Może na podstawie właśnie tych liczb 
władze kościelne podejmą decyzję i teren nam  
przekażą? Proszę to rozważyć.

K ontynuując swoją w ypowiedź, radny 
K. Zięba wyraził pogląd, że zbyt wielkie środki 
przeznaczane są na działalność administracyjną 
rad dzielnic i jest za obniżeniem kosztów ich 
funkcjonowania. — Nie powiedziałbym, że jest 
to budżet oszczędnościowy, mimo, że deficyt jest 
mniejszy o ponad 18 min zł w porównaniu do 
wielkości deficytu budżetowego omawianego do
kładnie rok temu — podsumował budżet rad
ny K. Zięba. — Uważam jednak, że wciąż jest 
jeszcze stanowczo za duży, wynosi bowiem  
31 min zł. W  tym zakresie należałby rzeczy kon
struować tak, aby deficyt był zdecydowanie mniej
szy. Radny wspomniał również o grantach dla or
ganizacji pozarządowych i pozasamorządowych, 
które nazwał „dość znacznym rozdawnictwem 
pieniędzy”. Swoje wystąpienie K. Zięba zakoń
czył stwierdzeniem, że budżetu poprzeć nie

może, co nie oznacza jednak, że takie jest sta
nowisko wszystkich radnych SLD-UP. Decy
zję w tej sprawie każdy podejmie sam.

— Nie robimy stadionu tylko dla żużlowców. 
Poza tym pieniądze pozyskane na ten cel po 
chodzą również z ministerstwa, dlatego też zmia
na proporcji w rozdysponowaniu środków na tę 
inwestycję spowodowałaby utratę tej dotacji. 
Obiekt ma przecież ustalony termin ukończenia, 
który należy dotrzymać — odpowiadał na pro
pozycje przedmówcy, zastępca prezydenta 
Józef Cyran (BSR). — Mieszkania socjalne są 
na ul. Kolejowej i w dawnym Domu Górnika 
w Chwałowicach. Przypomniał również o kil
ku koncepcjach lokalizacji szkoły muzycznej, 
które jednak nie doczekały się realizacji. 
J. Cyran mówił też o konieczności podjęcia tej 
inwestycji. — Dzieci uczą się w urągających wa
runkach i gdybyśmy nie ukończyli budowy szko
ły, byłaby to największa krzywda zrobiona 
uczniom.

Wiele uwag dotyczyło również emisji gmin
nych obligacji. — Ilu chętnych zamierza je ku 
pić  — pytał radny J. Makosz. — Na zwrot obli
gacji trzeba będzie przeznaczyć 231 min zt, co 
wynika z prospektu emisyjnego. Inną rzeczą jest, 
że tak zasadniczą kwestię jak wypuszczenie ob
ligacji, notabene największej serii w dziejach 
nowej Polski, podjęto troszkę chyłkiem -  Rada 
Miasta odchodzi i na koniec podejmuje zasad
niczą decyzję, która będzie wywierać piętno przez 
kilka lat. M. Chmieliński z BSR przypomniał 
czym są obligacje i jakie są zasady ich funkcjo
nowania, przekonywał też, że są one dobrym 
rozwiązaniem dla miasta. G. Potera z kolei 
przywołała przykłady emisji obligacji wypusz
czonych przez Żory i Częstochowę, co nie wpły
nęło korzystnie na budżety tych gmin. Radna 
poruszyła również temat Zespołu Szkół Wy
ższych i wydatków jakie na ten cel poniosło 
miasto: — Nie jest zadaniem własnym gminy bu
dowa uniwersytetu — mówiła G. P o tera . 
— W  mieście zburzona została hierarchia po

trzeb. Powstanie kampusu to potrzeby wyższego 
rzędu. Podobnego zdania był J. M akosz: 
— Miasto nie powinno budować uniwersytetów, 
szkól wyższych. Wydane na ten cel 45 min. zł. 
to działanie nie po gospodarsku. To rzecz, która 
doprowadziła to miasto do zadyszki. Obowiąz
kiem gminy jest budować drogi, przedszkola, wo
dociągi, a nie uniwersytet. To jest głupota i py
cha. Najpierw trzeba uniwersytet skończyć, 
a potem go budować... Zauważył zresztą, że „oj
cem” pomysłu powstania szkoły wyższej w za
budowaniach po szpitalu był on sam. Zarzucił 
też m.in. prezydentowi A. Fudalemu i J. Freli- 
chowi, że byli wtedy przeciwni wielu przedsię
wzięciom, które później sami realizowali. Ina
czej rzecz tę widzi J. Frelich, który podkreślił 
jak ważna jest edukacja „od przedszkola do 
szkoły wyższej”, zagwarantowana w naszym 
mieście: — Młody rybniczanin musi być konku
rencją dla Europejczyków. Powinniśmy być dumni 
z tego, co udało się nam zrobić. Kampus to sty
pendium dla naszych dzieci — mówił zastępca 
prezydenta. J. Frelich przedstawił również stan
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mienia komunalnego, który wzrósł z 658 min 
zł do 715 min zł, co, zdaniem zastępcy prezy
denta, jest dowodem na to, że miasto nie ubo
żeje. Radny Cz. Tkocz nazwał ZSW inwestycją 
w młodzież i szansą na edukację, jakiej rybni- 
czanie dotychczas nie mieli. — Nie jesteśmy 
przeciwnikami kampusu, ale sposobu jego finan
sowania — przekonywała G. Potera. — W  84% 
inwestycja ta jest pokrywana ze środków gminy, 
podczas gdy z uczelni korzystają studenci nie tyl
ko naszego miasta, ale i powiatu, a nawet Pol
ski, a w przyszłości być może całej Europy. Jak 
wyjaśnił prezydent, miasto nie dostałoby pie
niędzy unijnych na kontynuację realizacji ZSW, 
gdyby nie zainwestowało własnych środków, 
gdyż takie są procedury przyznawania dofinan
sowania.

Radny B. Korzeniowski wrócił do tematu za
dłużenia miasta pytając czy poręczenia stano
wią element bilansu zadłużenia. — Kwotę po
ręczeń wymaganą w danym roku wlicza się nie 
do wskaźnika zadłużenia (60%), ale do wskaź
nika 15% w skali obsługi zadłużenia, a kwotę 
poręczenia odpowiadającą kwotom potencjal
nie wymaganym w danym roku wpisujemy do 
wydatków. Tak więc poprzez wpisanie jej do wy
datków wpływa ona na zwiększenie zadłużenia, 
jednak z góry zakładamy, że jest to zwiększenie 
tylko na dany rok i deficyt będzie o tę kwotę po 
ręczenia mniejszy niż był zakładany. Zatem po
zycja wyjściowa na rok następny jest mniejsza
0 te poręczenia — wyjaśniał wątpliwości skarb
nik Bogusław Paszenda. Sprawę poręczeń
1 zadłużenia ponownie przywołał W. Zawadz
ki, który chciał wiedzieć jak pod tym względem 
wygląda sytuacja w naszym mieście. — Kwota 
wydatków z tytułu poręczenia na rok 2002 to 
575 tys. zł, na rok 2003 -  2 min 617 tys. zł, na 
rok 2004 -  lm ln  259 tys. zł i tak dalej, aż do 
roku 2016. Poręczeń nie liczy się narastająco. 
To są poręczenia tylko na dany rok, a więc do 
sumy zadłużenia nie należy dodawać poręcze
nia — tłumaczył A. Fudali. Radny Longin Bed- 
norz podjął temat problemów utrudniających 
życie mieszkańców Niedobczyc. Winił za to nie
fortunne usytuowanie dzielnicy, spowodowa
ny objazdami duży ruch komunikacyjny, ale też 
brak dbałości o nią gospodarzy miasta. Pole
mizował z tą opinią radny Henryk Ryszka, przy
pominaj ąc koledze wiele inwestycji i robót 
w dzielnicy w ostatnich kilku latach. Radna 
G. Potera zgłosiła swoje obawy, co do środków 
własnych, które gmina musi posiadać, by ubie
gać się o fundusze unijne, a których zdaniem 
radnej może zabraknąć. Poruszyła również 
sprawę pożyczek i kredytów, nie zgadzając się 
z opinią, że wszystkie duże miasta są bardzo 
zadłużone. Jako przykład podała Katowice.

Radni wystąpili też z ogólną oceną budżetu. 
R. Niewelt stwierdził, że opozycja przedstawi
ła katastrofalną sytuację miasta, z którą nie 
można się zgodzić: — Obserwujemy stagnację 
w innych dużych miastach, stąd też i przed nami 
rysują się pewne kłopoty. Do „sztywnych” wydat
ków budżetowych, które pokryć trzeba, należy 
oświata, opieka społeczna, edukacyjna opieka
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wychowawcza i wszystkie dodatki mieszkanio
we, co stanowi ogromny procent wydatków. Po
nad 86 min zł stanowią jednak wydatki na in
westycje. Są to jednak inwestycje, które to mia
sto autentycznie popychają do przodu. To, że in
westujemy oznacza, że „nieprzejadamy”pienię
dzy. Należy skończyć już rozpoczęte zadania, 
gdyż ich zaniechanie jest niedopuszczalne. Bu
dżet jest trudny, ale trzeba go przegłosować, 
realizować i kontrolować  — mówił radny 
R. Niewelt.

Michał Chmieliński z BSR przedstawił swoją 
ocenę sytuacji w mieście, również z pozycji 
przewodniczącego Komisji Finansów mówiąc, 
że wysiłek związany z inwestycjami, jaki mia
sto podjęło, jest wynikiem przyjętej strategii. 
— Moglibyśmy mieć pretensje do Rady i Zarzą
du ubiegłej kadencji, gdyby nie zostało podjęte 
wezwanie pod hasłem strategia zagospodarowa
nia obiektów poszpitalnych. Nie znajduję lepszej 
propozycji na zagospodarowanie tego terenu i nie 
wyobrażam sobie, żeby ten majątek miasta miał 
niszczeć. To samo dotyczy szkoły muzycznej, któ
rej uczniowie uczą się w okropnych warunkach. 
Sprawy te należy też umieć dostrzegać i oceniać 
z perspektywy przyszłości. Jeśli chodzi o budowę 
kanalizacji, mogą jej pozazdrościć inne miasta.

— Zdecydowanie krytycznie ocenił budżet 
J. Makosz. — Ten budżet jest beznadziejny i pro
wadzi do katastrofy i to trzeba głośno wyartyku
łować. Proszę o refleksję. To miasto wymaga sa
nacji budżetowej, trzeba ciąć co się da. (...) Nie 
wolno wszystkich środków i instrumentów, któ
re potencjalnie są dla tego miasta i każde poko
lenia ma prawo z nich skorzystać, wydusić jak  
cytrynę. Wobec tego mój apel jest taki -  spróbuj
my nie przegłosować tego budżetu, zastanowić 
się co można zrobić i spojrzeć prawdzie w oczy, 
bo okaże się, że tę szkołę muzyczną będziemy 
musieli sprzedaćjakieś instytucji. Taka jest praw
da. Za cztery, pięć lat w mieście nie będzie żad
nych środków. Proszę spojrzeć jak  teraz są nie- 
doinwestowane służby komunalne i zieleń miej
ska. Stwierdził też, że RIO nie jest przeciwne 
inwestowaniu, ale nie zadłużaniu miasta ponad 
miarę, gdyż sam zostawił zadłużenie w wyso
kości 10 min zł.

Odpowiadając na zarzuty o zbyt duże zadłu
żenie miasta, prezydent A. Fudali sprostował, 
że pozostawione przez jego poprzedników za
dłużenie wynosiło nie 10 min, ale 18 min zł. 
Dodatkowo przejęto też do spłaty zadłużenie 
w kwocie ponad 26 min zł z tytułu pożyczek na 
modernizację oczyszczalni ścieków, zaciągnię
tych za prezydentury J. Makosza.

Radny J. Makosz ocenił też krytycznie nie
które dezycje władz miasta podjęte w ub. ka
dencji, szczególnie zaś sprzedaż placu za UM 
oraz umowę z Plaża Center dotyczącą zabu
dowy placu przy ul. Raciborskiej.

Radny St. Stajer mówił— Z  troską podchodzi
my do tego, co ten budżet spowoduje za 5 lat. Czeka 
nas stagnacja, dlatego też klub RIO będzie gloso
wał przeciwko temu budżetowi, bo uruchamia on 
mechanizm bomby z opóźnionym zapłonem.

c.d. na stronie 10

c.d. ze strony 8 
aż do 2007 roku przeznaczane będzie na jego 
wykonanie prawie 100 min zł rocznie.

Niestety z roku na rok coraz bardziej zmniej
sza się strona dochodowa budżetu miasta. 
Coraz bardziej źał też pieniędzy, które miasto 
musiało płacić za naszych poprzedników w for
mie odszkodowania za sprzedane tereny „niby 
miejskie”, które -  jak wykazało postępowanie 
sądowe -  nie były własnością miasta. Przykła
dem niech będzie sprzedaż terenu pod stację 
benzynową ARAL jeszcze przed 1998 rokiem. 
Odszkodowanie za tę niefortunną transakcję 
trzeba było zapłacić z pieniędzy podatników już 
podczas naszej poprzedniej kadencji i tylko 
ugoda sądowa uchroniła miejski budżet od za
płaty jeszcze większego odszkodowania.

Cieszy fakt, że Rada Miasta większością gło
sów przyjęła budżet miasta na 2003 rok. W tym 
budżecie zabezpieczone zostały środki na do
kończenie modernizacji budynku Akademii 
Ekonomicznej. Tyra sposobem zakończyliśmy 
adaptację budynków poszpitalnych przy ul. 
Rudzkiej na potrzeby dydaktyczne trzech ślą
skich uczelni tworzących Zespół Szkół Wy
ższych. To wielka szansa dla naszego miasta, 
naszej młodzieży i również tej z okolicznych 
gmin. Jej obecność w Rybniku powoduje bez
sprzecznie rozwój społeczno-gospodarczy mia
sta. Obecny poziom tej edukacyjnej inwestycji 
stwarza teraz możliwość skutecznego ubiega
nia się o środki z UE na dalszą rozbudowę ZSW. 
Poza tym zapewniamy też niezbędne środki 
na zakończenie remontu stadionu miejskiego 
i adaptację budynku poszpitalnego przy ul. Po
wstańców Śl. na rzecz Państwowej Szkoły Mu
zycznej przy symbolicznej kwocie czynszu, któ
ry zapłaci minister kultury.

Oprócz epokowej inwestycji miasta -  budo
wy kanalizacji, Blok Samorządowy Rybnik za
bezpieczył też niezbędne środki na bieżące 
funkcjonowanie miasta. To przede cvszystkim 
oświata, gospodarka komunalna (czystość 
i ukwiecenie miasta), opieka społeczna, zdro
wie, gospodarka mieszkaniowa i wiele innych 
zadań, któro z pewnością będą wykonywane na 
poziomie lat ubiegłych.

Pewne zadania teoretycznie powinno finan
sować państwo. Praktyka jednak jest zupełnie 
inna. Prawdę mówiąc, wszyscy wiemy jaka jest 
sytuacja budżetowa naszego kraju. Gdybyśmy 
więc mieli liczyć na konkretne pieniądze 
z państwowej kiesy, to szybciej doczekalibyśmy 
cudu. Stąd więc alternatywa -  dać możliwości 
rozwoju miastu i ludziom młodym, czy czekać, 
aż zechce to zrobić za nas ktoś inny. Doświad
czenie uczy, że jeżeli nie pomożemy sobie sami, 
to generalnie nikt inny nam nie pomoże.

Blok Samorządowy Rybnik bierze pełną od
powiedzialność za tegoroczny budżet Jeżeli ktoś 
chce pomóc w rozwoju miasta, to zapraszamy 
do szerokiej współpracy. Jeśli ktoś chce w tym 
przeszkodzić, to z całą pewnością ocenią go 
mieszkańcy.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR 
Romuald Niewelt

GAZETA mm
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c.d. ze strony 9
W sprawie budżetu  radni SL D -U P mieli 
„wolną rękę”. Jak wcześniej zapowiedział K. 
Zięba, członków tego ugrupowania nie obo
wiązuje „dyscyplina klubowa” i sami muszą 
zdecydować, czy budżet poprą, czy też nie. 
Zanim  jednak odbyło się glosowanie, raz 
jeszcze powrócono do prezentacji m ultime
dialnej i przedstawiono m.in. ogólnopolski 
ranking obrazujący sytuację finansową gmin 
(Rybnik na 10 miejscu) oraz najtańsze urzę
dy samorządowe (Rybnik na 6 miejscu). Po
kazano również jak wygląda zadłużenie wy
branych samorządów w kraju i jak komisje 
RM głosowały nad budżetem (dla przykła
du: w K om isji G ospodark i K om unalnej 
9 osób było „za”, a jedna się wstrzymała, 
a w Komisji Finansów  -  budżet poparło  
3 radnych, przeciw było 2). — Albo Rybnik 
będzie zapyziałym miasteczkiem, albo będzie
my dużym, silnym inwestycyjnie, ale zapewnia
jącym bezpieczeństwo finansowe miastem. Je
stem przekonany, że ten budżet to zapewnia. 
Chcemy, żeby Rybnik był miastem na miarę 
naszych marzeń, na miarę X X I wieku — pod
sumował dyskusję A. Fudali. Głosowanie 
projektu uchwały budżetowej rozpoczęto od 
wniosku B. Korzeniowskiego w sprawie prze
sunięcia 200 tys. zł na remonty przychodni. 
Wniosek poparło 11 radnych (SLD-UP, RIO 
i PO), a przeciw głosowało 14 osób (BSR). 
Proporcje odwróciły się podczas głosowania 
całej uchwały budżetowej. Za jej przyjęciem 
opowiedziało się 14 radnych BSR, 10 za
głosowało przeciw (SLD-UP, RIO i PO), 
a jedna osoba wstrzymała się od głosu 
(SLD-UP). Tym samym budżet na 2003 
r. został przyjęty.

(Uchwałę budżetową publikujemy w „Mo
nitorze M iejskim ” na str. 30-31.)

Przedszkole „Plastusia” !
Kolejne rybnickie przedszkole będzie 

miało w nazwie autora niezapomnianych 
książek dla dzieci.

Przy dwóch głosach wstrzymujących się 
(RIO) radni zdecydowali, o nadaniu Przed
szkolu nr 13, przy ul. 1 Maja 29 w Chwało- 
wicach imienia Marii Kownackiej, autorki 
wielu książek dla dzieci i młodzieży. M. Kow
nacka pisała opowiadania na łamach popular
nych kiedyś czasopism -  „Płomyka” i „Pło

myczka”. Była również współorganizatorką 
Teatru Lalkowego „Baj”. Najbardziej znane 
utwory jej autorstwa to: „Plastusiowy pamięt
n ik”, „Dzieci z Leszczynowej Górki”, „Rogaś z 
doliny Roztoki” i „Kajtkoweprzygody”. Za twór
czość literacką i publicystyczną otrzymała wie
le nagród i wyróżnień, w tym przyznawany 
przez dzieci Order Uśmiechu.

Wybory w dzielnicach
Kolejnym, ważnym punktem  sesji było 

podjęcie uchwały o terminach zebrań spra
wozdawczo-wyborczych we wszystkich dziel
nicach. Dokonano kilku zmian dat i nazwisk 
radnych, którzy te zebrania poprowadzą. Wy
znaczony na tę funkcję w Grabowni i Stodo
łach radny Józef Makosz zrezygnował z jej 
przyjęcia, tłumacząc swoją decyzję nieznajo
mością specyfiki tych dzielnic. Na jego miej
sce zgłosili się ochotnicy z BSR: radni Hen
ryk Frystacki i Romuald Niewelt. Z ebra
nia potrwają prawie cały marzec. Dokładny 
harm onogram  zebrań publikujem y  
w „Monitorze Miejskim” na str. 36.

Oświadczenia, pytania, interpelacje
Tuż przed północą, w końcowej części se

sji przeznaczonej na wnioski, interpelacje, 
oświadczenia i pytania, radny Józef Ibrom 
z BSR nawiązał do ataku zimy jaka nastąpi
ła na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
stycznia. Rybnickie służby z trudem, szcze
gólnie w kilku newralgicznych miejscach, ra 
dziły sobie z odladzaniem  dróg. Z astępca 
prezydenta Józef Cyran przyznał, że zdarzy
ło się kilka incydentów, w wyniku których 
ruch był utrudniony, natom iast po interwen
cji dość szybko sytuacja została opanowana. 
R adny K. Z ięba zaapelow ał o dem ontaż 
świątecznego wystroju miasta, zaś radny BSR 
Henryk Ryszka po raz kolejny przypomniał 
o konieczności podjęcia rem ontu wiekowych 
budynków przy ul. A ndersa w Niedobczy- 
cach, pytał też czy w planach ZGM  m oder
nizacja ta jest ujęta. J. Frelich odpowiedział, 
że doszło do ugody z kop. „M arcel” co do jej 
partycypacji w kosztach, ale ze strony kopal
ni porozum ienie nie jest realizowane. R ad
ny St. Stajer zaproponował, by po podwyż
szeniu opłat za korzystanie ze szkolnych sal 
gimnastycznych z 30 do 42 zł za godzinę, 
zwolnić z opłat studentów i bezrobotnych -

List czytelnika

Pożądany dialog
Dosyć dokładnie przeczytałem w ostatnim  

numerze (1/379) „ Gazety Rybnickiej” sprawoz
danie z polemiki jaka miała miejsce na bieżą
cych posiedzeniach Rady Miasta Rybnika.

W  tej polemice uderzyło mnie: z jednej strony 
wyraźnie wyczuwalna troska o sprawę w wypo
wiedziach radnych, ale z drugiej niezdrowa atmos
fery w jakiej obrady się odbywały. Było bowiem

wiele agresji w wystąpieniach niektórych radnych, 
a agresja, co warto wiedzieć, jest przeważnie wy
kwitem nienawiści, która z natury nastawiona jest 
nie na budowanie, ale na niszczenie.

Aby posiedzenia Rady były rzeczywiście w peł
ni owocne konieczne jest odstąpienie od huraga
nowych wzajemnych ataków słownych i przejście 
na d ia l o g ,  na który tak mocny akcent położył 
Sobór Watykański II, zaś papież Jan Paweł II, 
w swoich wystąpieniach w całej rozciągłości to 
podtrzymuje. ..A  w dialogu nie idzie o udowadnia
nie na siłę stronom swoich racji, ale o spokojne,

z powodu bariery finansowej sale te mogą 
świecić pustkami. Prezydent A. Fudali uspra
wiedliwiał pobieranie opłat przez szkoły ich 
odpowiedzialnością, również finansową, za 
obiekty i sprzęt. Radny BSR Jan Kruk zło
żył podziękowanie władzom miasta za ostat
nią inwestycję „oświetleniową” w Boguszo- 
wicach-Osiedlu.

O statnie minuty sesji poświęcono „Gaze
cie Rybnickiej”. Radny W. Zawadzki skar
żył się, że jego wypowiedzi w relacjach z sesji 
na naszych łamach są przekręcane, a jego 
osoba ośmieszana i marginalizowana. Doty
czyło to przede wszystkim akapitu w relacji 
z sesji grudniowej, poświęconego sugestii 
radnego Zawadzkiego podniesienia podatku 
od tzw. gruntów pozostałych jedynie o 1 grosz 
na metr kw., czyli z 9 do 10 groszy. Radnemu 
chodziło przede wszystkim o to, że zabrakło 
przy kwocie 1 grosz słów „za m2”, a ten wła
śnie brak, według opinii radnego, miał go 
celowo ośmieszyć.

Od redakcji: Nie możemy się z taką inter
pretacją zgodzić, gdyż każdy podatnik jest świa
domy, że podatek od nieruchomości czy grun
tu obliczany jest od metra kw. powierzchni, 
czyli przyjętej powszechnie jednostki miary, tym 
bardziej, że odnośna uchwała, ze wszystkimi 
szczegółami, była drukowana w tym samym  
numerze „G R ”. Nieprawdą jest również, że 
osoba pana radnego jest w naszych relacjach 
marginalizowana, gdyż każda jego opinia 
w dyskusji jest odnotowywana.

Natomiast radny K. Zięba postulował, by 
„G R ” więcej miejsca poświęcała dzielnicom.

Spraw a obecności opozycji na łam ach 
„G R ” jest przedm iotem dyskusji od kilku ty
godni. Ugrupowanie SLD -U P opowiadało 
się za utworzeniem rady redakcyjnej, zaś RIO 
o p tow ało  za o d d an iem  opozycji części 
łamów, zgodnie z parytetem . O statecznie 
prezydium Rady Miasta, które zostało zobli
gowane do ustalenia zasad, zgodnie z który
mi opinie opozycji ukazywałyby się w „G R ”, 
postanowiło, że sesja RM będzie relacjono
wana jeszcze szerzej, a w sprawach ważnych, 
wzbudzających kontrowersje, poszczególne 
opcje będą miały prawo do własnego komen
tarza. Tak jak ma to miejsce w tym numerze, 
a tem atem  komentarzy jest budżet miasta na 
rok 2003.

(r), (s)

wspólne szukanie, bez względu na reprezentowaną 
opcję polityczną, najlepszego rozwiązania dane
go zagadnienia. Dialog więc zakłada nawet goto
wość do rezygnacji ze swoje zadania, gdy okaże 
się, że jest ono błędne. Dialog to pokorna zdol
ność do ciągłych kompromisów -  wszelako praw
da znajduje się najczęściej gdzieś w „środeczku”.

Natomiast nienawistne słowne ataki człowie
ka zaślepiają „i (ten) nie wie, dokąd dąży, po
nieważ ciemności dotknęły jego oczy ” (1J 2,11).

Szczęść Boże! 
ks. Józef Hajda, parafia św. Antoniego

Luty 2003



Związek Gmin i Powiatów

Ponowny wybór
W Kam ieniu odbyły się obrady 

nadzwyczajnego zgrom adzenia  
ogólnego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
Przewodniczącym Związku ponownie 
wybrano prezydenta Rybnika 
Adama Fudalego.

Prezydent Rybnika był jedynym kandydatem 
zgłoszonym do tej funkcji i wybrany został jed
nogłośnie przez przedstawicieli 22 gmin i po
wiatów. Oprócz A. Fudalego, w zarządzie 
związku zasiadać będą również: zastępca pre
zydenta Raciborza Andrzej Bartela, prezy
dent Żor Waldemar Socha, prezydent Wo
dzisławia Śląskiego Adam Krzyżak, a także 
starosta powiatu rybnickiego Damian Mro
wieć, wodzisławskiego Jan Materzok i raci

borskiego Adam Hajduk. W trakcie obrad 
powołana została również Komisja Rewizyjna, 
a tworzą ją burmistrzowie: Czerwionki-Lesz- 
czyn Marek Kornas i Rydułtów Alfred Siko
ra oraz wójt Kornowaca Józef Stukator. Nie 
były to jednak jedyne decyzje jakie podjęto 
podczas tego spotkania. Uchwalono również 
plan finansowy oraz ramowy plan działalności 
Związku na 2003 rok. Ustalono także wysokość 
rocznej składki członkowskiej, która została 
utrzymana na poziomie roku ubiegłego. A za
tem gminy do 15 tys. mieszkańców będą płacić 
rocznie 4 tysiące złotych, gminy od 15 do 
30 tys. mieszkańców -  8 tys. zł, od 30 do 100 tys. 
mieszkańców -  12 tys. zł, gminy powyżej 
100 tys. mieszkańców -  16 tys. zł, zaś powiaty 
ziemskie -  8 tys. zł.

Gośćmi spotkania w Kamieniu byli przed
stawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
Ferdynand Morski i Bożena Pieruszek. 
Mówili oni o możliwościach uzyskania dofinan
sowania z programów unijnych. Samorządow

cy dowiedzieli się m.in. o programowaniu 
i wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce 
oraz o szansach, ale i trudnościach z tym zwią
zanych.

Przypomnijmy -  Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Ślą
skiego z siedzibą w Rybniku został utworzony 
w lutym ubiegłym roku, a inicjatorem jego po
wstania był prezydent A. Fudali. Członkami 
-  założycielami Związku było 19 gmin i powia
tów subregionu. Postanowiły one stworzyć 
Związek po to, by wspólnie realizować przed
sięwzięcia, z którymi nie poradziłaby sobie po
jedyncza gmina. Dotyczy to m.in. prowadzenia 
inwestycji, wnioskowania o dofinansowanie 
z funduszów pomocowych Unii Europejskiej, 
inicjowania i wspierania rozwoju gospodarcze
go i rozwoju terenów przygranicznych oraz 
kształtowania zintegrowanego systemu trans
portu. Obecnie członkami Związku są dwadzie
ścia trzy jednostki samorządowe.

(S)

Segregujemy odpady!
O  O  JL «/

Od 1 lutego br. program selektywnej zbiórki odpadów został rozszerzony 
na cale miasto. Na razie dotyczy to domów jednorodzinnych. W przyszłości, 
zapewne niedalekiej, system zostanie wdrożony również w osiedlach.
Od dwóch lat, w ramach programu pilota

żowego, śmieci poddawali selekcji mieszkańcy 
Golejowa, Grabowni i Rybnika-Północ, a od 
roku -  Ochojca. Zbiórkę kolorowych worków 
realizowały Rybnickie Służby Komunalne. 
Obecnie obowiązki te przejęły firmy usługowe, 
które zawarły umowy na odbiór odpadów ko
munalnych. Odbiór posegregowanych odpa

dów jest bezpłatny, podobnie j ak same worki, 
w które firmy zabezpieczyło miasto.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z przyję
tymi przez Radę Miasta w ub. roku szczegóło
wymi zasadami utrzymania czystości i porząd
ku na terenie Rybnika, do prowadzenia selek
tywnej zbiórki odpadów komunalnych są zo
bowiązani właściciele i zarządcy nierucho

mości. Otrzymują oni od firm, z którymi za
warli umowę na odbiór odpadów, foliowe worki 
odpowiadające kolorystką rodzajowi groma
dzonych odpadów. I tak: worki zielone - z prze
znaczeniem na szkło; worki czerwone -  na 
metal i żółte -  na odpady z tworzyw sztucz
nych.

Pamiętajmy, by plastikowe butelki typu PET 
przed wrzuceniem do żółtego worka zgniatać 
i pozbawiać nakrętek. Do worka zielonego 
powinny trafiać czyste opakowania szklane bez 
nakrętek i in. metalowych części. Ważne też, 
by wystawiać worki optymalnie wypełnione. 
W workach nie można gromadzić odpadów 
innych niż komunalne, a w szczególności nie
bezpiecznych. Minimalna częstotliwość wywo
zu pełnych worków sprzed budynków wynosi 
1 raz w miesiącu, zaś daty są ustalane wspólnie 
z firmą, z którą podpisaliśmy umowę. Często
tliwość tę ustalono na podstawie symulacji, ile 
śmieci gromadzić może średnia liczebnie ro
dzina. Właściciele i zarządcy nieruchomości 
zobowiązani są do przechowywania i okazy
wania organom porządkowym umów zawar
tych z firmą wywożącą odpady. Właściciele 
posesji, którzy nie zawarli umów (ok. 20% ogó
łu) będą dyscyplinowani przez Straż Miejską. 
Strażnicy miejscy rozpoczną od pouczeń i zwra
cania uwagi, ale uchylanie się od selektywnej 
zbiórki odpadów może się skończyć mandatem.

Przypominamy, że wymieniona na wstępie 
uchwała RM określa również częstotliwość 
usług wywozu odpadów komunalnych z pose
sji. I tak: dla budynków jednorodzinnych po
jem nik 110 1 powinien być opróżniany raz 
w miesiącu, a dla pozostałych obiektów -  uży
teczności publicznej i budynków wielorodzin
nych w zależności od potrzeb, nie rzadziej jed
nak niż raz w tygodniu

Przestrzegajmy zatem zasad mających 
wspomóc ochronę naszego środowiska.

(r)

Co wrzucamy do worków? mmmmmm

_  ^  m
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TAK
Czyste
• słoiki bez nakrętek
• butelki

(bez części metalowych)
• opakowania szklane 

po przetworach

TAK
Czyste
• puszki po napojach
• opakowania metalowe

TAK
Czyste
• butelki po napojach PET 

bez nakrętek
• opakowania po płynach 

do prania i mycia

Tylko te odpady możemy 
zagospodarować

NIE
lustra
szkło zbrojone
porcelana i ceramika
szkło okienne
szyby samochodwe
żarówki, świetlówki, rtęciówki
termometry
kapsle, zatyczki i zakrętki

NIE
• akumulatory i baterie 
> pojemniki po farbach,
lakierach, smarach

• pojemniki po dezodorantach

NIE
• foliowe worki po mleku
• tworzywa piankowe 

i styropianowe
• worki foliowe po nawozach 

i materiałach budowlanych
• wyroby z PCV takie jak: 

płytki, wykładziny

NIE SPALAJ -  SEGREGUJ URATUJESZ ZDRUWIE SWOJE I SWOICH BLISKICH



ETA RYBNICKA
Spotkanie noworoczne Izby Przemysłowo-Handlowej ROP

Medale na jubileusz
Noworoczne spotkanie członków i przyjaciół Izby Przemysłowo-Handlowej 

Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, organizowane tradycyjnie w salach 
Muzeum w Ratuszu, było okazją do wręczenia firmom obchodzącym jubileusz 
działalności Honorowych Medali Izby.
W tym roku wyróżnienia te z rąk prezesa 

Andrzeja Żylaka i prezydenta Adama Fuda- 
lego otrzymały:

z okazji 35-lecia -  Wodzisławskie Przed
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu

Węglowego; z okazji 30-lecia: Elektrownia 
Rybnik SA., Pryw atna Firm a Budowlana 
„EU R O -B U D ”; z okazji 25-lecia -  Przed
siębiorstwo Odzieżowe „LAZAR”; z okazji 
20-lec ia  -  Z ak ład  U sługow o-H andlow y

E K O -D A S ” A ndrzej D ębski; z okazji 
10-lecia: PPHU „ENERGO-INW EST” Sp. 
z oo., Energy and Power Engineering Zakład 
R obót Energetycznych Sp. z oo., PPH U  
„EU R O -M IX ” Sp. z oo., Zakład Usługowo- 
Handlowy „EUROM OT” Sp. z oo., PWHUP 
„MURA G&T”, „NOWY DOM ” s.c., Ośro
dek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego -  Piotr Białecki, P.H. „PRO
FESSIONAL” Grzegorz Gaszczyk, „PROJEKT 
- 3 ”, PPHU „SANROW” s.c., Śląska Kompania 
Przemysłowo-Handlowa „STEF-POL” Sp. z oo.

Wyróżnienie specjalne -  Piramidę Wiedzy, 
Fachowości i Przyjaźni -  przyznano Agencji 
Rozwoju Regionalnego, a odebrał ją Grzegorz 
Wolnik.

Nim goście w celach poznawczych i towarzy
skich rozeszli się po muzealnych salach, odby
ła się mila uroczystość wręczenia przez preze
sa firmy AKSEL Stanisława Słowika pięciu 
nowoczesnych radiotelefonów prezydentowi 
miasta, z przeznaczeniem dla służb miejskich. 
Firma UTEX natomiast zrobiła prezent Mu
zeum, fundując tej palcówce obraz wykazują
cy, jak mówią znawcy, cechy romantycznego 
malarstwa z końca XIX w. Obraz przedstawia 
pejzaż jesienny, a sygnowany jest niemieckim 
nazwiskiem A. Bóhm. Drugi, bliźniaczy obraz,
0 tematyce wiosennej, czeka na darczyńcę... 
Maria Budny-Malczewska z Muzeum pro
wadzi „śledztwo” mające na celu dotarcie do 
informacji o twórcy prac. Jeden ślad prowadzi 
do żywieckich Habsburgów, drugi do Niemiec, 
zaś trzeci do... Żor, gdzie do dziś mieszkają 
p raw dopodobn ie  potom kow ie m alarza 
A. Bohma, pod spolszczonym nazwiskiem Bem.

(r)

Nominacje 
do nagród 

w dziedzinie kultuiy
Zgodnie z postanowieniami Rady Miasta Ryb

nika w sprawie szczegółowych zasad i trybu przy
znawania dorocznych nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech
niania i ochrony kultury oraz ich wysokości, przy
pominamy iż wnioski o przyznanie nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty
stycznej, upowszechniania i ochrony kultu
ry należy składać w Kancelarii Urzędu Mia
sta Rybnika do dnia 31 marca 2003 r.

Do składania wniosków o przyznanie nagród 
uprawnione są instytucje kultury oraz związki lub 
stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne 
z terenu miasta Rybnika.

Nagrody w dziedzinie upowszechniania
1 ochrony kultury mogą otrzymać, dla podkreśle
nia wysokiej oceny i uznania dokonań, animato
rzy kultury, organizacje pozarządowe za cało
kształt działalności, upowszechnianie i ochronę 
kultury oraz twórcy za działalność artystyczną.

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Urząd Miasta Rybnika

zaprasza do udziału 
w organizowanej po raz ósmy 

Giełdzie Budownictwa i Wyposażenia

która odbędzie się w dniach od 28 do 30 marca 2003 roku 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Giełda DOM to największa impreza gospodarcza w południowo-zachodniej części
województwa śląskiego.

Zakres tematyczny tegorocznej giełdy obejmuje tradycyjnie materiały i usługi budowlane, 
technikę grzewczą i sanitarną oraz wyposażenie wnętrz i ogrodów.

Celem giełdy jest stworzenie inwestorom możliwości poznania firm działających na naszym 
terenie, ich potencjału, stosowanych technologii, materiałów, a wystawcom zaprezentowania 
i promocji swoich przedsiębiorstw. Prezentacja taka jest szczególnie potrzebna w obecnej sta
gnacji gospodarczej, gdy na rynku budowlanym nie dla wszystkich jest miejsce.

Giełda cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem, zarówno wystawców jak i odwiedza
jących. Ubiegłoroczną imprezę odwiedziło ponad 10000 osób z terenu Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego, a prezentowało się ponad 130 firm. Na giełdach wystawiały się również firmy 
zagraniczne. W tym roku zaproszono wystawców z Niemiec i Czech.

Organizatorzy zapewniają odpowiednie nagłośnienie imprezy, promocję i reklamę firmom oraz 
ufundują nagrody dla wystawców. Przewidywane są również liczne imprezy towarzyszące jak Fo
rum Gospodarcze, konkursy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla odwiedzających, itp.

Uczestników poprzednich giełd nie trzeba zachęcać do udziału w imprezie, bowiem znają 
oni korzyści, jakie impreza im przyniosła.

Zgłoszenia przyjmuje IPH-ROP (teł. 42 211 68,42 37 615,42 37 566), gdzie otrzymać 
można kartę informacyjną, regulamin oraz formularze kart zgłoszeń. Organizatorzy 
proszą o ich terminowe dostarczenie do biura Izby.

O uzyskanej powierzchni wystawienniczej decyduje kolejność zgłoszeń.

Wspólna fotografia laureatów wraz z gospodarzami imprezy. Zdj.: F.K.

Luty 2003



Bliżej Unii Europejskiej...
Kilkunastoletni okres współpracy naszego 

kraju ze Wspólnotami Europejskimi, a później 
Unią Europejską, podzielić trzeba na trzy za
sadnicze etapy: stowarzyszeniowy, przedakcesyj
ny i negocjacyjny. Tworzą one cale kalendarium 
szeroko pojętej integracji europejskiej dotyczą
cej Polski bezpośrednio. Nie sposób wymienić 
tu i teraz wszystkich ważnych wydarzeń w tym 
temacie, przede wszystkim ze względu na ich 
mnogość. Można jednak pokusić się o próbę 
wyliczenia tych najważniejszych.

Etap stowarzyszeniowy:
19.09.1989 -  podpisanie umowy w sprawie 

handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy 
Polską i Wspólnotami Europejskimi; 09.1990 
-utworzenie Przedstawicielstwa Komisji Wspól
not Europejskich w Polsce; 26.01.1991 -  po
wołanie przez Rząd RP Pełnomocnika ds. Inte
gracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej; 
16.12.1991 -  podpisanie Układu Europejskie
go będącego umową o stowarzyszeniu Polski ze 
Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwa
mi członkowskimi (ratyfikowany przez Prezy
denta RP 17.10.1993 wszedł w życie 1.02.1994); 
9.05.1993 -  uzyskanie przez Polskę statusu part
nera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropej
skiej; 21-22.06.1993 -  posiedzenie Rady Euro
pejskiej w Kopenhadze, na którym podjęto de
cyzję o przystąpieniu do UE państw z Europy 
Środkowej i Wschodniej po spełnieniu określo
nych warunków politycznych i ekonomicznych.

Etap przedakcesyjny:
8.04.1994 -  złożenie oficjalnego wniosku 

o członkostwo Polski w Unii Europejskiej; 
8-10.12.1994 -  posiedzenie Rady Europejskiej 
w Essen, na którym przyjęto strategię przed- 
członkowską (również decyzja o regularnym 
zapraszaniu Polski na spotkania Rady Europej
skiej); 3.05.1995 -  szczyt UE w Cannes, na któ
rym opublikowana została tzw. Biała Księga; 
8.08.1996 -  powołanie do życia Komitetu Inte
gracji Europejskiej na mocy ustawy Sejmu RP;
28.01.1997 -  przyjęcie przez Radę Ministrów 
RP „N arodow ej S trateg ii In teg rac ji” ;
16.07.1997 -  Komisja Europejska ogłosiła na 
forum Parlamentu Europejskiego w „Agendzie 
2000” pozytywną opinię na temat polskiego 
wniosku o członkostwo w UE.

Etap negocjacyjny:
31.03.1998 -  oficjalne rozpoczęcie negocja

cji o członkostwo Polski w UE (I posiedzenie

Naszemu koledze

Grzegorzowi Walczakowi
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Matki
składają współpracownicy 
z „Gazety Rybnickiej”

M iędzyrządow ej 
Konferencji Akce
syjnej w Brukseli);
23.06.1998-przy
jęcie przez Radę Ministrów RP „Narodowego Pro
gramu Przygotowania do Członkostwa w U E”, 
będącego odpowiedzią na unijny dokument „Part
nerstwo dla Członkostwa”; 10.11.1998 -  otwar
cie w Brukseli właściwych negocjacji w siedmiu 
pierwszych dziedzinach na II posiedzeniu Konfe
rencji Międzyrządowej RP-UE (kolejne stanowi
ska negocjacyjne były składane sukcesywnie aż do 
złożenia ostatniego z dwudziestu dziewięciu 
16.12.1999); 30.12.1999 -  powołanie przez Pre
miera Rządu RP Narodowej Rady Integracji Eu
ropejskiej skupiającej przedstawicieli organizacji 
społeczno-zawodowych oraz środowisk opinio
twórczych i naukowych; 26.01.2000 -  upublicznie
nie przez Premiera Rządu RP polskich stanowi
ska negocjacyjnych; 13.07.2000 -  powstanie Ko
misji Prawa Europejskiego Sejmu RP; 8.11.2000- opu
blikowanie przez Komisję Europejską „Strategii 
Rozszerzania UE” określającej harmonogram ko
lejnych negocjacji akcesyjnych do połowy 2002 r.; 
7-9.12.2000 -  szczyt UE w Nicei, na którym przyję
to ostateczny tekst traktatu reformującego struktury 
instytucjonalne UE w kontekście planowanego roz
szerzenia -  podpisany 26.02.2001 (zasada równo
prawnego traktowania wszystkich członków UE 
-  obecnych i przyszłych); 15-16.06.2001 -  szczyt 
Rady Europejskiej w Góteborgu, na którym zdecy
dowano o zakończeniu negocjacji z najlepiej przy
gotowanymi państwami w 2002 r. (UE zadeklaro
wała, że pierwszych kandydatów przyjmie w 2004 r.); 
4.11.2002 -  w Brukseli pierwsze spotkanie w cha
rakterystycznej formule rokowań w tzw. formacie 
„trójki”: Prezydencja UE, Komisja Europejska, de
legacja polska; 13.12.2002 -  szczyt Rady Europej
skiej w Kopenhadze, na którym Polska zakończyła 
negocjacje o członkostwo w UE.

Krzysztof Jaroch

Nagroda
dla „Hoym Gruby”

Projekt „Gwarki z Hoym Gruby” 
autorstwa Andrzeja Kopki i Władysława 
Czyża, wykonany przy w spółpracy  
Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”, zdobył jedną z trzech  
równorzędnych nagród VI edycji 
konkursu Fundacji Kultury „M ałe 
Ojczyzny -  tradycja dla przyszłości”.

Niewiadomskie gwarki, zorganizowane 
w grudniu ub. roku po raz trzeci, służą 
przede wszystkim podtrzymaniu tradycji 
górniczej i i śląskich obyczajów, co doceniło 
jury konkursu. Nagrodę w wysokości 10 tys. 
zł laureaci przeznaczyli na działalność Sto
warzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.

Po wstępnej weryfikacji, spośród 331 zgło
szeń do konkursu zakwalifikowano 163 pro
jekty i ich autorom zaproponowano złoże
nie formalnych wniosków konkursowych. 
W czerwcu ub. roku autorzy projektu wzięli 
udział w seminarium warsztatowym w Kon
stancinie, stwarzającym możliwości konsul
tacji z członkami jury i dokonanie ewentu
alnych uzupełnień wniosku. Jesienią ub. 
roku przedstawiciele jury odwiedzili miejsco
wości, w tym Niewiadom, z których projek
ty zakwalifikowano do konkursu, by zapo
znać się ze sposobem i możliwościami reali
zacji planowanych działań. Szerzej o Gwar
kach na Hoym-Grubie pisaliśmy w „GR” 
z grudnia ub. roku.

A utorzy  p ro jek tu  odeb ra li nagrodę 
w pięknej scenerii Zamku Królewskiego. Na 
tej samej uroczystości Nagrodę Wielką Fun
dacji Kultury za rok 2002 odebrali poetka 
Jadwiga Hartwig oraz, w imieniu Krzyszto
fa Pendereckiego, jego żona Elżbieta.

O budżecie „przy kawie”
Podczas kolejnego spotkania „Przy kawie”, zorganizowanego przez 

Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
rozmawiano o budżecie miasta na rok 2003.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
firm zrzeszonych w Izbie, prezydent Adam 
Fudali, jego zastępca Józef Cyran, prezes Izby 
Andrzej Żylak oraz radni RIO. W trakcie spot
kania prezydent omówił budżet miasta na 2003 r. 
i przedstawił najważniejsze inwestycje, które 
realizowane będą w tym roku. Przy okazji te
matu kanalizacji wspomniano o konsorcjum 
rybnickich firm, które wzięło udział w przetar
gu na pierwszy etap realizacji tej inwestycji 
w mieście. Przedsiębiorcy mówili również 
o przetargach na inne roboty kanalizacyjne 
ogłaszane przez miasto. Ich zdaniem, obowią
zujące w nich kryteria są zbyt restrykcyjne i sku
tecznie utrudniają rybnickim firmom udział 
w tych przetargach. Zastępca prezydenta J. Cy
ran zwrócił uwagę, że miejscowe firmy częściej

z sobą konkurują, a rzadziej współpracują. 
Przedstawiciele firm akcentowali również, by 
skuteczniej zabezpieczać interesy podwyko
nawców, którzy często mają trudności w wyeg
zekwowaniu należności od głównego wykonaw
cy. — Przy pomocy cesji należności kierujemy 
pieniądze bezpośrednio do podwykonawców
— wyjaśniał tę kwestię J. Cyran. Ustalono rów
nież, że w najbliższym czasie zorganizowane zo
stanie spotkanie z udziałem przedsiębiorców, 
przedstawicieli Izby, władz miasta oraz wydzia
łu zamówień publicznych. Temat przetargów 
nie zdominował jednak całego spotkania. Pre
zydent i jego zastępca odpowiadali również na 
pytania odnośnie obwodnicy i drogi Pszczyna
-  Racibórz, kanalizacji w śródmieściu, lotniska

c.d. na stronie 16
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(ZETA RYBNICKA
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Tą zasadą od lat kieruje się rybnickie 
kolo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym i or
ganizuje bal integracyjny, w którym, obok 
podopiecznych i ich opiekunów, uczestniczą 
również darczyńcy.

Tak dzieje się już od 12 lat. Co roku w Szko
le Podstawowej nr 11 w Rybniku spotykają 
się uczestnicy i pracownicy Warsztatów Tera
pii Zajęciowej, ich rodzice i opiekunowie, 
uczniowie szkól specjalnych, nauczyciele, wo
lontariusze, a także osoby, wspierające działal
ność placówek, które na co dzień pracują 
z osobam i niepełnosprawnym i umysłowo. 
— Przeciętnie każdego roku na naszym balu 
bawi się ponad 200 osób — mówi Jan Moty
ka, prezes rybnickiego koła Polskiego Stowa
rzyszenia na Rzecz Ósób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Podobnie było i tym razem. Każ
dy z uczestników wziął udział w poczęstunku, 
wręczono paczki ze słodyczami, a członkowie 
WTZ zaprezentowali krótki program artystycz
ny. Tradycyjnie już podczas balu podziękowano

darczyńcom, którzy od lat współpracują ze 
S tow arzyszeniem . D yplom y i „Puchary  
Wdzięczności” otrzymali Natalia Janik, wła
ścicielka sklepu spożywczego z Boguszowie, 
Kazimierz Filec z rybnickiej firmy „Globi” 
oraz Stanisław Noras i Jan Kasafier z ka
towickiej spółki „Ikaro”. Później na sali kró
lował już tylko taniec, a dla lepszego samo
poczucia część uczestników postanowiła prze
brać się w karnawałowe stroje. Jak mówi 
J. Motyka, impreza była bardzo udana, a wszy
scy doskonale się bawili.

W naszym mieście miał odbyć się również 
charytatywny bal karnawałowy, z którego do
chód miał wspomóc działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Miał, ale... się nie odbył ze 
względu na niewielkie zainteresowanie. Jednak 
już niebawem czeka nas kolejna charytatywna 
impreza. 10 kwietnia o godz. 16.00 w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odbędzie się koncert 
z udziałem Olgi Bończyk oraz zespołu 
„Łzy”. Dochód z imprezy zostanie przeznaczo
ny na dopłatę do wyjazdu nad morze uczestni
ków WTZ. Wyjazd zaplanowano na 1 czerw
ca. Organizatorem koncertu charytatywne
go jest wolontariat „Serce” z Medycznego 
Studium Terapii Zajęciowej oraz Warszta
ty Terapii Zajęciowej. Impreza zainauguruje 
rybnickie obchody Europejskiego Roku Osób- 
Niepełnosprawnych. (S)

Dostrzec anioła

Anioł na dworcu w Gotartowicach.

Jeżeli ktoś nie nabył jeszcze nowego ka
lendarza, to nic straconego. Wystarczy od
wiedzić Warsztaty Terapii Zajęciowej, by 
stać się posiadaczem kalendarza z wyjąt

kowymi zdjęciami, które powstały 
na jednym z rybnickich dworców 
kolejowych

Tegoroczny kalendarz z „udziałem” 
wychowanków WTZ jest inny od po
zostałych, choć pomysł jego powstania 
nie jest nowy. Wszystko zaczęło się trzy 
lata temu od zdjęć wykonanych przez 
Barbarę Niewiem i pomysłu, by wy
dać je w formie kalendarza na rok 
2001. Koncepcja tak się spodobała, że 
powstał również kalendarz na 2002 r., 
z którego „spoglądali” na nas warsz- 
tatowicze przypominający postacie 
z filmu o czarodzieju Harrym Potte
rze. Ten rok upłynie nam w równie wy
jątkowym „towarzystwie”. Tym razem 
w roli modelek i modeli wystąpiło pię
ciu podopiecznych W TZ -  Hanna, 
Monika, Elwira, Piotr i Edyta, a re
alizacją przedsięwzięcia zajęła się pra
cownia ekspresji artystycznej. Zdjęcia, 
au to rs tw a  te ra p e u tó w , pow stały  
w dość nietypowym  m iejscu -  na 
dworcu kolejowym w Gotartowicach: 
— Chcieliśmy zaskoczyć czymś nowym. 
Dlatego po  raz pierwszy zdecydowali
śmy się na zdjęcia czarno-białe, a do 

Zdj.: WTZ tego plenerowe. Poza tym urzekł nas

Rybnickie 
Centru m  
Ku l t u r y

Promocje 
w wideotece

Dysponująca ponad 2 tys. kaset i ok. 50 
filamami na DVD wideoteka w Rybnickim 
Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier 1 
wprowadziła dla swoich klientów atrakcyj
ne promocje.

Wypożyczając dwie kasety, możemy trzeci 
film obejrzeć za darmo, pod jednym wszakże 
warunkiem, że nie będą to ostatnie hity. Jest 
też o ferta  dla najwierniejszych bywalców 
-  10 wypożyczeń w ciągu trzech miesięcy bę
dzie premiowane bezpłatną wejściówką do 
kina!

W ciągu ostatniego roku wideoteka w TZR 
zakupiła nowości za 10 tys. zł, a więc oferta 
bardzo się wzbogaciła. Ilość nowych człon
ków wzrosła o 500 osób, zaś suma wypoży
czeń o prawie 3 tysiące. Na pewno jest więc 
co oglądać! Obok atrakcyjnych filmów fabu
larnych wśród propozycji są również lektury 
szkolne, a także filmy przyrodnicze i krajo
znawcze. Ceny konkurencyjne: premiery na 
kasecie wideo -  5 zł, na płycie DVD -  6 zł.

Wideoteka jest czynna w dni powszednie 
w godz. od 10.00 do 18.00, zaś w soboty od 
10.00 do 16.00. W tym samym pomieszczeniu 
RCK poleca również usługi ksero, w tym wy
sokiej klasy ksero kolorowe.

klimat tego dworca, który wciąż dla wielu z nas 
jest mato znany — mówi terapeutka pracow
ni ekspresji artystycznej Katarzyna Korulczyk. 
Na zdjęciach pojawiają się niecodzienni pod
różni, m.in. anioł i akordeonista. — Tym ra
zem nie tworzymy ju ż  baśniowego klimatu, jak  
w Harrym Potterze, ale zachęcamy odbiorców 
do pewnych przemyśleń i refleksji. Ważne jest, 
by w dzisiejszym świecie choć na chwilę zwol
nić tempo i zatrzymać się. Tak często niedo- 
strzegamy innych ludzi. Podobnie jak  nie za
uważamy aniołów, które są obok nas — mówi 
K. Korulczyk.

Fotografie zamieszczone w kalendarzu za
prezentowane zostały już w grudniu podczas 
wernisażu w „Foto Galerii” Anny Foltyno- 
wicz-Koterskiej. Większość kalendarzy zaku
pił Urząd Miasta Rybnika, ale może je nabyć 
również każdy z nas i tym samym wspomóc 
WTZ. Wystarczy tylko zajrzeć do Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Rybniku przy ul. Ko
ściuszki. Kalendarz kosztuje 12 zł. Zachęcamy 
do tego, by ten rok spędzić w otoczeniu do
brych aniołów i niecodziennych podróżnych.

(S)

Luty 2003



Wystarczyło przymknąć oczy, by odnieść wrażenie, że siedzimy nie na
widowni Teatru Ziemi Rybnickiej, ale w białym kościółku -  na przykład 
metodystów -  gdzieś w Stanach Zjednoczonych, słuchając kościelnego chóru 
złożonego z czarnych śpiewaków z solistką o niezrównanym głosie.
Powrót do rzeczywistości wcale nie rozczarowy

wał -  na scenie posiadaczka jednego z najciekaw
szych polskich głosów jazzowych Ewa Uryga, 
a w jej tle młodzi i bardzo młodzi ludzie w charak
terystycznych szerokich tunikach, tworzący Prze
myski Chór Gospel. Modlitewne pieśni gospels, 
niegdyś śpiewane na chwałę Boga wyłącznie przez 
czarnych wiernych, zdobyły swą niezwykłą ekspre
sję wielu wielbicieli na całym świecie, i to zarówno 
wśród słuchaczy, jak i wykonawców. Upodobała je 
sobie również Ewa Uryga, artystka o „ciemnym” 
głosie, odpowiednim temperamencie i darze im
prowizacji. Przemyski Chór Gospel byt znakomi
tym dla niej partnerem. Wspólnie wykonali kilka
naście pieśni, wśród nich tytułową-Ilove the Lord

Przedzielono je dla kontrastu sekwencją najbardziej 
nastrojowych polskich kolęd i pastorałek, niektórych 
w bardzo niekonwencjonalnej aranżaqipizywodzącej 
na myśl rytmy południowoamerykańskie.

Emocje publiczności sięgnęły zenitu w czasie bisu, 
na który artyści przygotowali najbardziej chyba 
znaną pieśń z gatunku gospels Happy Day. Kilkoro 
młodych rybniczan, zachęcanych przez solistkę, 
dało na scenie popis swoich umiejętności wokal
nych, wprawiając gości w prawdziwe zdumienie. 
Wieczór był pięknym, symbolicznym zakończeniem 
okresu świątecznego i, jak przypomniał prowadzą
cy koncert dyrektor RCK Adam Świerczyna, wpi
sał się wyjątkowo w Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. (r)

GAZETA RYBNI

N A  A F I S Z U . . .
•  Komedia muzyczna „Can-Can”.

Jej autor, amerykański kompozytor Cole Por
ter, powraca do swej pierwszej miłości czyli 
Paryża i jego XIX-wiecznego uroku. Głównym 
bohaterem widowiska jest ...can-can, taniec 
uważany wtedy za „wyuzdany i lubieżny” do 
tego stopnia, że tańczącym go dziewczynom 
groził proces sądowy. Oczywiście wszystko do
brze się kończy, a widzowie mają przyjemność 
oglądania scen jakby żywcem zdjętych z obra
zów Toulouse-Lautreca, Degasa i Renoir'a.

Komedię przygotował Teatr Muzyczny 
w Łodzi, a jego p rem iera  m iała miejsce 
w kwietniu 2001 roku. W TZR „Can-can” zo
baczymy 22 lutego o godz. 18.00.

•  I kolejna komedia muzyczna! 
Tym razem „Dobrze strojony frak” węgier
skiego pisarza urodzonego w latach 80. XIX w., 
którego jedyną ambicją było... rozśmieszanie 
widza. Ponadto jego dziełko pokazuje ....jaki 
silny może być słaby człowiek, jak ubogi może 
stać się bogaty. A wszystko to z podkładem do
brej muzyki. „Dobrze skrojony frak” na de
skach TZR 7 marca o godz. 19.00.

Rybnickie słowiki?
Całkiem niedawno w RCK rozpoczął 

działalność chór chłopięcy. Frekwencja na 
pierwszym spotkaniu zaskoczyła organizatorów 
naboru -  chętnych było ponad 40 chłopców, 
a ponieważ przybyli oni wraz z rodzicami, Sala 
Kameralna była prawie pełna. Prowadzący ze
spól Andrzej Podolski wybrał już podstawowy 
skład zespołu, ale nabór trwa!

A. Podolski obiecuje, że stworzy zespół na mia
rę „Poznańskich Słowików” Stefana Stuligrosza. Po
czekamy, usłyszymy... choć twórca chóru ma wszel
kie dane, by tego dokonać. Jest wychowankiem 
twórcy i dyrygenta „Skowronków Wrocławskich” 
Edmunda Kajdasza, występował w zespole „Can- 
tores Minores Vratislaviensis”, prowadził chór 
Opery Wrocławskiej, a aktualnie pracuje w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach. W Rybniku znalazł się 
za sprawą... jakżeby inaczej, pięknej rybniczanki.

A. Podolski planuje pierwszą prezentację 
swoich „rybnickich słowików” na kwiecień br.

Zdradzi! też, że w kręgu jego zainteresowań 
repertuarow ych jest zarówno klasyka, jak 
i muzyka popularna, w tym transpozycje na 
3-głosowy chór utworów Beatlesów. Ale to 
przecież też klasyka...

Przesłuchania potencjalnych chórzystów 
ze szkół podstawowych odbywają się w każ
dy wtorek od godz. 16.45, zaś zajęcia tego 
samego dnia od 17.15. Odpłatność za zaję
cia wynosi 15 zł za miesiąc.

Poczuj magję sceny
Rybnickie Centrum Kultury -  Teatr Zie

mi Rybnickiej ogłasza zapisy do zespołu 
teatralnego dla młodzieży. Wszyscy chętni 
chcący poznać tajniki teatru i techniki gry ak
torskiej oraz poczuć magię sceny, mają szansę 
zrealizować swoje marzenia. Spotkanie orga
nizacyjne odbędzie się 18 lutego br. o godz.
18.00 w Galerii „Oblicza” w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.

Uwaga recytatorzy!
Rybnickie Centrum Kultury jest organi

zatorem eliminacji do XLVIII Ogólnopol
skiego Konkursu Recytatorskiego pod pa
tronatem Ministerstwa Kultury i Edukacji Na
rodowej, dedykowanego w tym roku Konstan
temu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Konkurs jest 
imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć 
wszyscy chętni bez ograniczenia wieku.

Eliminacje odbędą się 11 i 12 marca o godz.
9.00 w Sali Kameralnej RCK. Termin nadsyła
nia zgłoszeń upływa 4 marca br.

Szczegóły oraz regulamin i karty zgło- 
śzeń: dział artystyczny RCK -  tel. 42 22 132, 
42 23 235, 42 28 875, fax 73 95 831.

Rybnickie i 
Centrum  [ j i ]  J 
Ku l t u r y  s s s s i



Narkotykom -  nie!
Uczniowie rybnickich szkól średnich poproszeni 

o udział w happeningu „Narkotykom -  nie!” w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, nie spodziewali się zapewne 
aż takich emocji.

Zapowiadano wprawdzie występ łubianego 
przez młodzież zespołu „Łzy”, ale młodzi lu
dzie przypuszczali raczej, że koncert będzie 
„częścią artystyczną” po nudnych prelekcjach 
o szkodliwości „brania”. Nic podobnego! O r
ganizatorzy przedsięwzięcia -  Komenda Miej
ska Policji i Urząd Miasta dla akcji profi
laktycznej, przestrzegającej przed narkotyka
mi, wybrali formę atrakcyjnego, dynamiczne
go happeningu. Dzięki temu spodziewali się

przejęli jednak kontroli 
nad całym tea trem , 
bo po kilkudziesięciu se
kundach zostali unieszko
dliwieni przez policjantów 
m.in. zjeżdżających na li
nie z balkonu. Jednego 
z napastników ujęto za po
mocą specjalnej siatki. Po 
chwili ciszy zaskoczona 

młodzież zareago
w ała braw am i, bo 
pokaz „techn ik  
i taktyk interwencji” 
zrobi! napraw dę 
wrażenie. Kolejnym 
punktem  an tynar
kotykowego happe
ningu było odczyta
nie przez uczennicę 
IV LO fragm entu 
„Pamiętnika narko
m anki”, zaś ucznio
wie I LO recytowali Zebrana w TZR młodzież nie spodziewała się aż takich emocji.

Uczestnicy happeningu wraz z zespołem „Łzy ”■ Zdjęcia: F.K.

łatwiej dotrzeć do młodzieży i uświadomić jej 
niebezpieczeństwo wejścia na narkotykową 
ścieżkę. Do współpracy pozyskano uczniów 
I LO im. Powstańców Śl. i IV LO z Chwa- 
lowic. Kiedy jedna z uczennic wyszła na scenę 
by przedstawić kilka słów o szkodliwości nar
kotyków, za kulis wyskoczyli zamaskowani, 
uzbrojeni w nóż i karabin maszynowy, mężczyź
ni, próbując ją obezwładnić. Terroryści nie

wiersze osób uzależnionych. Wnioski 
z tych dramatycznych tekstów młodzież 
musi wyciągnąć sama. Na koniec wystą
pił zespół „Łzy”, prezentując m.in. pio

senkę, dzięki której nawiązany został kontakt 
z rybnicką policją.

— To nie pierwsze, ani zapewne ostatnie na
sze przedsięwzięcie, o prewencyjnym, antynarko
tykowym przesłaniu — mówi rzecznik Komen
dy Miejskiej Policji w Rybniku komisarz Alek
sandra Nowara. — Współpracujemy ze szko
łami, rodzicami, docieramy do młodzieży dzięki 
specjalnym programom profilaktycznym. Efek

tem tej współpracy jest choćby niedawne ujaw
nienie działalności dealerów w Zespole Szkół 
Technicznych. Policja nie zrobi nic bez zaanga
żow ania środowiska szkolnego i sam ych  
uczniów. Pomysł happeningu zrodził się w cza
sie współpracy z zespołem „Łzy”, który poprosił 
policję o pomoc przy kręceniu teledysku do pio
senki „Dealer”. Rzecz dzieje się przed I  LO, gdzie 
do akcji wkraczają policjanci. Doszliśmy do 
wniosku, że udział w antynarkotykowym przed
sięwzięciu nieomal rówieśniczego zespołu, będą
cego dla młodzieży pewnym autorytetem, jest do
brym pomysłem... (r)

. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 poznali zasady kung-fu, tajniki 
• medycyny niekonwencjonalnej oraz specyfikę państw Dalekiego Wschodu.O budżecie „przy kawie”

c.d. ze strony 13

w Gotartowicach i kompetencji Straży Miejskiej. 
Głos zabrał również Józef Makosz, który ponow
nie krytycznie ustosunkował się do budżetu, prowa
dzonych w mieście inwestycji, obligacji gminnych, 
zadłużenia i bezrobocia. Ze stanowiskiem radnego 
nie zgodzili się wszyscy uczestnicy, podkreślając wagę 
prowadzonych w mieście inwestycji oraz ich znacze
nie dla miasta i regionu. W spomniano również, 
o tym, że sytuacja finansowa kraju podczas prezy
dentury J. Makosza znacznie różniła się od obec
nej. Jeden z uczestników spotkania przypomniał tak
że, że J. Makosz miał możliwość współdecydowania 
o losach Rybnika w trakcie poprzedniej kadencji, 
ale zrezygnował z pełnienia mandatu radnego. Spo
tkanie po raz kolejny pokazało, że mieszkańcy z tro
ska myślą o przyszłości naszego miasta, ale jest ona 
przez nich różnie postrzegana. (S)

Bliski
Daleki Wschód

— Staramy się nieco odejść od stereotypu 
.  imprez o tematyce europejskiej i unijnej, co
• nie znaczy, że ich nie organizujemy. Uznali-
• śmy jednak, że Daleki Wschód, o którym dzieci
• tak naprawdę niewiele wiedzą, może być dla 
.  nich równie ciekawy i pouczający — mówi
• wicedyrektor szkoły Bożena Zimończyk.
• — Nawiązaliśmy kontakt z instruktorem
• kung-fu, z inicjatywy którego w naszym kraju
• powstał pierwszy ośrodek kultury chińskiej.
• Dzięki tym kontaktom Piotr Tworusz-
• ka przyjechał do szkoły, by spotkać się z jej 
.  uczniami i uczestniczyć w imprezie pod

nazwą „Poznajemy kulturę wschodu”. W jej trak
cie dzieci dowiedziały się wielu ciekawych infor
macji na temat ludzi, języka, pisma, kultury i reli- 
gii dalekowschodniej oraz medycyny niekonwen
cjonalnej. P. Tworuszka przybliżył dzieciom zasa
dy walki kung-fu, która, jak mówi instruktor, nie 
zawsze pojmowana jest w kategoriach sztuki, 
a często utożsamia się ją jedynie z przemocą. Pod
czas imprezy zaprezentowano również najróżniej
sze wyroby pochodzące z Chin i Japonii -  parasol
ki, wachlarze oraz pagody. Pokazano także flagi 
państw Dalekiego Wschodu oraz czasopisma 
i książki związane z tą tematyką. Imprezie towa
rzyszyły konkurs plastyczny i konkurs na najład
niejsze przebranie. Największą popularnością cie
szył się strój gejszy. Za sprawą tego spotkania dzieci 
z pewnością przekonały się, że Daleki Wschód 
może być „daleki” tylko z nazwy. (S)
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Iluzjonista Maestro Cornelii zaprezentował swoje magiczne sztuczki 
podczas spotkania zorganizowanego w Domu Kultury w Chwałowicach 
z myślą o dzieciach spędzających ferie w mieście. Tajemnice czarnej 
magii poznawało kilkadziesiąt dzieci. Podczas ferii równie dużym 
zainteresowaniem cieszyły się pozostałe imprezy przygotowane przez 
DK, ale i przez inne placówki w naszym mieście.

Jak na prawdziwego czarodzieja przystało, 
maestro Cornelii popisywał się przeróżnymi 
sztuczkami. Były wśród nich zarówno te pro
ste, dzięki którym dzieci dowiedziały się jak 
z jednego palca „wyczarować” dwa i jednym 
ruchem rozerwać gazetę na trzy części, ale były 
też sztuki bardziej „magiczne”. Wśród nich: 
triki z obręczami, znikające kolorowe chustecz
ki i zmieniające się parasolki. Jednak najwięk
szy zachwyt dzieci wzbudziła sztuczka z kró
liczkiem, którego tym razem, magik wyjął nie 
z kapelusza, ale z drewnianego pudełka. Ma
estro Cornelii chętnie korzystał z pomocy dzie
ci. Adrian, Remigiusz, Ariel i Basia okazali się 
doskonałymi uczniami i wspólnie z magikiem 
bawili dziecięcą publiczność. Czarodziejowi to
warzyszył również Jurek Ogórek, który przygo
tował dla najmłodszych kilka konkursów ze słod
kimi nagrodami. Dzieci poznały także tajemni
cze zaklęcie, dzięki któremu można podobno 
wszystko zmienić. Warto zapamiętać: „Abraka- 
dabra, hokus pokus, sim salabim, apsik”.

Tak wyglądał tylko jeden dzień, jaki dzieci 
spędziły podczas tych ferii w DK Chwałowicach. 
Jednak nie były to jedyne atrakcje jakie dla nich 
przygotowano. Dzieci bawiły się również w fil
mowców i uczyły się pracy z kamerą. Pod okiem 
członków Klubu Filmu Niezależnego pracowa
ły nad powstaniem swojego filmu: — Najpierw 
chcieliśmy zrealizować bajkę, ale z uwagi na zbyt 
mało czasu, ostatecznie postanowiliśmy, że bę
dzie to film, przedstawiający historię jego powsta
nia. Pojawią się w nim wywiady z dziećmi, które 
brały udział w jego realizacji. A  największą 
atrakcją dla młodych filmowców będzie z  pew
nością projekcja film u  na dużym  ekranie 
— mówił przed rozpoczęciem dziecięcych 
warsztatów filmowych, dyrektor Domu Kultury

w Chwałowicach Michał Wojaczek. Dla mło
dych chwałowiczan przygotowano również roz
grywki tenisa stołowego, zajęcia plastyczne i mu
zyczne oraz wycieczki w Beskidy. W ich trakcie, 
oprócz zimowych atrakcji takich jak kulig, jaz
da na nartach czy sankach, dzieci poznały rów
nież kamienne i drewniane rzeźby, wyjątkowe 
okazy motyli oraz kolekcje unikalnych monet.

Jednak nie tylko dzieci z Chwałowic mogły uda
nie spędzić ferie, gdyż wiele rybnickich placówek 
kulturalnych i sportowych zachęcało do udziału 
w imprezach przygotowanych specjalnie dla nich. 
Rybnickie Centrum Kultury postawiło na 
spektakle teatralne i zajęcia plastyczne prowa
dzone przez artystów plastyków oraz poranne 
projekcje filmów. Dom Kultury w Niedobczy- 
cach zachęcał dzieci do udziału w zajęciach pla
stycznych i muzycznych oraz porankach filmo
wych. Podobne atrakcje zaplanowano dla dzieci 
w Klubie Harcówka i Domu Kultury w Nie- 
wiadomiu. Pod hasłem „Zimowa bibliolandia” 
wypoczywały dzieci w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz jej filiach. Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury zorganizowali 
„Zimę na Nowinach”, a wśród atrakcji jakie przy
gotowano dla dzieci były wyjazdy na pływalnię 
i lodowisko w Pszowie, a także pokazy samoobro
ny i tresury psów. Zajęcia zorganizowane przez 
DK Boguszowice skierowane były przede 
wszystkim do dzieci z najuboższych rodzin tej dziel
nicy. Obok seansów filmowych odbywały się zaję
cia plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne oraz 
wyjazdy na basen i w góry. Codziennie na uczest
ników ferii czekał ciepły posiłek.

Zajęcia w czasie ferii świątecznych zorgani
zowano też w tzw. „placówce wsparcia dzienne
go” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Dzieci

mogły skorzystać ze ślizgawki obok siedziby 
TKKF -  Piaski, a także pojeździć na nartach na 
Błoniach. Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 pragną 
podziękować, panu Janowi Mysłajkowi ze 
Szczyrku, który przekazał dzieciom z rodzin 
potrzebujących wsparcie 15 par nart i butów.

Jak co roku dzieci i młodzież spędzające 
ferie zimowe w mieście skorzystać mogli 
z bogatej oferty zajęć rekreacyjno sporto
wych przygotowanej przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Cen
trum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”.

Do akcji ferie w mieście przyłączył się Miej
ski Uczniowski Klub Sportowy w Rybniku, 
który we wszystkich placówka oświatowych Ryb
nik przez okres trwania przerwy zimowej ręka
mi głównie nauczycieli wychowania fizycznego 
prowadził zajęcia rekreacy jno- sportowe. 
MOSiR Rybnik zaproponował swoim najmłod
szym sympatykom szkołę nauki i doskonalenia 
pływania a także przygodę z nurkowaniem. 
W sali sportowej w Rybniku jak i w Boguszowi- 
cach codziennie odbywały się turnieje sporto
we ( siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis 
stołowy, badm inton). Na pływalni krytej odby
ły się zawody pływackie o Puchar Mc Donałd’sa. 
Prowadzone były również ogólnodostępne za
jęcia z szermierki oraz judo, a dla lubiących wiel
kie wyzwania i emocje grupa „Extrem” przygo
towała zabawy sprawnościowe, z wykorzysta
niem sprzętu i technik alpinistycznych.

W „Bushido” poza turniejami sportowymi, 
grami i zabawami, przygotowano szereg imprez 
pod hasłem „Bezpieczne ferie z policją”. Były 
pokazy tresury psa, pokazy samoobrony, przy 
okazji omówione zostały najważniejsze zasady 
oraz przepisy ruchu drogowe. Przedstawiciele 
policji i Straży Miejskiej rywalizowali również 
z rybnicką młodzieżą w turnieju siatkówki 
i koszykówki.

(S), M.T.

Fotoreportaż z ferii 
na II stronie okładki

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

t9 M $*nolheff
W noworocznym spotkaniu Smolnioków wzięło 

udział ponad stu mieszkańców, którzy kolędowali 
wspólnie z zespołem „Jorgusie”.

Podczas 11 już spotkania zorganizowanego przez Radę Dziel
nicy Smolna, uczestnicy nie tylko śpiewali kolędy, ale spróbowali 
również popularnego specjału kuchni śląskiej, czyli krupnioków. 
Jak mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Kazimierz Salomon, 
impreza jak zawsze na Smolnej, była bardzo udana. Dlatego nie
trudno zgadnąć, że w planach są już kolejne spotkania. 27 lutego, 
w tłusty czwartek w restauracji „Energii” odbędzie się czwarte spo
tkanie seniorów, w trakcie którego czas umilał będzie... Grzegorz 
Stasiak, najpopularniejszy instruktor nauki jazdy w Polsce. Nato
miast 1 maja, już w plenerze, Smolnioki będą bawić się wspólnie 
z kabaretem OTTO. (S) t t



Jak słowo ciałem się stało• • • •

f
Maryja z dzieciątkiem i aniołowie to tylko niektóre z postaci, jakie 

pojawiły się na scenie Domu Kultury w Chwałowciach podczas 
przeglądu widowisk bożonarodzeniowych „A słowo ciałem się stało”.

Była to już trzecia edycja tej imprezy, a konkur
sowe występy trwały dwa dni. W tym czasie wysta
wiono kilkanaście przedstawień w wykonaniu

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z całego powiatu rybnickiego. Jak pokazały 
dzieci, historia Maryi i Józefa oraz narodzin

Jezusa nie zawsze musi być opowiedziana 
w znany wszystkim sposób: — Dzieci prezen
tują nie tylko tradycyjne jasełka, ale również 
przedstawienia zawierające wiele filozoficznych 
wątków i przemyśleń. Nawiązują do współcze
sności i próbują znaleźć odpowiedź na pytania 
dokąd zmierzamy i jak im i ludźmi jesteśmy 
— mówi Danuta Adamczyk z DK w Chwało- 
wicach. — Poziom widowisk bożonarodzenio
wych rośnie z roku na rok.

Laureaci tegorocznej edycji przeglądu wy
stąpili na scenie DK 20 stycznia. W kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Boguszowi- 
cach, drugie miejsce zajęła SP nr 35, a trzecie 
SP z Jejkowic. Przyznano również dwa wy
różnienia dla Zespołu Szkół nr 7 i SP nr 22. 
Spośród przedstawień zaprezentowanych przez 
gimnazjalistów najbardziej spodobał się występ 
uczennic Gimnazjum Sióstr Urszulanek. 
Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 11. 
W tej kategorii jurorzy Michał Wojaczek, Ja
nusz Tum, Adam Więckowski i Marek Li
piński, przyznali jedynie dwie nagrody. Dzię
ki bożonarodzeniowym przedstawieniom raz 
jeszcze powróciliśmy do atmosfery najpiękniej
szych świąt w roku. (S)

Bożonarodzeniowe przedstawienia przypomniały 
atmosferę wyjątkowych świąt. Zdj.: arch. DK

SP 35 realizuje program Socrates-Comenius

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 
realizuje od 1 września 2001 roku europejski projekt edukacyjny w ramach 
programu Socrates -  Comenius pt. „Otwieranie granic przez sztukę”.

Partnerami rybnickich uczniów w tych dzia
łaniach są ich koledzy z Voutezac we Francji, 
z miejscowości Banya w Bułgarii i angielskie-

Rybniczanie na tle term rzymskich w Bath.

go Bath. W grudniu ub. roku do tego właśnie 
miasta w Wielkiej Brytanii udała się delegacja 
uczniów i nauczycieli z SP 35 pod przewodnic- 

twem dy rek to ra  
szkoły Artura 
M ielcarka. Nim 
rybniczanie udali 
się do położonego 
niedaleko Bristolu 
B a th , spędzili dwa 
dni w Londynie, 
zwiedzając zabytki 
angielskiej stolicy. 
Szczególnie do gu
stu przypadł im po
byt w londyńskim 
M uzeum H istorii 
Naturalnej i... dino
zaury.

W Bath zostali 
przyjęci przez dy
rektorkę partner
skiej szkoły Jacąu- 
ie Coulby, zapo
znając się z tamtej- 

Zdj.: SP 35 szym system em

edukacji. Kilka dni spędzili u angielskich ro
dzin, szlifując praktyczny angielski. Zwiedzili 
też miasto, w którym zobaczyć można zabytki, 
będące dowodem rzymskich podbojów tych 
ziem.

W kwietniu br. w Rybniku odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli wszystkich współ
pracujących z SP 35 im. Ks. Fr. Blachnickie
go w ramach programu Socrates -  Comenius 
szkół.

Srebrny jubileusz 
parafii św. Barbary

W połowie grudnia parafia św. Bar
bary w Boguszowicach-Osiedlu za
kończyła obchody 25-lecia istnienia 
wspólnoty parafialnej.

Z tej okazji z inicjatywy katechetki Berna
dety Krupy zorganizowano jubileuszowy kon
kurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18. 
Tematem prac plastycznych oraz literackich 
było życie parafii i zachodzące w niej zmiany 
na przestrzeni 25 lat.

Zebrano ogółem 307 różnych prac. Najcie
kawsze wystawiono w kościele na specjalnie 
przygotowanej przez organizatorkę i ks. Łuka
sza Rygułę wystawie, która cieszyła się dużym 
powodzeniem wśród zwiedzających ją miesz
kańców osiedla. Uczniowie szkoły wykazali się 
wielkim kunsztem i talentem, którym, podzie
lili się z odwiedzającymi.

Luty 2003
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KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. marzec
„ R y b n ik  N a sz e  m ia s to ” 

„ C e c h y  r z em ieś ln icz e  w  m ia sta ch  
G ó rn eg o  Ś lą sk a  d o  1939  r .”  

„ W y r o b isk o  g ó r n ic z e ”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Cena biletów: 3 zł, 2 zł 
sobota -  wstęp: wolny

2 . marzec Stały repertuar filmowy 
Kina „Zefir”

DK Boguszowice, 
tel. 425 20 16

Sala kinowa DK 
Boguszowice, Plac Pokoju 1

Szczegóły na afiszach 
i w miesięcznym repertuarze DK

3 .
marzec

każda niedziela
Stały repertuar filmowy 

Kina Niedzielnego
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły na afiszach

4 . do 07.03
Wystawa:

„Świat książek Juliusza 
Verne’a”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci 
Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Wystawa z okazji 175. rocznicy urodzin pisarza 
Juliusza Veme’a, autora powieści fantastyczno -  

naukowych i podróżniczych dla młodzieży. 
Wstęp: wolny

5 . do 20.03

Wystawa:
„Ten kraj szczęśliwy, ubogi i 
ciasny! Jak świat jest Boży, 

Tak on byl nasz własny”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

„Pan Tadeusz” we współczesnym oku obiektywu. 
Wystawa prac fotograficznych uczniów 

Gimnazjum Nr 2 w Rybniku.
Wstęp: wolny

6 . do 27.03
Wystawa:

„Malarstwo Zygmunta 
Stuchlika”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, ul. Szafranka 7

Aukcja obrazów 27.03 godz. 17.00 
Wstęp: wolny

7 . 01.03
Konkurs

na najzabawniejszą 
„Marzannę”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych i szkół 
podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 

20.02.

8 .
01.03

godz. 19.00
„Śledzik” -  „Pochowanie 

basa”
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Zabawa taneczna 
Cena biletu: 50 zł od pary

9 . 03.03- 15.05 „Opowiedz swoją historię”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci 
Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 

ul. Szafranka 7

Ogłoszenie konkursu plastyczno -  literackiego na 
komiks.

Regulamin konkursu dostępny w PiMBP. Ogłoszenie 
wyników, połączone z otwarciem wystawy 

pokonkursowej dnia 02.06.

1 0 .
04.03
godz.

17.30-21.30
Dyskoteka karnawałowa Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482
W programie przewidziane są konkursy. 

Cena biletu: 1 zł

1 1 .
06.03
godz.

17.00-21.00
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482 Szczegóły u organizatora

1 2 . 06.03 -  04.04 Wystawa
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Hol -  parter Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych pensjonariuszy 
Środowiska Domu Samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.
Wstęp: wolny

1 3 . 06.03 -  30.04
Wystawa:

Jerzy Andrzejewski ( 1 9 0 9  -  

1 9 8 3 )

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

tel. 42 23 541

Hol - 1 piętro Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Prezentacja życia i twórczości prozaika, 
publicysty z okazji 20. rocznicy śmierci. 

Wstęp: wolny

1 4 .
07.03

godz. 18.00 „Babski Comber”
Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Zabawa tylko dla kobiet 

Cena biletu: 25 zł

1 5 .
07.03

godz. 18.00
Multimedialna wystawa 

Grażyny Zarzeckiej-Czech
Towarzystwo Kulturalno 

- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Wystawa połączona z koncertem „Art Maryan’s” 
Wstęp: wolny

1 6 .
07.03

godz. 19.00
Ganor Dregely 

„Dobrze skrojony frak”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury, ul. Saint Vallier 1

Komedia muzyczna w wykonaniu Teatru Nowego z 
Zabrza. Opracowanie i teksty piosenek J. Jurandot. 

Ceny biletów: 25 zł - 1 m., 20 zł -  II m.

1 7 .
07.03
godz.

19.00-21.00

„Wszystkim Paniom 
Koncertujemy”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Program muzyczno -  biesiadny zespołu „Nasi”, 
występy zespołów tanecznych działających w DK. 

Cena biletu: 5 zł

1 8 .
09.03

godz. 15.00 „Kopciuszek”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury, ul. Saint Yallier 1

Bajka w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 
,.Ateneum” z Katowic.

Cena biletu: 8 zł
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19. 09.03
godz. 18.00

Wystawa rysunku autorstwa 
Jarosława Nietrzpiela

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa DK 
Chwałowice, ul. 1 Maja 95 Wstęp: wolny

20. 13-23.03 Prezentacje Kultury 
Irlandzkiej

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235 
Agencja Artystyczno 
Reklamowa „Celt”

Sala widowiskowa 
Sala kameralna 
Galeria sztuki 

Rybnickiego Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1 
Rynek

Estrada „Pod Wierzbą”

W programie m.in.:
13.03 godz. 18.00 -  „Irlandia” otwarcie wystawy fotografii 

Zbigniewa Szendery oraz spotkanie autorskie
z Ernestem Bryllem

14.03 godz. 19.00 -  koncert zespołu „Carrantuohill” 
oraz grupy tanecznej „Clanrye dancers”

16.03 godz. 15.00 -  spotkanie z Martinem Meehanem 
-  politykiem walczącym o pokój w Irlandii

16.03 godz. 18.00 i 17.03 godz. 9.00 
-  J.M. Synge „Prowincjonalny playboy” 

spektakl w wykonaniu Lubuskiego Teatru z Zielonej Góry
17.03 godz. 12.00 -  parada z okazji Dnia św. Patryka 

połączona z koncertem muzyki irlandzkiej
18 -  20.03 -  wieczory autorskie z Pawłem Huelle, 

Antonim Liberą, Jackiem Podsiadło
21.03 -  warsztaty taneczne prowadzone przez 4 osobo w ą 
grupę tancerzy ze szkoły tańca irlandzkiego w Krakowie 
23.02 godz. 16.00 -  Wieczór Irlandzki, gotowanie potraw

irlandzkich: Robert Makłowicz, Piotr Bikont 
Szczegóły na afiszach

21. 13-27.03 XIII Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23 

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

W programie:
13.03 godz. 9.00 -  przesłuchania muzyczne (MDK)

18.03 godz. 9.00 -  przegląd teatralny (MOK Czerwionka)
18.03 godz. 9.00 -  przegląd taneczny (MOK Żory)

27.03 godz. 17.00 -  koncert galowy, ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród. Szczegóły u organizatora

Wstęp: wolny

22. 14.03
godz. 10.00 Program edukacyjny

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Program edukacyjny uświadamiający zagrożenia 
związane z narkomanią.

Cena biletu: 8 zł

23. 14.03
godz. 18.00 „Cztery”

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Duża scena 
Klubu „Energetyka” 

ul. Podmiejska 1

Premiera kabaretu „Noł Nejm” 
Cena biletu: 10 zł

24. 15.03
godz. 17.00 Biesiada Góralska Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie m.in.: występ kabaretu „U bacy”. 
Cena biletu: 20 zł

25. 17.03 
godz. 9.00 „Krzesiwo”

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Spektakl teatralny w wykonaniu teatru dziecięcego 
„Kukunamuniu” w oparciu o baśń J. CH. Andersena. 

Wstęp: wolny

26. 17.03
godz. 10.00 Miejski Konkurs Recytatorski

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych. 
Szczegóły u organizatora

27.
18.03
godz.

17.00-19.00

Otwarcie wystawy akwarel 
Aleksandra Żurawieckiego

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Galeria w holu 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawa czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00 
Wstęp: wolny

28. 19.03
godz. 19.00

Koncert Anny Marii Jopek 
z zespołem

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury, ul. Saint Vallier 1

Koncert promujący najnowszą płytę Anny Marii Jopek. 
Ceny biletów: 40 zł - 1 m., 35 zł -  II m.

2 9 .
20-21.03 
godz. 9.00

III Festiwal Muzyki 
Instrumentalnej

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Przesłuchania konkursowe. 
Szczegóły u organizatora. 

Wstęp: wolny

30. 20.03- 15.04 Wystawa prac plastycznych 
Jurka Moskały

DK Niedobczyce, 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce, ul. Barbary 23

Prace olejne na płótnie, tematyka różna. 
Wstęp: wolny

3 1 . 21.03 „Powitanie wiosny” Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W ramach imprezy projekcja filmu dla dzieci 
Wstęp: wolny

3 2 .
21.03

godz. 10.00 „Marzanna” Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Park za Domem Kultury 
ul. 1 Maja 95

Obrzęd topienia Marzanny i powitanie wiosny 
dla szkół i przedszkoli

3 3 .
21.03

godz. 11.00 I Dzień Wiosny
Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W programie m.in.: projekcja filmu dla młodzieży z 
szkół podstawowych oraz happening dla dzieci. 

Szczegóły u organizatora

3 4 .
21.03

godz. 19.00 „Misterium”
Towarzystwo Kulturalno 

- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Energia -  światło -  dźwięk. 
Szczegóły u organizatora 

Cena biletu: 20 zł

3 5 .

26.03
godz.

8.15 i 11.15
Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum 

Kultury, tel. 42 23 235
Sala widowiskowa 

RCK, ul. Saint Vallier 1 „Propaganda w kinie” -  impreza dla szkół.

36. 26.03
godz. 18.00

Z cyklu „Muzyka na Ratuszu” 
-  Najpiękniejsze kwartety 

smyczkowe

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Koncert Rybnickiego Kwartetu Smyczkowego.
W programie muzyka F. Schuberta, P. Czajkowskiego, 

W. A. Mozarta i innych.
Wstęp: wolny

3 7 .
28.03

godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne 

„Pędzlem i gitarą”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Prezentacja dorobku artystycznego Jurka Moskały. 
Cena biletu: 6 zł

38. 28 -  29.03 
godz. 10.00

I Festiwal Piosenki 
Europejskiej

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Przesłuchania konkursowe. 
Szczegóły u organizatora. 

Wstęp: wolny
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1.
marzec 

każda sobota 
od godz. 16.00

Otwarte Turnieje Szachowe 
dla dzieci i dorosłych

Miejski Klub Szachowy 
tel. 42 46 108 

(P. Bobrowski)

MOSiR Rybnik 
ul. Powstańców Śl. 40/42

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

2. marzec Loty widokowe nad 
Rybnikiem

Aeroklub ROW 
tel. 42 18 189 
(T. Langer)

Lotnisko Gotartowice 
ul. Żorska Szczegóły u organizatora

3.
marzec 

02, 09, 16, 23 
godz.9.30 -  

17.00

Rybnicka Amatorska Liga 
Koszykówki

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 068 

(J. Lazar)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

W każdą niedzielę kolejne kolejki rundy rewanżowej 
między zespołami JAWOR Rybnik, KAMAN 

Racibórz, DEMO SQUAD Żory, AS FIGLO STS, 
BERING Rybnik, ARAL Rybnik, MOSIR Żory, 

K&K Szkolna, CAMDEN TOWN, ROJEK DECOR 
PROFESSIONAL 

Wstęp: wolny

4.
marzec

każda niedziela 
od godz.9.00

Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Halowej

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

tel. 42 27 853 
(M. Woiński)

Hala widowiskowo -  
sportowa 

ul. Jastrzębska 12
Wstęp: wolny

5. marzec Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej 

tel. 422 53 77 
(T. Bonk)

Rybnickie Szkoły

Szczegóły na stronie www.efekt-reklama.pl oraz u 
organizatora 

Finał 10 maja 2003 r.
Wstęp: wolny

6. 02.03
godz. 10.00

Międzynarodowe Szachowe 
Mistrzostwa Rybnika Open 

2003

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 42 48 687 
(K. Hasiński)

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Turniej indywidualny. 
Wpisowe: 20 zł

7. 03.03
godz. 17.30

Mecz koszykówki -  młodzicy 
starsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 63 138 

(G. Adamczyk)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz między: MKKS Rybnik -  UKS 27 Katowice 
Wstęp: wolny

8. 04.03
godz. 16.00

Mecz koszykówki -  młodzicy 
młodsi

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

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz: MKKS Rybnik -  UKS 27 Katowice 
Wstęp: wolny

9. 05.03
godz. 18.00 Mecz koszykówki - juniorzy

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 46 315 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
Zespół Szkół Ekonomiczno 

-  Usługowych 
ul. Św. Józefa 30

Mecz między: MKKS Rybnik -  MOSM Bytom 
Wstęp: wolny

10. 08.03
godz. 15.00 Mecz towarzyski seniorów

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 

Rybnik -  Niewiadom

Mecz między: KS POLONIA Niewiadom -  KS 
Gorzyce 

Wstęp: wolny

11. 12.03
godz. 17.00

Śląska Liga Juniorek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel. 739 58 17 
(M. Troszka)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  UKS MOSM Bytom 
Wstęp: wolny

12. 13.03
godz. 16.30

Śląska Liga Kadetek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel. 739 58 17 
(G. Wistuba)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  GTK Gliwice 
Wstęp: wolny

13. 14.03
godz. 16.00 Mecz koszykówki - kadeci

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 63 138 

(G. Adamczyk)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz między: MMKS Rybnik -  POGOŃ Ruda 
Śląska

Wstęp: wolny

1 4 .
15.03

godz. 9.00
„Dziecięca Liga M iast: 

Śląsk -  Południe"

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 21 511 

(A.Zygmunt) 
Urząd Miasta Rybnika

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Wystąpią reprezentacje miast: Pszczyna., Żory, 
Czerwionka, Wodzisław, Jastrzębie, Pawłowice, 

Rybnik.
Turniej organizowany będzie w ramach imprez w 

ramach imprez promujących wejście do „Unii 
Europejskiej”
Wstęp: wolny

1 5 .
15.03

godz. 9.00

Turniej Skata Sportowego o 
Puchar Prezesa KS „Polonia” 

Niewiadom

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Restauracja „Renatka” 
ul. Morcinka 16

Turniej zaliczany do Grand Prix W-ROZSkat 
Wstęp: wolny

1 6 .
15.03

godz. 10.00

Indywidualne Szachowe 
Mistrzostwa Rybnika 
w grze błyskawicznej

Uczniowski Klub 
Sportowy „Fair Play” 

tel. 42 48 687 
(K. Hasiński)

Szkołą Podstawowa Nr 34 
ul. Reymonta 69 Wpisowe: 10 zł

Tel. 42-28-825, 42-Ś0-070 GAZETA R

http://www.efekt-reklama.pl
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17. 15.03
godz. 12.00

V Turniej Bokserski 
Juniorów

o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 
tel. 604 408 707 
(A. Jakimczuk)

Hala widowiskowo -  
sportowa 

ul. Jastrzębska 12 
Rybnik -  Boguszowice

W programie walki od godz. 12.00, po każdej walce 
nagrody.

Wstęp: wolny

18. 15.03
godz. 15.00 Mecz towarzyski seniorów

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 

Rybnik -  Niewiadom

Mecz między: KS POLONIA Niewiadom -  KS 
Zawada 

Wstęp: wolny

19. 15.03
godz. 16.00 Mecz ligowy

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Stadion 
ul. 1 Maja 26 

Rybnik -  Chwałowice

Mecz między: GKS PIERWSZY Chwałowice 
-  LKS GWIAZDA Skrzyszów 

Cena biletu: 6 zł

20. 15.03
godz. 16.00 Seniorzy -  klasa okręgowa

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz między: GÓRNIK Boguszowice 
-  KS ENERGETYK Rybnik 

Cena biletu: 6 zł

21. 15 lub 16.03 Sparing
Rybnicki Klub 

Motorowy 
tel. 422 88 80 
(P. Matloch)

Stadion
ul. Gliwicka 72

RKM Rybnik -  UNIA Leszno 
Szczegóły u organizatora

22. 17.03
godz. 17.30

Mecz koszykówki -  młodzicy 
starsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 63 138 

(G. Adamczyk)

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

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

Wstęp: wolny

23.
20.03
godz.

13.30-16.00

„Rybnicka Dziecięca Liga 
NBA”

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

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Udział biorą reprezentacje szkół Nr 3, 5, 11, 16, 18) 
Chłopcy rocznik 1992 i młodsi.

Wstęp: wolny

24. 21.03 Obchody 1 Dnia Wiosny 
dla dzieci i młodzieży

Aeroklub ROW 
tel. 42 18 189 

(I.Kopeć)
Urząd Miasta Rybnika 

Urząd Miasta Żory

Lotnisko Gotartowice 
ul. Żorska

W programie m.in.: pokazy i konkursy wiedzy 
lotniczej

oraz gry i zabawy.
Wstęp: wolny

25. 22.03
godz. 16.00 Zawody klasy okręgowej

Klub Sportowy 
„Rymer” Rybnik 

tel. 739 81 01 
(H. Papierok)

Stadion
ul. Górnośląska 

Rybnik - Niedobczyce

Mecz między: RYMER Rybnik -  CZARNI Gorzyce 
Ceny biletów: 5 zł, 2 zł

26. 22 lub 23.03 Sparing
Rybnicki Klub 

Motorowy 
tel. 422 88 80 
(P. Matloch)

Stadion
ul. Gliwicka 72

RKM Rybnik -  WŁÓKNIARZ Częstochowa 
Szczegóły u organizatora

27. 26.03
godz. 17.00

Śląska Liga Juniorek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel. 739 58 17 
(M. Troszka)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  UKS 13 Mysłowice 
Wstęp: wolny

28.
27.03
godz.

13.30-16.00

„Rybnicka Dziecięca Liga 
NBA”

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

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Udział biorą reprezentacje szkół Nr 6, 19, 26, 28, 32 
Chłopcy rocznik 1992 i młodsi.

Wstęp: wolny

29. 27.03
godz. 16.30

Śląska Liga Kadetek 
w koszykówce kobiet

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja koszykówki 
kobiet

tel. 739 58 17 
(G. Wistuba)

Sala sportowa SP Nr 5 
ul. Różańskiego

Mecz: RMKS Rybnik -  UKS MOSM Bytom 
Wstęp: wolny

30. 29.03 
godz. 9.00

Turniej Skata Sportowego o 
Puchar Firmy „Lord” w 

Rybniku

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Restauracja „Renatka” 
ul. Morcinka 16 Wstęp: wolny

31.
29.03

godz. 16.00 Mecz ligowy
Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Stadion 
ul. 1 Maja 26 

Rybnik -  Chwałowice

Mecz między: GKS PIERWSZY Chwałowice -  LKS 
Chałupki 

Cena biletu: 6 zł

32.
29.03

godz. 16.00 Seniorzy -  klasa okręgowa
Klub Sportowy 

„Górnik” Boguszowice 
tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz między: GÓRNIK Boguszowice -  LKS 
Krzyżanowice 

Cena biletu: 6 zł

33. 30.03
godz. 10.30 Okręgowa Liga Juniorów

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz między: GÓRNIK Boguszowice 
-  KS ENERGETYK Rybnik 

Wstęp: wolny

34. 30.03
godz. 12.00 Śląska Liga Juniorów

Klub Sportowy 
„Rymer” Rybnik 

tel. 739 81 01 
(H. Papierok)

Stadion
ul. Górnośląska 

Rybnik - Niedobczyce

Mecz między: RYMER Rybnik -  RUCH Chorzów 
Wstęp: wolny

IAZETA RYBNICKA



Już po raz dziesiąty Klub Energetyka Towarzystwa K ulturalno- 
Sportowego „K uźnia” zorganizował O gólnopolski Konkurs Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Yincenta van Gogha.

Festiwalowa 11 
/ przygrywka

GAZETA RYBNI® {

Jak na jubileusz przystało, ilość przysłanych 
na konkurs prac była imponująca. Jury w skła
dzie: artyści malarze Ireneusz Walczak (wy
kładowca katowickiej filii ASP w Krakowie) 
i Ryszard Kałamarz, artysta rzeźbiarz Jacek

Sarapata (również wykładowca j.w.) oraz 
współorganizator konkursu i komisarz pokon
kursowej wystawy Marian Bednarek „wnikli
wie rozpatrzyło” 380 prac 77 twórców z całej 
Polski, a nawet z... Londynu. Poza plastykami 
-am atoram i z Rybnika, najbliższych okolic 
i województwa śląskiego, najliczniej reprezen
towane było środowisko plastyczne w Warsza
wy, Poznania i Ciechanowa, twórcy pochodzili 
też m.in. z Łodzi, Bielska, Białegostoku oraz 
kilku mniejszych ośrodków. Nic dziwnego, nie
wiele jest w Polsce ogólnopolskich konkursów 
dla plastyków nieprofesjonalnych, a rybnicki 
poprzez „długofalowość” i poziom zdążył już 
wyrobić sobie niezłą renomę.

W tym roku w dziedzinie malarstwa I nagro
dę zdobył Jan Bembenista z Chorzowa za 
obraz „Hydrant” -  interesujące, realistyczne 
ujęcie banalnego przedmiotu, mijanego wielo
krotnie na ulicy, ale dopiero  oko twórcy 
dostrzegło w nim „obiekt artystyczny”. II na
grodę za zestaw prac otrzymała Gabriela Ha- 
brom-Rokosz, zaś III. -  za zestaw prac Ry
szard Szczepanek; wyróżnienienia przyzna
no Jadwidze Pietrek i Helmutowi Maturze.

W dziedzinie grafiki I nagrodę za zestaw prac 
otrzymała Iwona Balicka, zaś wyróżnienia 
Wiesław Bednarek i Adam Kuska -  niedo
widzący artysta, który wbrew losowi i stereoty
pom mierzy się z dziedziną sztuki niejako 
zarezerwowaną dla ludzi widzących.

Nagrodę za gobeliny odebrały przedstawi
cielki środowiska poznańskiego: I. Barbara 
Włodarczyk, zaś wyróżnienie Barbara Ku- 
biak-Sobczak. Jury nie przyznało nagrody 
w dziedzinie rzeźby.

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

Jak powiedział witając wernisażowych gości 
na uroczystym rozdaniu nagród Marian Bed
narek, zakwalifikowanie prac na wystawę już 
stanowiło dla nich wyróżnienie. Organizatorzy 
choć cieszą się z każdej pracy, obawiają się też,

że w Klubie Energetyka zabraknie w końcu 
miejsca do ich eksponowania. Póki co, na dwu 
poziomach siedziby klubu obejrzeć było moż
na kilkaset prac wykorzystujących różnorodne 
techniki plastyczne, o różnym poziomie arty
stycznym, dowodzących jednak, jak wielka jest 
potrzeba takiej właśnie wypowiedzi plastycz
nej i przedstawienia jej na publicznym forum. 
Niestety, okazji takiej nie miał patron konkur
su Vincent van Gogh, którego M. Bednarek 
nazwał „artystą bez legitymacji”. Przy okazji 
udało się Marianowi Bednarkowi, duchowi nie
pokornemu, rozdrażnić środowisko plastyczne 
„z legitymacją”, którego przedstawicieli -  ab
solwentów uczelni artystycznych i członków 
Związku Polskich Artystów Plastyków zbulwer
sowało określenie ich w słowie wstępnym ka
talogu „tak  zwanym i” p rofesjonalistam i. 
M. Bednarek planował, że byli uczestnicy kon
kursów z lat poprzednich, którzy później zdoby
li „legitymację”, wezmą udział w jubileuszowym 
konkursie wspólnie z amatorami. Niestety, ak
ceptacji ze strony profesjonalistów nie było, co 
komisarz wystawy skwitował zdaniem „...na szczę
ście, z pożytkiem dla innych”. To się również śro
dowisku spod znaku ZPAP nie spodobało. Nie
snaski te nie umniejszają oczywiście wartości or
ganizowanego konkursu amatorskiej twórczości 
plastycznej, tak przez jego uczestników cenione
go. A jednak do jury komisarz poprosił profesjo
nalistów... Oczywiście nie byłoby konkursu im. 
van Gogha, bez wsparcia elektrowni „Rybnik”, 
która w starannie wydanym katalogu wystawy na
zwana została „złotym sponsorem”. Nadzieję na 
dalsze wsparcie działań kulturalnych wyraził dy
rektor klubu Stanisław Wojtowicz, zaś repre-

W styczniu w Klubie Energetyka 
odbyły się eliminacje do Turnieju 
Regionalnego, który zainauguruje 
kolejną edycję O gólnopolskiego  
Festiwalu Piosenki Artystycznej.

Prawdziwa uczta dla miłośników dobrej pio
senki rozpocznie się 20 lutego i potrwa cztery 
dni. W trakcie siódmej już edycji festiwalu, oprócz 
konkursowych zmagań, publiczność obejrzy kon
certy znanych artystów. Gościem pierwszego dnia 
festiwalu (20.02) będzie ubiegłoroczna laureat
ka przeglądu Iwona Loranc z zespołem „Tri- 
color”. 21 lutego w Klubie Energetyka wystąpi 
zespół „Raz, Dwa, Trzy”, który zaprezentuje 
utwory Agnieszki Osieckiej, a 22 lutego również 
w KE, publiczność wysłucha recitalu Mirosła
wa Czyżykiewicza, a następnie Krystyny Jan
dy. Tradycyjnie już festiwal zakończy koncert 
galowy w TZR, a gwiazdą wieczoru 23 lutego 
będzie „Piwnica Pod Baranami”.

Podczas festiwalu obejrzymy jednak nie tylko 
występy znanych artystów, ale również koncerty 
konkursowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
do rywalizacji staną laureaci innych ogólnopol
skich festiwali. Ale nie tylko. Jak zwykle szansę 
występu w gronie najlepszych otrzymały osoby 
z naszego regionu. To właśnie z myślą o nich 26 
stycznia w KE odbyły się eliminacje do Turnieju 
Regionalnego OFPA, w których uczestniczyło 
25 osób z całego województwa śląskiego. Każ
dy z wykonawców musiał wykonać dwie piosen
ki poetyckie lub aktorskie kompozytorów 
polskich lub zagranicznych, a ze względu na cha
rakter festiwalu, młodym wykonawcom mógł to
warzyszyć tylko jeden akompaniator. Jurorzy: 
Czesław Gawlik, Kazimierz Niedziela, Woj
ciech Bronowski i Stanisław Wojtowicz wy
brali najlepszą dziesiątkę, która będzie rywali
zować w pierwszym dniu festiwalu. W gronie tym 
znaleźli się: Beata Kubisz z Rybnika, Kata
rzyna Kozyrska i Katarzyna Danek z Chwa- 
łowic, Jerzy Konofal z Rydultów, Mariusz 
Sniegulski z Leszczyn, Agnieszka Trzepizur, 
Patrycja Adamkiewicz i Agnieszka Szmato- 
ła z Dąbrowy Górniczej, a także Aneta Kem
pa z Częstochowy i Karolina Jarosz z Kato
wic. Dwoje z nich będzie reprezentować nasz 
region w koncertach konkursowych VII Ogól
nopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. 
Zachęcamy do udziału w tej imprezie, gdyż... 
„organizatorzy zapewniają swoim gościom sza
cunek dla piosenki artystycznej, serdeczne przyję
cie i sympatyczną atmosferę”. Warto zatem zo
baczyć, jak z takiego zaproszenia skorzystają 
uczestnicy festiwalu. (S)

zentujący „złotego sponsora” członek Zarządu 
Elektrowni „Rybnik” SA, dyrektor Zbigniew 
Maroszek, potwierdził, że elektrownia nadal nim 
pozostanie. Dodać trzeba, że drugim sponsorem

Laureaci konkursu, jego organizatorzy i jurorzy. Zdj.: M.T.



dlatego, że do niemieckiej armii okupant przy
musowo powołał dziesiątki tysięcy Slązoków. 
Jednym z nich był Zygmunt Szymiczek z Ra- 
dlina-Głożyn. Walczył jako artylerzysta na 
froncie wschodnim w latach 1942-1945. Jego 
wspomnienia na temat sposobu i jakości żywie
nia w niemieckiej armii można streścić jednym 
zdaniem: — Bytem ciągle głodny! Na obiad da
wano nam tylko tzw. ajntopf czyli gęstą zupę. 
W rzeczywistości wcale nie była znowu taka gę
sta — wspomina pan Szymiczek. — Był to ka
puśniak, krupnik, grochówka lub zupa z fasoli 
bądź soczewicy. Rzadko w niej było mięso. Tyl
ko raz w tygodniu dawano drugie danie czyli

Wieczerza wigilijna w podczas służby wojskowej } 
w niemieckiej armii, rok 1944. Na zdjęciu Zygmunt 
Szymiczek siedzi drugi od lewej. To właśnie pod
czas takiej frontowej wigilii Szymiczkowi w środku 
jego jedynej bułki, jaką wówczas dostał do zjedze
nia, trafiła się zapieczona mysz (!)■

śledzia. Do picia zaś była gorzka kawa zbożo
wa, woda z sokiem albo herbata z sacharyną. 
Jeśli zaś chodzi o wódkę, to dostałem jej jeden 
kieliszek za cale czytery lata służby.

Nie może więc dziwić, że żołnierze byli cią
gle głodni i kradli ludności cywilnej kury, świ
nie a czasami nawet ostatnie bochenki chleba. 
Nie raz jadące niemieckie czołgi czy ciężarówki 
obwieszone były „zdobycznnymi” czyli ukra
dzionymi płatami świńskiego czy wołowego 
mięsa. — Kiedyś bytem tak bardzo głodny, 
że wypiłem jednej Rosjance garnek mleka. Po
tem zobaczyłem, że ma dzieci, więc mi było bar
dzo wstyd... Nawet z tego się wyspowiadałem 
— mówi wzruszony Pan Zygmunt. Chętnie wy
słałbym dzisiaj jej rodzinie jakąś cenną paczkę, 
jakiś prezent. Miałem też na froncie kolegę Cześ
ka, też Slązoka. Opiekował się on koniem, na
zwał go Norbert i czasem karmił go kawałkami 
swojego, tak cennego na wojnie chleba.

Armia niemiecka na froncie wschodnim tak
że podczas świąt nie dawała swym żołnierzom 
więcej żywności. - Nawet podczas wieczerz wi
gilijnej nie dostaliśmy czegoś lepszego, czy np. 
podwójnej porcji chleba -  opowiada Zygmunt 
Szymiczek. Jedynym luksusem tego dnia była 
bułka z  białej mąki zamiast codziennego czar
nego chleba. Ja jednak miałem wówczas wiel
kiego pecha, gdyż trafiła mi się bułka, w której 
przypadkowo zapieczona była mysz. Przyznam 
się szczerze, że byłem tak głodny, że chciałem ją 
zjeść. Nie zrobiłem tego ze względu na szyder
stwa moich kolegów Niemców, aby nie dać im 
powodu do kolejnych kpin z Polaków. Nie m o
głem pozwolić, aby śmiano się, że Polacy jedzą 
myszy. Oni przecież nas Slązoków uważali za Po
laków... I  słusznie!

Tekst, zdj. i fotokopie: Marek Szołtysek

a . Współczesne zdjęcie Zygmunta Szymiczka, zrobione w styczniu 
2003 roku w jego domu w Radlinie-Głożynach. Przed nim suto za
stawiony stół, który w niczym nie przypomina jego żołnierskich lat.

i  Zygmunt Szymiczek, rocznik 1923, został w 1942 
roku przymusowo powołany do niemieckiej armii. 
Walczył na froncie wschodnim, gdzie wiele wycietr- 
piał z powodu głodu, zimna, chorób i ran. Do swych 
rodzinnych Głożyn powrócił szczęśliwie 1 grudnia 
1945 roku.

ETA RYBNICKA
Abecadło rzeczy śląskich

Co wojoki jadły na wojnie
czyli bułka z myszą

Miałem wówczas wielkiego pecha, gdyż trafiła mi się bułka, w której przy
padkowo zapieczona była mysz. Przyznam się szczerze, że byłem tak głodny, 
że chciałem ją zjeść...

Na temat drugiej wojny światowej istnieje 
wiele mitów. Jeden z nich mówi, że na jej fron
tach niemieccy żołnierze, w odróżnieniu od 
rosyjskich, byli żywieni bardzo dobrze. Nie 
jest to prawda! Zagadnienie to interesuje nas

mały klops i dwa kartofle w „mundurkach”. 
Drugi raz posiłek wydawano żołnierzom wie
czorem i to co dostali, musiało starczyć im na 
kolację i śniadanie następnego dnia. Dostawa
liśmy wtedy kawałek bochenka czarnego chleba 

grubego na dwa palce. 
Była to rów now artość  
czterech kromek. Trzeba 
jednak wspomnieć, że od 
1943 roku, racje zmniej
szono do trzech kromek 
— tłum aczy Zygm unt 
Szymiczek. — Do chleba 
dodawano małą kostecz
kę margaryny lub masła 
oraz naprzemiennie jeden 
z dodatków: łyżka mar
molady, plaster salcesonu, 
plaster żółtego sera lub pół

Luty 2003



U r lr f  fTrrrrrm rrrfnrllra
(cz.14)

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybni
ka i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzy
ma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na 
zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych 
stron i zbierania ich w segregatorze.

GAZETA RYBNICK
P onadto  proponujem y C zytelnikom  w spółredago

wanie cyklu -  zachęcam y do przynoszenia do redak 
cji sta rych  zd jęć  będących  św iadkam i m inionych 
czasów.

N ajbardziej in teresu jące zamieścimy w „G R ”. Za 
każde zdjęcie wybrane do druku, zapłacim y 10,00 zł. 
Sponsorem  akcji jes t W ydawnictwo „Śląskie A BC ” 
z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia -  dzięku
jemy.

;A

To zdjęcie jest z pozoru mało oryginalne. Zrobiono je  jednej ze starszych klas szkoły podstawowej, mieszczącej się dawniej w budynku dzisiejszego IILO  przy 
ulicy Mikolowskiej. Zdjęcie wykonano w 1946 roku, a siedząca w pośrodku nauczycielka nazywa się Sztajer. Oryginalność tego zdjęcia polega na uchwyceniu 
wyjątkowo wystrojonych dziewczyn. Pamiętajmy, że jest rok po zakończeniu drugiej wojny światowej, jest bieda, ale do szkolnego zdjęcia dziewczyny siedzące w> 
drugim i trzecim rzędzie mają najmodniejsze wówczas fryzury -  takie „ wele ” na środku głowy. Niechaj szczególnie przyjrzą się temu zdjęciu ci, którzy twierdzą, 
że to tylko dzisiaj dziewczyny robią H’ szkolę rewie mody. To jest chyba zjawisko stare jak świat.

Zdjęcie to zrobiono 16 
sierpnia 1929 roku, 
a dostarczył go do na
szej redakcji pan 
Edward Kowacki. Wi
dzimy tutaj pracowni
ków przedsiębiorstwa 
komunalnego, które 
mieściło się na terenie 
dzisiejszego parkingu 
za sklepem „Hermes”. 
Była tam najstarsza 
w Rybniku gazownia 
i właśnie wspomniane 
przedsiębiorstwo. Nie 
wiemy jednak dokład
nie jak się ono nazy
wało. Na napisie na 
zdjęciu czytamy jedy
nie „Monterzy 
M.Z.P.”. Może ktoś 
pomoże nam rozszy
frować ten skrót?

i
‘■O

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

GAZETA m mTel. 42-28-825, 42-60-070



GIZETA  RYBNICKA

Poznaj swojego dzielnicowego Młodszy aspirant Dariusz Pieron

W spólnie z Komendą M iejską P olic ji rozpoczynam y prezentacją  sylw etek dzie ln icow ych -  stróżów  
prawa „pierw szego kon tak tu” . Celem  cyklu je s t przybliże nie  m ieszkańcom  m iasta fu nk cjo na riuszy, 
do których w razie  p otrzeby należy się zw ra cać. Chcem y też przedstaw ić  specyficzne  problem y 
poszczególnych d zie ln ic  w zakresie  bezpieczeństw a i porządku publicznego. W spółpraca policji 
z przedstaw icielam i lokalnych społeczności je s t podstawą działań profila ktyczn ych  oraz sprzyja  
zm nie jszaniu skali istn ie ją cych  zagrożeń. Dajm y zatem  szansą naszym  d zie ln icow ym .

R o zp o czyn a m y od p re z e n ta c ji d z ie ln ic o w y c h  Ś ró d m ie ś c ia , zgo dn ie  z n u m e ra c ją  p rz y ję tą  
w Kom endzie M iejskiej P o lic ji.

Młodszy aspirant Dariusz Piotrowski

Dzielnica nr 1, obejmująca część Śródmie
ścia, wyznaczony ulicami: Plac Armii Krajo
wej (1 do 5), Bolesława C hrobrego 
(2 do 8), Św. Jadwigi (1 do 17; 2 do 14), Gwar
ków (2 do 18), Jankowicką (1 do 37; 2 do 60), 
ks. Popiełuszki (1 do 9; 2 do 10), Klasztorną 
(1 do 3), Plac Kopernika (1 do 3), Łanową 
(1 do 3; 2 do 18), Łąkową (1 do 25; 2 do 12),

Generała Hallera (1 do 21; 2 do 32), 3 Maja 
(2 do 48), Miejską (Ido  15; 2 do 14), Młyńską 
(1 do 53; 2 do 76), Piłsudskiego (2 do 8), Pocz
tową, Reymonta (1 do 27; 2 do 34), Rzeczną 
(2 do 4), Siwca (2 do 14), Smolną (1 do 15;
1 do 10), Szkolną (29 do 37; 38 do 14), Wiej
ską (1 do 65; 2 do 70), Wolnego (1 do 13;
2 do 16), Wodzisławską (1 do 79), Zamysłow- 
ską (1 do 25; 2 do 20c).

Mł. asp. D. Piotrowski opiekuje się tym re
jonem od 1995 roku. Ze względu na zróżni
cowanie obiektów na tym obszarze -  targo
wisko miejskie, parkingi, ogródki działkowe, 
placówki handlowe, siedziby firm -  zagroże
nia są bardzo różnorodne. Najczęściej odno
towywane zdarzenia to kradzieże kieszonko
we i włamania do samochodów, rzadziej -  
kradzieże samochodów i rozboje. Dzielnico
wy przestrzega przed noszeniem dużej ilości 
gotówki, szczególnie na targowisku i zwra
caniem tym na siebie uwagi złodziei. Ceni so
bie współpracę z handlowcami i obsługą tar
gowiska, a także Zarządem POD „Florian”.

Mł. asp. D. Piotrowski jest doświadczonym 
dzielnicowym po kursie podoficerskim i aspi
ranckim w tej specjalności.

Kontakt: teł. 42 21297,42 28 570 w. 19

Dzielnica nr 2 obejmująca część Śródmieścia, wyzna
czony ulicami: Białych, Byłych Więźniów Politycznych, 
Basisty, Chrobrego (16 do 30; 9 do 39), Chalotta, Dwor
cową, Hutniczą, Kochanowskiego, Kościuszki, Kraszew
skiego, Łokietka, Łony, 3 Maja (nieparzyste), Mikołow- 
ską (2 do 72), Matejki, Mickiewicza, Na Górze (parzy
ste), Piłsudskiego (10 do 20), Powstańców Śląskich, Sta
szica, Staiera, Stromą, Strzelców Bytomskich, Szafranka, 
Sybiraków, Saint Vallier, Tęczową, Wieniawskiego, Woj
ska Polskiego, Wysoką, Wita Stwosza, Żwirki i Wigury.

Nad rejonem tym sprawuje nadzór od 2001 roku, 
wcześniej nabierał doświadczeń w dzielnicy Niewiadom. 
Uważa swój rejon za trudny, choćby ze względu na obec
ność dworców PKP i PKS, ciągów handlowych, stacji 
paliw. Główne zagrożenie to kradzieże w sklepach, in
stytucjach publicznych, biurach, na dworcach komuni
kacji publicznej. Dworce PKP i PKS to miejsce częstych 
dewastacji mienia. Parki i skwery sprzyjają rozbojom.

Mł. asp. D. Pieron przeszedł egzaminy podoficerskie, 
szkolenie aspiranckie i szkolenie doskonalące o specjal
ności dzielnicowy.

Kontakt: teł. 42 21 297, 42 28 570 w. 18

M inęła 58 rocznica „Marszu śm ierci”, nieludzkiej 
ewakuacji więźniów z obozu w Oświęcimiu u schyłku wojny 
-  w styczniu 1945 roku.

Rocznica „M a rszu  śm ierci”
Pod pomnikiem 
w Kamieniu 
kwiaty złożyli 
przedstawiciele  
władz miasta  
oraz Muzeum, a 
także uczniowie 
Szkoły Podstawo
wej nr 28.
Zdj.: C. Chlu- 
bek-Adamczyk

Wynędzniałych i zziębniętych więźniów 
w liczbie ok. 2,5 tys. przywieziono na stację 
kolejową w Rzędówce. Na skutek zimna 
i wycieńczenia wielu z nich nie mogło wyjść 
z wagonów, zostali więc przez hitlerowców

wystrzelani. Resztę sformowano w kolumny i po
pędzono w drogę. Między Wielopolem a Kamie
niem zginęło kolejnych kilkudziesięciu więźniów, 
zaś prawie 370 osobom udało się zbiec. Wielu z nich 
ukryli okoliczni mieszkańcy. Wieczorem 22 stycz
nia więźniowie dotarli do Rybnika, gdzie spędzo
no ich do zabudowań w pobliżu stadionu przy 
ul. Gliwickiej. Wielu zmarło, większość uciekinie
rów zastrzelono. Rankiem, w 20-stopniowym mro
zie, ocalałych popędzono dalej.

Miejscowe społeczeństwo nie zapomniało o tra
gicznym marszu. W pobliżu stadionu stanął obe
lisk upamiętniający ofiary, pomnik postawiono też 
na zbiorowej mogile 446 zmarłych i zamordowa
nych uczestników marszu. W 1995 roku, w 50 rocz
nicę tragicznych wydarzeń, w Kamieniu odsłonięto 
pomnik, gdzie w trzech językach (polskim, hebraj
skim i niemieckim) widnieje napis: „ Tym co zginęli, 
tym co przeżyli, tym co ratowali”. Wtedy też do Ryb
nika zjechali ocaleni, w tym żydowskie małżeństwo

c.d. na stronie 32

Luty 2003



— Ślub braliśmy w październiku 1952 r. Do
czekaliśmy się trójki dzieci, siedmioroga wnu
ków i trzech prawnuków, a poznaliśmy się dzię
ki mojemu bratu — mówi Krystyna Nowak 
z Chwaiowic, która wspólnie z mężem Leonem 
uczestniczyła w uroczystości złotych godów.

W U rzędzie M iasta  Rybnika  
wręczono „M edale za długoletnie 
pożycie m ałżeńskie” przyznawane 
przez Prezydenta RP.

— Pracowałam w służbie zdrowia, a mój mąż 
był górnikiem. Miałam czwórkę dzieci, ale jed
no już nie żyje. Mam dziesięciu wnuków i pięciu 
prawnuków -  mówi inna jubilatka Helena 
Albrecht. — Swojego męża Joachima pozna
łam w kościele w Niedobczycach.

Podczas spotkania z rąk prezydenta Adama ^ 
Fudalego i kierownika Urzędu Stanu Cywilne
go Marii Cwenar, medale odebrali również:
Maria i Zygmunt Kulikowie, Maria i Jerzy 
Malinowscy, Helena i Eryk Reznerowie, He
lena i Jan Nicklowie, Krystyna i Józef Mar
kowie, Bronisława i Alojzy Juraszczykowie, 
Bronisława i Konrad Szczecinowie, Łucja 
i Edmund Luksowie, Stefania i Herbert Czo- 
galowie, Aniela i Wojciech Gabryszowie, Te
resa i Hieronim Dziwokowie, Magdalena 
i Ryszard Horzelowie, Zyta i Stanisław Bu- 
rzykowie, Otylia i Ewald Karkoszkowie, Róża 
i Eryk Drzęźlowie, Maria i Rufin Stoltny, 
Aniela i Justyn Zimończykowie, Maria i Al
bin Dziubowie, Aniela i Emil Stronczkowie,
Klara i Florian Kłosek, Helena i Alojzy Pie
chowie, Katarzyna i Sylwester Bierscy, Wła
dysława i Ryszard Czerninogowie, Helena 
i Erwin Szlachtowie, Marta i Kazimierz 
Musiolowie oraz Maria i Henryk Tobia- 
szowie.

Jak zwykle jubilaci wysłuchali wielu serdecz
nych życzeń oraz m in i-koncertu  zespołu 
„Gam a”. Jubilatom życzymy wszystkiego 
najlepszego! (S)

GAZETA RYBNICKĄ

Zycie ponad wiek!

Sędziwa solenizantka z prawnuczką Iloną i pra- 
prawnuczką Karolinką.

Obchodząca w ub. roku hucznie 100-lecie swo
ich urodzin Emilia Drewniok, ukończyła w do
brym zdrowiu i kondycji psychicznej 101 lat! 
Życzenia złożyła jej najbliższa rodzina i znajomi, 
a ks. Antoni z parafii Matki Boskiej Bolesnej 
odprawił z tej okazji mszę św. w mieszkaniu sza
cownej solenizantki przy rybnickim Rynku.

Jubilatka nadal z zainteresowaniem ogląda 
telewizyjne wiadomości i seriale oraz żyje pro
blemami i sukcesami rodziny. Życzymy dal
szych lat w zdrowiu i pomyślności!

W Rybniku żyje aktualnie 10 osób 100- 
i ponad 100-letnich, a są to wyłącznie kobiety...

Teł. 42-28-825, 42-60-070



(ZETA RYBNICKA -  SPORT

Brąz sitacza z  „Prom yka”

Radą i doświadczeniem młodym ciężarowcom służył wielokrotny reprezentant 
Polski w podnoszeniu ciężarów, olimpijczyk Andrzej Cofalik.

Michał Słowik -  za
wodnik Sekcji Tereno
wej Olimpiad Specjal
nych „Promyk” Rybnik 
został brązowym meda
listą I Regionalnego Mi
tyngu Dwuboju Siłowe
go w Raciborzu. W zawo
dach tych wzięło udział 
5 ekip z województwa ślą
skiego, a zawodnicy rywa
lizowali w dwóch konku
rencjach  -  w yciskaniu 
sztangi na ławeczce w le
żeniu oraz „martwym cią
gu”. Zawodnik rybnickie
go „Prom yka” osiągnął 
trzeci wynik zawodów, uzyskując w dwuboju 
190 kg. Po udanym starcie M. Słowik wraz ze 
swoim trenerem Zdzisławem Pliszem już przy
gotowują się do mających odbyć się w maju za

wodów ogólnopolskich. W czasie trwania za
wodów radą i doświadczeniem młodym cięża
rowcom służył wielokrotny reprezentant Pol
ski, olimpijczyk Andrzej Cofalik.

Siatkarskie rozstrzygnięcia
Trzecioligowi siatkarze RMKS-u Ryb

nik zbliżają się do końca fazy zasadniczej 
tegorocznej rywalizacji w lidze śląskiej.
Choć do rozegrania pozostały im dwa spot
kania: z AZS-em Katowice i Częstochową, 
z pewnością myślami są już w turnieju fina
łowym. Odbędzie się on na przełomie lutego 
i marca prawdopodobnie w Dąbrowie G ór
niczej (zwycięzca ligi), a poza gospodarzem 
wezmą w nim udział MKS Żywiec (2. miej
sce), RMKS Rybnik (3. miejsce) i MKS Po
ręba (4. m iejsce). Trzy pierwsze zespoły 
w 22 rozegranych spotkaniach na swoim kon
cie zgromadziły po 40 pkt., a o ich miejscu 
w tabeli decyduje bilans setów wygranych 
i przegranych. Z turnieju finałowego dwa 
pierwsze zespoły reprezentować będą Śląsk 
w turniejach ogólnopolskich, których stawką 
będzie awans do II ligi.

Również w Amatorskiej Lidze Piłki Siat
kowej Rybnik 2002/2003 nabierają tempa roz
grywki zarówno w serii „A” jak i w „B”. W tej
pierwszej zespoły walczą o jak najlepszą pozycję 
w tabeli, ale również o jak najlepszy dorobek punk
towo zaliczany do turnieju finałowego, zaplano
wanego na początek maja.

Po 14 kolejkach amatorskiej rywalizacji w serii 
„A” prowadzi AKS Artus Żory 26 pkt., drugi jest 
Preem Rybnik 25 pkt., trzeci Fox Pszów 25 pkt. 
a czwarty Beer Team Rybnik (drużyna ta rozegrała 
o jedno spotkania więcej). Na piątym miejscu pla
suje się ExpertTeam Rybnik, który zdobył 21 punk
tów ale do rozegrania ma dwa zaległe spotkania.

W serii , 3 ” gdzie zespoły walczą o miejsca 10-18 
prowadzi Dwójka Świerklany (12 meczy -19  punk
tów), drugi jest Olimp Żory (13 meczy -  19 pkt.), 
a trzeci Dream Team Zabełków (12 meczy-18 pkt.).

Międzynarodowo przy szachownicach
Miejski Klub Szachowy w Rybniku był 

organizatorem kolejnych już Międzyna
rodowych Zawodów Szachowych Dzieci. Jak
co roku, zawody rozpoczęto meczem drużynowym 
Rybnik kontra Frydek-Mistek (Czechy), rozgry
wanym na 18 szachownicach. Pierwszy mecz wy
grali Czesi 10:8, a drugi rybniczanie 13:5, zatem 
w dwumeczu tych drużyn zwyciężył Rybnik 21:15.

Następnie rozegrano turnieje indywidualne 
w grupie przedszkolaków (startowało w niej 39 
zawodników) i w grupie wiekowej do lat 12 (32 
zawodników). W grupie przedszkolaków zwy
ciężyła Ewa Migatuiska przed Magdaleną 
Szołtys i Klarą Zemkową (Czechy). Wśród 
chłopców najlepszym szachistą okazał się

Jakub Kaziur, drugi był Jiri Kożel (Czechy), 
a trzeci Aleksander Orlikowski.

W grupie wiekowej do 12 lat wśród dziew
cząt zwyciężyła Anna Krupa, przed Moniką 
Paniczek i Terezą Rohovską (Czechy).

W śród chłopców turniej wygrał Marcin 
Krzyżanowski, przed Jiri Kociscakiem (Cze
chy) i Przemysławem Matuszczykiem.

Uroczystego otwarcia dokonał prezydent 
Rybnika Adam Fudali. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczo
we, a najlepsi puchary. Zawody zorganizo
wała działająca w MKSz-u grupa Gambit, 
którą tworzą w ramach wolontariatu za
wodnicy klubu.

Przygotowania trwają
W Rybnickim Klubie Motorowym zakończo

no kompletowanie drużyny na nowy sezon. Do
starego składu dołączyli trzej nowi zawodnicy: Ma
riusz Staszewski, Nicky Pedersen oraz Roman 
Poważnyj. Nie jest jeszcze wyjaśniona sprawa star
tów w RKM-ie Zbigniewa Czerwińskiego.

M. Staszewski to wychowanek Stali Gorzów, któ
ry w sezonach 1998-2000 reprezentował barwy 
Włókniarza Częstochowa. Do największych sukce
sów tego zawodnika zaliczyć trzeba 4 miejsce w fi
nale Indywidualnych Mistrzostw Polski w 1998 r. 
oraz srebrny medal Mistrzostw Europy w roku 2001.

Kolejni dwaj zawodnicy to tegoroczni zagranicz
ni jeźdźcy' RKM-u, którzy zastąpią braci Karlsso- 
nów. N.Pedersen w ostatnich sezonach reprezento
wał drużyny z Gdańska i Zielonej Góry, mocno przy
czyniając się do awansu tych zespołów do ekstraligi. 
Jego największym sukcesem jest zwycięstwo w ubie
głorocznej Grand Prix Europy w Chorzowie.

Drugi „zagraniczniak” w RKM-ie -  R.Poważ- 
nyj od początku swojej kariery jest zawodnikiem 
rosyjskiej drużyny Mega Łada Togliatti, przez czte
ry sezony startował w lidze angielskiej, a na roze
granym w ubiegłym roku w Rybniku finale Mi
strzostw Europy zajął 6 miejsce.

W czasie gdy zawodnicy pracują nad kondycją 
fizyczną, na rybnickim stadionie nieustannie trwają 
prace remontowa. Ich efekty widoczne są już z da
leka gołym okiem. Mowa o słupach oświetlenio
wych, które zostały postawione, a dzięki którym 
głównie imprezy żużlowe zyskają na atrakcyjności. 
W siedzibie rybnickiego klubu nabywać już 
można karnety na imprezy żużlowe, zaplano
wane na tegoroczny sezon.

Puchar na własność
Zawodnicy Śląskiego Klubu Sportowego 

Niesłyszących Rybnik już po raz trzeci z rzę
du zostali Mistrzami Polski w piłce nożnej 
halowej niesłyszących i przechodni do tej 
pory, okazały puchar otrzymali na własność.

W tegorocznych Mistrzostwach Polski niesły
szących wystąpiło 10 zespołów, rybniczanie jako 
obrońcy tytułu mistrzowskiego bezpośrednio 
awansowali do finałów, które odbyły się we Wro
cławiu. Pierwsze dwa spotkania rybniccy piłka
rze wygrali dość łatwo, pokonując najpierw 
ŁKSG Łódź, a potem Radomig Radom w iden
tycznym stosunku bramek 11:1.

W decydującym o zdobyciu mistrzowskiego 
tytułu spotkaniu rybnicka drużyna spotkała się 
z Bagry Kraków. Po pierwszych minutach spo
tkania prowadzili krakowscy piłkarze 2:0, jednak 
I połowa zakończyła się prowadzeniem rybniczan 
4:3. W drugiej części meczu tylko rybniczanie 
trafiali do bramki swoich rywali, by ostatecznie 
pokonać Kraków 8:3.

Poza pucharem rybniczanie wywalczyli jeszcze 
kilka nagród indywidualnych. Najlepszym bram
karzem turnieju został Piotr Piekarski, a kró
lem strzelców został Grzegorz Jandrecki. Tyle 
samo zdobytych bramek miał na swoim koncie 
inny rybniczanin Adam Piekarski, jednak 
o przydziale nagrody decydowały rzuty karne.

AZETA RYBNICKA Luty 2003
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Podsumowali sezon
Po całorocznych zmaganiach członkowie 

sekcji bokserskiej działającej w RMKS-ie 
Rybnik spotkali się na uroczystym podsu
mowaniu minionego sezonu. Uczestniczył 
w nim m.in. wielki sympatyk tego sportu, zastęp
ca prezydenta Rybnika Józef Cyran. Do naj
większych sukcesów minionego sezonu, których 
autorami byli rybniccy bokserzy, należy z pew
nością zdobycie Pucharu Polski kadetów, cze
go w ciągu ostatnich 30 lat nie udało się doko
nać żadnej innej śląskiej drużynie. Poza tym tro
feum rybniczanie zwyciężyli w klasyfikacji dru
żynowej turniejów organizowanych w Rybniku: 
o puchar prezydenta Rybnika i o puchar dyrek
tora MOSiR-u. Do nich należy również zwy-

Członkowie sekcji bokserskiej RMKS wraz z trenerami, opiekunami sekcji i gośćmi 
spotkania.

się rów nież 
Janusz Koło
dziejski.

cięstwo w ogólnopolskim turnieju „Ciupaga 
Góralska”, jaki odbył się w Żywcu, zaś w lidze 
śląskiej juniorów, kadetów oraz młodzików za
wodnicy RMKS-u uplasowali się na 2 miejscu.

Poza sukcesami drużynowymi zanotowano 
również sukcesy indywidualne. Tomasz Rej- 
mak zdobył brązowy medal na Mistrzostwach 
Polski juniorów, został także mistrzem Śląska, 
Wojciech Podgórny wystąpił na Ogólnopol
skiej Olimpiadzie Młodzieży i został mistrzem 
Śląska, Piotr Buchta zdobył złoty medal w Pu
charze Polski kadetów, Patryk Cichocki wy
walczył srebrny medal w Pucharze Polski, a me
dale brązowe na zawodach tych wywalczyli: 
Marcin Cichocki, Kamil Łukaszuk oraz To
masz Bandachowicz.

Strefowym mistrzem Polski młodzików zo
stał Mateusz Debczyński, a drugi na tych za

w odach był 
Mateusz Ma-

Teraz p la y -o ff
Trzeciołigowi koszykarze MKKS-u Ryb

nik zakończyli rundę zasadniczą na 7 miej
scu. W pierwszej rundzie rozgrywek play-off 
spotkają się z drugim zespołem tabeli -  MMKS 
Dąbrowa Górnicza. Rybniczanie w 18 spotka
niach rundy zasadniczej zdobyli 24 punkty, wy
chodząc zwycięska ręką z pojedynków z Pogo
nią Prudnik 87:69, M OSiR-em Zabrze 88:71 
i AZS-em Katowice 103:90 i 108:100. Dwu
krotnie w pojedynkach z Cieszynem rybnicza- 
nom przyznano zwycięstwo walkowerem.

W po jedynku z najbliższym  ryw alem  
-  MMKS-em z Dąbrowy Górniczej, rybnicza
nie w rundzie zasadniczej dwukrotnie doznali 
porażki 64:92 i 60:94.

W fazie zasadniczej tegorocznych rozgrywek 
punkty dla MKKS-u zdobyli: Stanisław Grabiec 
383 pkt., Jacek Rduch 222 pkt., Przemysław 
Szymański 179., Artur Mrówczyński 146 pkt., 
Oktawian Przeliorz 144 pkt., Maciej Kret 80 
pkt., Paweł Grzelczak 64 pkt., Ksawery Fojcik 
(grający trener) 44 pkt., Maciej Kozieł 31 pkt., 
Zbigniew Przybyła 29 pkt., Daniel Badeński 
26 pkt., Mateusz Majewski 15 pkt., Bartłomiej 
Gliński 14 pkt., Krzysztof Gawałek 7 pkt.

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powstanie z liter 

w polach oznaczonych kropkami

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe wartości 50 zt każdy

ufundowane przez G Ż z23? Q j X .

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać 
do redakcji na adres: „Gazeta Rybnicka” , Rynek 12a, 
skr. poczt. 96 ,44-200 Rybnik do 12 MARCA br.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 1 „GR” -  „GÓRA”.
Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł każdy otrzymują: 
AGNIESZKA GĄSEK i AGNIESZKA STAWICKA z Rybnika
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Rybnik, n i. Sobieskiego 18 , te l. 4 2 3 8 7 0 3

Witołd Horwath, Se
ans. Wyd. W.A.B. War
szawa 2003. Wyd. II.

Krytycy sposób narracji 
tej książki porównali do 
A lberta  C am usa i coś 
w tym jest. Wykorzystują
ca wątki autobiografii au
tora  (rocznik 1957) po
wieść o szerokim tle spo

łeczno-obyczajowym czasów „żelaznej kur
tyny” wciąga tak, że trudno uwolnić się od jej 
bohaterów.

• • ♦
Andrzej Szczeklik,

Katharsis -  o uzdrowi- 
cielskiej mocy natury 
i sztuki. Wyd. Znak,
Kraków 2003.

Autor jest szanowanym 
i uwielbianym przez krako
wian lekarzem, autorem  
ok. 600 publikacji nauko
wych, kierownikiem kate
dry chorób wewnętrznych UJ. Ale jest też hu
manistą, erudytą, opiekunem i przyjacielem 
artystów. Pięknie wydane „K atharsis” ze 
wstępem Czesława Miłosza to książka o me
dycynie oraz sztuce i ich wspólnym rodowo
dzie - magii. Ale również o historii i dniu dzi
siejszym sztuki lekarskiej.

• • •
Kocie Sprawy. Nr 

1(9), Luty 2003.
Prawdziwy raj dla „ko

ciarzy” czyli ludzi szczegól
nie ukochujących te naj
mniejsze z kocich drapież
ników. Pismo (od lutego 
br. miesięcznik) nie stroni 
jed n ak  od m ateria łów  
o większych kotach -  w tym 

numerze o pumie. Ale przede wszystkim to 
nasz kot domowy i podwórzowy jest bohate
rem pisma. Jego zdrowie, uroda i nasz, ludz-

Whitney Houston 
Just Whitney. Arista Re- 
cords. Inc.

Limitowana, specjalna 
wersja nowego album u 
am erykańskiej gwiazdy 
pop. na którą składa się 
CD z kilkunastoma kompozycjami w klima
tach niewiele odbiegających od poprzednich 
płyt oraz płyta DVD z nagraniem dwóch wi- 
deokłipów oraz scen z ich kręcenia.

Jedno trzeba Whitney przyznać -  na zdję
ciach w dołączonej do albumu książeczce wy
gląda świetnie, na przekór temu, co widać 
w plotkarskich pismach.
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RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 stycznia 2003 r. 
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2003 rok

Działając na podstawie przepisów:
-  art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 

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. 13 ust.l i 2, art. 19 ust. 6,7,10 i 12, art. 20 ust. 6 i 11, art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 4, 
art. 48,109,110 art. 112 ust. 2 pkt 1,2 i 3, art.llóust. 1,2,3 i 4 art. 117 ust. 1 
i 2, art. 118,122, 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi 
zmianami)

-  art. 3,4,8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu teryto
rialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami)

-  art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
0 organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123)

-  art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 
r. Nr 62, poz. 627)

-  art. 41 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

-  art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy re
formujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872)

-  art. 80 ust. 2 ,3 ,3a, art. 90 ust. 1 ,2 ,3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta oraz Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1 .
Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych:
-  dochody w wysokości 251.407.773 zi

zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumny 6 i 7 tabeli.
-  wydatki w wysokości 282.437.117 zł

w tym:
-  rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000 zł,
-  rezerwa celowa w kwocie 300.000 zł na wydatki inwestycyjne 

zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze WG i WP tabeli.
§2.

Przyjąć wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem w kwocie 1.950.000 zt.

§3.
Ustalić deficyt budżetu miasta w wysokości 31.029.344 zł oraz określić 

źródła jego pokrycia ujęte w załączniku nr 3.
§4.

Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach miasta wyemitować obligacje w łącznej kwocie 31.500.000 zł, 
które zostaną wykupione z dochodów budżetowych w latach 2013 -  2016, a 
także zaciągnąć kredyt w wysokości 10.263.718 zł.

§5.
Określić limity wydatków w latach 2004-2005 na wieloletnie programy 

inwestycyjne, ujęte w kol. 9 i 10 wykazu stanowiącego załącznik nr 4.
§6.

Przyjąć do realizacji poza wieloletnimi programami inwestycyjnymi, in
westycje pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7.
Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania w 2003 r. kredytów krótko

terminowych w wysokości do 5.000.000 zł na pokrycie występującego w cią
gu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta.

§8.
Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez 

siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.
§9.

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finan
sowych jednorazowo do kwoty 28.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań miasta.

§10.
Upoważnić Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wol

nych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta bezpośrednio lub 
wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów, gwarantujących 
bezpieczeństwo środków i oferujących wyższą rentowność portfela papierów 
wartościowych, w drodze ich lokowania w depozyty bankowe, dłużne papiery

wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodo
wy Bank Polski oraz papiery dłużne jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11.
Przyjąć wyodrębnione dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki 

związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej, 
w łącznej kwocie 15.720.300 zł, w tym :
a) realizowane przez gminę w wysokości 7.806.830 zł

-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 8
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UG

b) realizowane przez powiat w wysokości 7.913.470 zł
-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 9
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UP

§ 12.
Przyjąć dotacje celowe i wydatki w kwocie 28.738.168 zł na zadania reali

zowane na podstawie porozumień zawartych:
a) z organami administracji rządowej 21.000 zł

-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 11
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PR

b) z jednostkami samorządu terytorialnego 28.717.168 zł
-  dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 10
-  wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PJ

§13.
Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnic) zgodnie z załączni

kiem nr 6.
§14.

Ustalić zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla oświatowych zakładów 
budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dla pozostałych zakładów 
budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§15.
Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżeto

wych określone w załączniku nr 9 oraz pozostałych zakładów budżetowych, 
środków specjalnych i funduszy celowych, określone w załączniku nr 10.

§16.
Ustalić wysokość dotacji budżetowych w 2003 r. dla miejskich instytucji 

kultury w wysokości ogółem: 7.701.000 zł 
w tym:
-  Muzeum 1.012.000 zł
-  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Konstantego Prusa
-  Dom Kultury Boguszowice
-  Dom Kultury Chwałowice
-  Dom Kultury Niedobczyce
-  Dom Kultury Niewiadom
-  Rybnickie Centrum Kultury

3.311.000 zt
465.000 zt
464.000 zł
525.000 zt
221.000 zł

1.703.000 zł
§17.

Przyjąć zestawienie środków na dotacje z budżetu miasta w 2003 roku na 
cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zali
czonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnię
cia zysku, stanowiące załącznik nr 11.

§18.
Przyjąć zestaw ienie środków na dotacje dla niepublicznych szkól 

o uprawnieniach szkól publicznych, stanowiące załącznik nr 12.
§19.

Zatwierdzić plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.

§ 20.
Zatwierdzić plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zaso

bem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania w budżecie miasta zmian 
polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafa
mi w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 22.
Upoważnić Prezydenta Miasta do zwiększania i zmniejszania -  w ramach 

przeniesień, o których mowa w § 21. -  wydatków na: wynagrodzenia, pochodne 
od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu publicznego oraz inwestycje, za wyjąt
kiem objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§23.
Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania w budżecie miasta zmian 

w wydatkach inwestycyjnych, dotyczących zadań nie objętych wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi, polegających na:
a) przenoszeniu oszczędności środków w ramach działów klasyfikacji bu

dżetowej na inne zadania inwestycyjne,
b) przeznaczaniu oszczędności środków na wydatkach inwestycyjnych oraz 

rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne, których nie przewidziano przy
uchwalaniu budżetu. _________________________

c.a. na stronie 31

Luty 2003



c.d. ze strony 30
§24.

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania jednostkom budżetowym 
miasta upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach rozdziałów.

§25.
Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały 

w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§26.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2003 roku.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z później
szymi zmianami) podaję do wiadomości mieszkańców miasta uchwa
ły 00570/111/30/2003 i 00570/111/31/2002 z dnia 23 stycznia 2003 roku 
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ka
towicach w sprawach:

1. opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 31.029.344 zł 
przyjętego w budżecie na 2003 rok Miasta Rybnika.

§ 1 .
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu 

w kwocie 31.029.344 zł przyjętego w budżecie na 2003 r. Miasta Rybnika.
§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W budżecie Miasta Rybnika na 2003 rok uchwalonym uchwałą Rady 

Miasta Nr 79/IV/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. założono deficyt w kwo
cie 31.029.344 zł, co stanowi 10,5% planowanych dochodów budżeto
wych.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z emisji obligacji 
oraz zaciągnięty w 2003 roku kredyt bankowy.

Na podstawie informacji zawartych w objaśnieniach do projektu bu
dżetu i uchwały budżetowej na 2003 rok III Skład Orzekający uznał, 
że Miasto posiada możliwość uzyskania przychodów ze wskazanych 
źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu.
2. opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy 

kwoty długu Miasta Rybnika.

§ 1 .
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budże

tu na 2003 rok prognozy kwoty długu Miasta Rybnika.
§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Według przedłożonej prognozy, dług Miasta Rybnika wyliczony zgod

nie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 roku 
w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczo
nych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 1999 r. Nr 38 poz. 
364) wyniesie na koniec 2003 roku 121.819.188 zł, na co składają się:

-  wyemitowane papiery wartościowe na kwotę 96.500.000 zł
-  kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 22.263.718 zł
-  pożyczki długoterminowe w kwocie 3.055.470 zł

Dług Miasta wykazany na koniec 2003 roku podlegał będzie spłacie 
w latach 2004-2017. Łączna kwota długu Miasta na koniec roku budże
towego stanowić będzie 41,2% planowanych na 2003 rok dochodów, 
a więc nie będzie przekraczać dopuszczalnego 60% progu określonego 
w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie analizy przedłożonych danych III Skład Orzekający nie 
wnosi zastrzeżeń do prognozy długu Miasta na koniec roku budżetowe
go i orzeka jak na wstępie.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt gospodarskich I  i
Znakowanie owiec, kóz, świń, jeleni i danieli utrzymywanych w warun

kach fermowych oraz zaopatrywanie koni w paszporty w okresie od 1.01. 
do 30.06.2003 r. będzie odbywało się na zasadach opisanych poniżej.

Zasady znakowania zostały określone w art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 
1997 r. o zwalczaniu chorób zakaź-nych zwierząt, badaniu zwierząt rzeź
nych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz.
752 z późniejszymi zmianami) -  zwanej ustawą „weterynaryjną”, w rozporzą
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie 
oznakowania owiec, kóz, świń, jeleni i danieli utrzymywanych w warun
kach fermowych, paszportów koni, prowadzenia rejestru i ksiąg reje
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 225, poz. 1883) oraz w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Roz-woju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości 
opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt.

Oznakowanie polega w szczególności na zakładaniu kolczyków z nume
rem identyfikacyjnym zwierzęcia lub na wytatuowaniu numeru identyfika
cyjnego zwierzęcia ustalonego przez Agencję Restrukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa. Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego ozna
kowania i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opusz-czeniem przez zwierzę 
gospodarstwa. Posiadacz zwierząt jest obowiązany do prowadzenia księgi 
zwierząt, zwanej dalej < < księgą rejestracji> >. Zwierzęta mogą być wpro
wadzone do obrotu, jeżeli są: 1) oznakowane, z wyjątkiem koni, 2) zaopa
trzone w paszport, w przypadku bydła i koni, 3) wpisane do księgi rejestracji 
z wyjątkiem koni, 4) zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez 
powiatowego lekarza weterynarii. Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany 
zgłosić Agencji w terminie 7 dni fakt padnięcia zwierzęcia, zbycia zwierzęcia 
za granicę kraju, uboju zwierzęcia. W przypadku zmiany posiadacza zwie
rzęcia poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zawiadomić Agencję 
w terminie 7 dni o tej zmianie. Za czynności związane z oznakowaniem, 
wydawaniem paszportów zwierząt Agencja pobiera opłaty.

Aby posiadacze zwierząt gospodarskich mogli oznakować posiadane zwie
rzęta winni zgłosić się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji Mo
dernizacji Rolnictwa w Rybniku, ul. Białych 7 w celu: 1) przyznania numeru 
identyfikacyjnego gospodarstwu, 2) przyznania numerów identyfikacyjnych 
zwierzętom, 3) wydania księgi rejestracji.

Posiadacz zwierząt wypełnia Wniosek o Wydanie Księgi Rejestracji oraz 
wpłaca odpowiednią kwotę. Po przyznaniu numeru gospodarstwa, oraz nu
merów identyfikacyjnych zwierząt posiadacz za pokwitowaniem odbierze 
wypełnioną Księgę Rejestracji.

W chwili złożenia Wniosku o Wydanie Księgi Rejestracji posiadacz zwie
rząt otrzyma „INFORMACJĘ DLA POSIADACZA ZWIERZĘCIA”, 
w której odnotowane zostaną:

-  Imię, Nazwisko posiadacza zwierzęcia
-  Adres
-  Nr telefonu
-  Gatunek zwierzęcia
-  Liczba zwierząt
-  Numer gospodarstwa
-  Numer identyfikacyjny zwierzęcia
-  Data wypełnienia
-  Podpis posiadacza zwierzęcia
Oprócz Księgi Rejestracji względnie Informacji dla Posiadacza Zwierzęcia otrzy

ma on druki systemowe, na których zgłasza się do Agencji zwierzęta do rejestru, 
zgłasza się do Agenqi przemieszczenie zwierząt, zgłasza się do Agenqi padnięcie 
lub ubój zwierząt, zgłasza się do Agenqi ubój w rzeźni.

Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego gospodarstwa właściciel zwierząt 
jest zobowiązany do zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii da
nych do wpisania do rejestru prowadzonego przez PLWet. Dane te to: Na
zwa podmiotu (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, adres podmio
tu, określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności (pożądane poda
nie gatunków zwierząt gospodarskich i ich ilości). Należy je złożyć w formie 
pisemnej w siedzibie PLWet. 44—200 Rybnik, ul. 3-go Maja 31 pok. 215 i 216 
(budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku) tel/fax (0-32)422 86 38

W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. oznakowanie 
każdej sztuki dokonuje się wyłącznie przez wytatuowanie w sposób czytelny 
i trwały znaków o wysokości od 5 mm do 20 mm w małżowinach usznych będą
cych numerem identyfikacyjnym nadanym przez Agenq'ę i tak w przypadku: /-v i

c.d. na stronie 32 4 ' !
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Rynek mięsa wieprzowego 
w Polsce i w UE

Warunki wejściu Polski do UE dla hodowców świń teoretycznie nie mają wiel
kiego znaczenia. Tej produkcji w UE się nie dotuje. Tak naprawdę sytuacja się 
zmieni -  i to zasadniczo na plus

(ZETA RYBNICKA

Rynek mięsa wieprzowego i wołowego regu
lowany jest obecnie przez Agencję Rynku Rol
nego poprzez interwencyjny skup półtusz, dopłaty 
do prywatnego przechowania półtusz, zakup pół
tusz przez ARR na zapasy interwencyjne. Pod
stawą działań Agencji są ceny interwencyjne. 
Określane są one ma podstawie cen rynkowych 
z uwzględnieniem przeciętnych kosztów produk
cji oraz środków finansowych przeznaczonych na 
interwencję. Ceny te są co rok negocjowane ze 
związkami zawodowymi rolników i stanowią dla 
Agencji podstawę do proponowania rządowi cen 
interwencyjnych. ARR ma również przydzielo
ne określone środki z budżetu państwa na do
płaty do eksportu.

W Unii Europejskiej rynek mięsa wieprzo
wego obejmuje: świnie żywe, tusze i półtusze 
oraz mięso świeże i konserwowane (np. chło
dzone, solone, wędzone itp.), także podroby, 
tłuszcze i produkty przetworzone. Rynek ten 
charakteryzuje się ograniczonym zakresem 
interwencji.

Wsparcie wewnętrznego rynku mięsa wie
przowego opiera się na:
★  analizowaniu cen jako podstawy oceny sy

tuacji na rynku. Niskie ceny półtusz mogą 
stanowić podstawę do interwencji w formie 
dopłat do eksportu,

★  dopłaty do prywatnego przechowalnictwa. 
Polega na dotowaniu okresowego przecho
wywania nadwyżek wieprzowiny pochodzą
cej ze świń wyprodukowanych we Wspólno
cie przez licencjonowane jednostki posiada
jące odpowiednie magazyny,

★  skupie interwencyjnym, który jest wprawdzie 
dopuszczalny, lecz był stosowany jedynie 
jako skup sanitarny.
Wsparcie zewnętrznego rynku mięsa wie

przowego opiera się na:
★  ochronie rynku Wspólnoty przed importem 

poprzez:
-  cła importowe
-  kwoty dostępu na warunkach uprzywile

jowanych
-  szczególne regulacje w zakresie przepi

sów sanitarnych
★  dopłaty do eksportu. Dany produkt jest 

sprzedawany po niższej cenie, niż został za
kupiony, a różnicę pokrywa budżet UE. 
Warunki wejściu Polski do UE dla hodow

ców świń teoretycznie nie mają wielkiego zna
czenia. Tej produkcji w UE się nie dotuje. Tak 
naprawdę sytuacja się zmieni -  i to zasadniczo 
na plus. W Polsce, bowiem opłacalnością tej 
produkcji rządzą cykle świńskie -  jak jest górka 
podażowa, to ceny spadają -  rolnicy rozpaczają, 
a potem jest dołek, ceny idą w górą -  rolnicy 
zarabiają. Ceny wahają się od 4,50 zl do mniej 
niż 3,00 zł za kilogram żywej sztuki. Huśtawka 
cen między innymi wywołana jest przez niesta
bilne ceny pasz, czyli zbóż. Po akcesji ceny pasz 
będą niższe i niewiele będą się zmieniać. Rol
nik, więc będzie miał niższe koszty produkcji. 
Do tego w Polsce robocizna jest tańsza, a więc 
nasze świnie będą naprawdę konkurencyjne. Co 
więcej, polskie kiełbasy przy właściwej promo
cji i ostrej kampanii reklamowej, mają szansę 
wejść na rynek zachodni, bo są smaczne i na tle

unijnych mało nafaszerowane chemią. Rolni
kom będzie łatwiej coś planować, bo będą znali 
z wyprzedzeniem ceny zbytu.

Powróćmy do dnia dzisiejszego. Na aktualną 
sytuacją cenową na rynku wieprzowiny miała 
wpływ znaczna nadwyżka podaży nad popytem, 
utrzymująca się od początku 2002 r. powodo
wała ona spadek cen skupu trzody chlewnej. 
W listopadzie 2002 r. za żywiec w skupie płaco
no średnio 3,23 zl/kg, tj. o 29,2% mniej niż 
w analogicznym miesiącu 2001 r. Na tak niski 
poziom cen miały wpływ: poziom pogłowia i pro
dukcji trzody, handel zagraniczny oraz spoży
cie. W lipcu ubiegłego roku pogłowie liczyło 
18,7 min szt. tj. o 9,4% więcej niż w lipcu 2001 r. 
a na koniec roku osiągnęła aż 19,5 min szt. tj. 
o 11 % więcej niż w grudniu 2001 r. A w I półro
czu tego roku produkcja wieprzowiny może być 
większa o ok. 10% w odniesieniu do I półrocza 
2002 r. i wyniesie 1140 tyś t. Ponadto przewidy
wany jest dalszy wzrost produkcji drobiu. 
W handlu zagranicznym do września 2002 r. ilo
ściowy bilans handlu wieprzowiną byl ujemny 
(import przewyższył eksport o 4161). Przyczyną 
tego była liberalizacja handlu wieprzowiną z UE, 
zniesienie ograniczeń sanitarnych w imporcie 
tego mięsa oraz niekorzystne relacje cen krajo
wych do cen unijnych. Zanotowano spadek cen 
detalicznych wieprzowiny o 8,8%, to z kolei 
pociągnęło wzrost spożycia mięsa wieprzowe
go o 4%. Będzie następował wzrost konsump
cji wieprzowiny, ale dynamika tego wzrostu nie 
będzie tak duża jak dynamika wzrostu podaży. 
W tej sytuacji A RR  będzie kontynuowała 
zakup półtusz wieprzowych, sprzedaż na eksport 
zapasów wymagających rotacji, uruchomi dopła
ty do eksportu wieprzowiny z bieżącej pro
dukcji, oraz dopłaty do prywatnego przechowal
nictwa.

Andrzej Sauć
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 
Biuro Powiatowe w Rybniku
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owiec -  6 pierwszych znaków numeru w prawej małżowinie, po
zostałe znaki w lewej,
kóz -  3 pierwsze znaki numeru w lewej małżowinie, pozostałe 
znaki w prawej,
świń -  5 pierwszych znaków w lewej małżowinie, pozostałe zna
ki w prawej.

Po otrzymaniu z Biura Powiatowego Informacji dla Posiada
cza Zwierząt względnie Księgi Rejestracji, w których będą po
dane: numer identyfikacyjny gospodarstwa i numery identyfi
kacyjne zwierząt. Posiadacz winien we własnym zakresie i na 
swój koszt oznakować posiadane zwierzęta, zaopatrzyć je w świa
dectwa zdrowia i wtedy dopiero może je wprowadzić do obro
tu. Świadectwo zdrowia zwierząt, które jest ważne 24 godziny 
wystawiają lekarze weterynarii wyznaczeni przez PLWet. Na 
terenie miasta Rybnika zostali wyznaczeni: lek. wet.: Stanisław 
Szynol, Jerzy Brząkalik, Józef Szczekała z Lecznicy dla Zwie
rząt w Rybniku, ul. Słowackiego 15 tel.: 42 22 461 oraz lek. wet. 
Henryk Zając z Przychodni dla Zwierząt w Rybniku, ul. Orze- 
powicka 22b Tel.: 42 28 868 i 42 43 917. Świadectwo Zdrowia 
wystawia się za odpłatnością w miejscu wprowadzenia zwierząt 
do obrotu (miejscuprzebywania zwierząt), czyli w gospodarstwie.

I Rocznica „Marszu śmierci”
•  c.d. ze strony 26

• Liii i Zenka Maor z Izraela. Serdeczny z nimi kontakt pracowników i dyrekcji Muzeum
• trwa do dziś.
• W rocznicę tragicznych wydarzeń, miejsca pamięci o „Marszu śmierci” są odwie-
• dzane przez przedstawicieli miasta, Muzeum, młodzież szkolną i harcerzy. W tym
• roku kwiaty pod pomnikami złożyli zastępca prezydenta Ewa Ryszka, przewodni-
• czący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM Henryk Frystacki oraz dyrektor Mu-
• zeum Genowefa Grabowska. Warty przy pomnikach zaciągnęli harcerze z rybnic-
• kiego Hufca ZHP, zaś w Kamieniu w uroczystościach wzięli też udział szóstoklasiści
• i ich opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. A. Szewczyka. Wcześniej, na
• lekcji historii, wysłuchali oni wykładu o II Wojnie Światowej, okupacji i obozach za-
• głady, by lepiej zrozumieć wydarzenia, których rocznicę obchodzono. Wykonali też
• przy pomniku drobne prace porządkowe, a potem złożyli kwiaty i zapalili znicze.
• Natomiast uczniowie klas IV tej samej szkoły udali się do pobliskich Leszczyn, gdzie
• na stacji w Rzędówce zginęło kilkuset więźniów z tragicznego transportu. Tam, pod
• pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie uczniowie również złożyli kwiaty i zapalili
• znicze. Miejmy nadzieję, że dzięki historycznej świadomości tej młodzieży, ofiary nie
• zostaną zapomniane. (r)

Luty 2003



GAZETA RYBNI
GRANTY DLA ORGANIZACJI

W związku z wykonaniem § 9 ust. 8 Uchwały Nr 488/XXI/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 r. Prezydent Miasta Rybnika informuje, iż na 
mocy Zarządzenia Nr 26/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2003 r. niżej wymienionym organizacjom przyznano następujące granty na rok 2003:

lp. podmiot nazwa projektu kwota
przyznana

1 Aeroklub ROW Zawody Modeli Sterowanych Mechanicznie "O Puchar Świata" 1 000,00 zł
2 Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Atak" przy SP Nr 16 baseball 2 500,00 zł
3 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika Ogólnopolski Turniej Strzelecki z Broni Czamoprochowej 1 000,00 zł
4 Dyskusyjny Klub Filmowy "Ekran" działalność całoroczna 10 000,00 zł
5 Górniczy Klub Sportowy "Pierwszy" Chwałowice III Młodzieżowy Turniej Piłkarski im. E. Jankowskiego 1 000,00 zł
6 Obchody 80-lecia istnienia Klubu 1 000,00 zł
7

Klub Piłkarski "Kamień" w Rybniku piłka nożna 3 000,00 zł
8 Turniej piłki nożnej - turniej lata 1 000,00 zł

9 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Jedność" 
Grabownia - Golejów piłka nożna 3 000,00 zł

10 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Naprzód Kłokocin" piłka nożna 3 000,00 zł
11 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Sokół - Chwałęcice" piłka nożna 3 000,00 zł
12 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Zuch" Orzepowice piłka nożna 3 000,00 zł
13 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF "Parys" piłka nożna 3 000,00 zł
14 Klub Sportowy "Ryfama" biathlon 22 500,00 zł
15 Klub Sportowy "Rymer" Rybnik VII Międzynarodowy Turniej Juniorów "Lato 2003" 1 000,00 zł
16

Klub Sportowy "Silesia" baseball 6 000,00 zł
17 Międzynarodowy Turniej Kadetów w baseballu 1 000,00 zł
18

Klub Sportowy "U Walka" piłka nożna 3 000,00 zł
19 "Ze sportem na Ty" 1 000,00 zł
20 Klub Sportowy Wielopole Zakończenie lata 2 000,00 zł
21 Kółko Rolnicze Rybnik - Popielów Dożynki Dzielnicowe 2003 1 000,00 zł
22

Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości 500,00 zł
23 Puchar Prezydenta Miasta Rybnika 500,00 zł
24 Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Ochojec piłka nożna 3 000,00 zł
25 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" działalność całoroczna 25 000,00 zł
26 Cykl Koncertów Kolęd w Dzielnicach Miasta Rybnika 6 000,00 zł
27

Miejski Klub Szachowy

szachy 45 000,00 zł
28 Błyskawiczne Szachowe Mistrzostwa Polski Kobiet na rok 2003 1 000,00 zł
29 Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Przedszkolaków 2 000,00 zł
30 XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy "Rybnik 2003" 1 000,00 zł
31

Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik"

koszykówka mężczyzn 50 000,00 zł
32 Rybnicka Dziecięca Liga NBA 2 000,00 zł

33 Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów 
"Rybniccy koszykarze razem z Unią" 1 000,00 zł

34 Międzynarodowy Turniej Koszykarski Juniorów 1 000,00 zł
35 Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SZS" Rybnik sport szkolny - kontrakt roczny 267 000,00 zł
36

Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej
piłka nożna 205 000,00 zł

37 Turniej Szkół Podstawowych w piłce nożnej 1 000,00 zł
38 V Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży 15 000,00 zł
39 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" szachy 6 000,00 zł
40 Młodzieżowy Klub Sportowy "32" Radziejów - Popielów IV Turniej Piłki Nożnej im. E. Oślizło 1 000,00 zł
41 Olimpiady Specjalne Polska Śląskie Oddział Regionalny 

Sekcja Terenowa "Promyk"
XI Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych "Rybnik 2003" 5 000,00 zł

42 sport niepełnosprawnych 10 000,00 zł
43 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Laura" baseball 2 500,00 zł
44

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Rybniku Zawody Szkolnych Drużyn Medyczno-Sanitarnych 1 500,00 zł
45 "Jak dbam o zdrowie" - konkurs dla dzieci 850,00 zł
46 Polski Związek Baseballu i Softballu Turniej Nadziei Olimpijskich 2 000,00 zł
47 Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki działalność całoroczna 10 000,00 zł
48 Obchody jubileuszu 90-lecia chóru im. A. Mickiewicza 600,00 zł
49

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Rejonowego - Zespół "Józefinki"

Spotkanie z folklorem 500,00 zł
50 Udział zespołu "Józefinki" w Przeglądzie "Złoty Kłos" Zebrzydowice 350,00 zł
51 Udział zespołu "Józefinki" w Przeglądzie Zespołów "Brenna 2003" 400,00 zł

52 Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział 
Rybnik "Poczta Samolotowa" na trasie Rybnik - Katowice 2 000,00 zł

53
Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Śląskiego

działalność całoroczna 2 500,00 zł
54 III Międzynarodowy Turniej REMIK 2003 300,00 zł
55 40-lecie turystyki motorowej niesłyszących w Rybniku 400,00 zł
56

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rybniku działalność całoroczna 2 500,00 zł
57 Społeczna integracja, rehabilitacja osób niewidomych 1 000,00 zł
58

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku "Żyj zdrowo z cukrzycą" 2 000,00 zł
59 działalność całoroczna 1 500,00 zł

t / v
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60
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 
Koło w Rybniku

Bez ściany między nami 2 500,00 zł
61 Koncert Bożonarodzeniowy "Radość i nadzieja" 1 000,00 zł
62 Turnus Rehabilitacyjny PSOUU 15 000,00 zł
63 "Szansa" - Bal Europejski Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 zł
64

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział 
Rybnik

Młodzieżowy konkurs "Poznajemy Ojcowiznę" 1 000,00 zł
65 Konkurs piosenki turystycznej "Z piosenką w plecaku" 750,00 zł

66 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy 
etap rejonowy 1 000,00 zł

67 "Poznajemy zabytki Rybnika - marsze w nieznane" 700,00 zł
68 Jesienne marsze na orientację "Listeczek 2003" 600,00 zł
69 Zlot turystyczny kolarzy "Żegnaj lato 2003" 1 000,00 zł
70 Zlot Turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki 500,00 zł
71 Zlot Turystyczny Kolarzy "Witaj Wiosno 2003" 500,00 zł
72 Zimowe Marsze na Orientację "Sopelek 2003" 800,00 zł
73 "Potyczki rodzinne" - rajd rodzinny 400,00 zł
74 Sztafetowe biegi na orientację 400,00 zł
75

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

X Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 5 000,00 zł

76 Program Profilaktyczno-Terapeutyczny 
"TRATWA" dla dzieci i rodziców z problemem alkoholowym 10 000,00 zł

77 działalność całoroczna 4 000,00 zł

78 Rejonowy Sztab Ratownictwa Rybnik działający w ramach 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej PL - CB Radio działalność całoroczna 3 000,00 zł

79 Rybnicki Klub Motorowy żużel 230 000,00 zł
80 Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka Piłkarska Rybnik "Ten najważniejszy mecz" 16 000,00 zł
81 Eliminacje do Wojewódzkiego Turnieju "Danone" 1 000,00 zł
82

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

lekkoatletyka

190 000,00 zł

83 boks
84 koszykówka dziewcząt
85 pływanie
86 siatkówka halowa dziewcząt
87 siatkówka plażowa chłopców i dziewcząt
88 siatkówka halowa chłopców
89 szermierka
90 Minisiatkówka Szkół Podstawowych Grand Prix 500,00 zł
91 Amatorska Liga Siatkówki - turniej finałowy 1 500,00 zł
92 V Turniej Bokserski o "Puchar Prezydenta Miasta Rybnika" 1 000,00 zł
93 Puchar Polski Kadetów w Boksie 1 000,00 zł
94 Czwartki Lekkoatletyczne - Ogólnopolska Akcja Sportowa 1 000,00 zł
95 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 1 000,00 zł
96 II Puchar Polski Juniorów 1 500,00 zł

97 IV Międzynarodowy Szermierczy Turniej Integracyjny Dzieci 
i Młodzieży "Stuart Cup" 3 000,00 zł

98 Rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działalność całoroczna 6 000,00 zł
99 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie działalność całoroczna 6 000,00 zł
100 Rybnickie Towarzystwo Speedrowera speedrower 4 000,00 zł
101 Mistrzostwa Rybnika 500,00 zł
102

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach

XI Farski Festyn 4 000,00 zł
103 Konkurs na najpiękniejszą szopkę 500,00 zł
104 IV Regionalny Konkurs Literacki 500,00 zł

105 Przygotowanie bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do aktywnego 
i samodzielnego poszukiwania pracy 3 000,00 zł

106 kolonie charytatywne dla dzieci z rodzin patologicznych, 
wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 5 000,00 zł

107 Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Niedobczycach działalność całoroczna 3 000,00 zł

108 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej "Wolni od, wolni dla" 3 000,00 zł
109 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Sarkandra Festyn Farski 4 000,00 zł
110

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresa od Dz. Jezus

IV Marsz dla Jezusa 14 000,00 zł
111 V Parafialna Biesiada Śląska 2 000,00 zł
112 obóz integracyjny dla rodzin z problemem alkoholowym 6 000,00 zł

113
wyjazd do Częstochowy - Ogólnopolskie Spotkania dla trzeźwiejących 

alkoholików i osób współuzależnionych, wyjazd do Lichenia, 
Mikołaj dla dzieci

2 800,00 zł

114 Śląskie Dni Skupienia i Modlitwy dla trzeźwiejących alkoholików 
i osób współuzależnionych 4 000,00 zł

115 "Kolonie z Domku Tereski" 4 000,00 zł
116 działalność całoroczna 3 000,00 zł
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117 Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika XII Spotkanie Smolnioków "Jubel na Smolnej" 2 000,00 zł
118 XIII Spotkanie Smolnioków - pożegnanie lata 4 000,00 zł
119 Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Festyn Wawrzyńcowy 4 000,00 zł
120 Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej Festyn Farski 4 000,00 zł
121

Społeczne Ognisko Muzyczne

działalność całoroczna 4 500,00 zł
122 Przegląd Zespołów Muzyczno-Ruchowych dla Najmłodszych 1 000,00 zł
123 Koncerty Dobroczynne 500,00 zł
124 IV Festiwal Muzyki Instrumentalnej 2 500,00 zł
125

Stowarzyszenie "Aktywna Dzielnica"

"Galeria pasjonatów" 500,00 zł

126 "Różowa i niebieska wstążka" 
kobieto, mężczyzno zadbaj o swoje zdrowie 3 000,00 zł

127 działalność całoroczna 6 000,00 zł
128

Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"
działalność całoroczna 3 000,00 zł

129 Propagowanie profilaktyki zdrowia poprzez organizację cyklu 
pod hasłem "Zdążyć przed rakiem" 3 000,00 zł

130 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie 
i ich rodzin "HOMO - HOMINI"

10 lat współpracy partnerskich klinik psychiatrycznych 
w Bedburg - Hau i Rybniku w ramach Polsko-Niemieckiego 
Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Wczoraj, dziś i jutro. 

Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w schizofrenii.

2 500,00 zł

131 Działalność kulturalno-oświatowa dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 3 000,00 zł

132
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda"

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Zespołów Dziecięcych 
w Macedonii 5 000,00 zł

133 "Przygoda i Przyjaciele" 5 000,00 zł
134

Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" "Stworzyć więzy i zobaczyć sercem" 1 000,00 zł
135 IV Rybnicki Konkurs Matematyczny RYKOMAT 700,00 zł
136 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic "17-tka" działalność całoroczna 130 000,00 zł

137 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" Konferencja popularno-naukowa 
"Małej ojczyzny - tradycja dla przyszłości 1 500,00 zł

138
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "ZWIERZYNIEC"

Bądźmy Razem 1 000,00 zł

139 Centrum Edukacji Humanitarnej - świetlica w dzielnicy Maroko- 
Nowiny - działalność całoroczna 1 000,00 zł

140 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf' Uroczysty koncert - zakończenie roku jubileuszowego Chóru "Seraf1 1 000,00 zł
141 Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza" działalność całoroczna 1 000,00 zł
142

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "Rybnik - Europa" Dni Rybnika w Dorsten 10 000,00 zł
143 "Wakacje w Eurasburgu" 12 500,00 zł
144 Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" działalność całoroczna 2 500,00 zł
145

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących szachy, piłka nożna, tenis stołowy 10 000,00 zł
146 Jubileusz 75-lecia Śląskiego Klubu Niesłyszących Rybnik 1 000,00 zł
147

Śląskie Centrum Muzyczne "Muzyka i Ruch" działalność całoroczna 3 000,00 zł
148 IV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej 1 000,00 zł
149

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe "Kuźnia"

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik 2003 20 000,00 zł
150 VIII Rybnicka Jesień Kabaretowa 15 000,00 zł
151 Pismo Artystyczne "Plama" - kwartalnik 5 000,00 zł
152 szachy

10 000,00 zł
153 tenis stołowy
154 jeździectwo
155 żeglarstwo
156

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków działalność całoroczna 100 000,00 zł
157 Koncert z okazji 10-lecia istnienia zespołu wokalnego "6 na 6" 1 000,00 zł
158 Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą działalność całoroczna 4 000,00 zł
159

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Rybniku działalność całoroczna 70 000,00 zł
160 Punkt terapii antyalkoholowej w schronisku dla bezdomnych 7 200,00 zł

161 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego Dzień Kultury Niemieckiej 1 000,00 zł

162
Uczniowski Klub Sportowy "Bushi" obóz profilaktyczno - wychowawczy 2 000,00 zł

163 judo 2 500,00 zł
164

Uczniowski Klub Sportowy "Chochlik" lekkoatletyka 2 500,00 zł
165 biathlon 2 500,00 zł
166

Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play"

koszykówka dziewcząt 2 500,00 zł
167 szachy 2 500,00 zł
168 judo 2 500,00 zł
169 Mikołajkowy Turniej Judo 200,00 zł
170 Wielkanocny Turniej Judo 200,00 zł
171

Uczniowski Klub Sportowy "Kosmici" - Popielów przy SP Nr 24
siatkówka 2 500,00 zł

172 tenis stołowy 2 500,00 zł
173 baseball 2 500,00 zł
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174

Uczniowski Klub Sportowy "NOWINY" przy ZSP Nr 3 szachy 2 500,00 zł
175 tenis stołowy 2 500,00 zł
176

Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka"

Wigilia dla każdego 4 000,00 zł
177 piłka siatkowa dziewcząt 2 500,00 zł
178 lekkoatletyka dz. i chł. 2 500,00 zł
179 pika siatkowa chłopców 2 500,00 zł
180

Uczniowski Klub Sportowy "Piaski"
gimnastyka chłopców 2 500,00 zł

181 siatkówka dziewcząt 2 500,00 zł
182 siatkówka chłopców 2 500,00 zł
183 Uczniowski Klub Sportowy "Rapier" szermierka 2 500,00 zł
184

Uczniowski Klub Sportowy "Reflex" lekkoatletyka 2 500,00 zł
185 szermierka 2 500,00 zł
186

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 
im. hm. Józefa Pukowca

Jubileusz obchodów 80-lecia ZHP Hufca Ziemi Rybnickiej 2 000,00 zł
187 działalność całoroczna 30 000,00 zł
188 Spokojny zdrowy wypoczynek matki z dzieckiem 5 000,00 zł
189 Wypoczynek w harcerskich bazach 20 000,00 zł

190 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Miejski działalność całoroczna 600,00 zł

191 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Kwartalnik Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie 3 000,00 zł
192

Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy w Rybniku działalność całoroczna 500,00 zł
193 Wydawnictwo do wystawy stałej "Rybnik nasze miasto" 1 000,00 zł
194 Związek Polskich Artystów Plastyków Koło w Rybniku Wystawa czasowa "Współczesny plakat polski" 1 000,00 zł
195 Związek Sybiraków Koło w Rybniku działalność całoroczna 500,00 zł
196 Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 

Oddział Katowice
działalność całoroczna 500,00 zł

197 Opłatek Noworoczny 500,00 zł
OGÓ&lMs ł 910 750,00 zł

Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
Informacja o przyznanych grantach w zakresie ekologii zostanie podana w późniejszym terminie.

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych do rad dzielnic
Dzielnica Data Godzina Miejsce zebrania Radny prowadzący

Boguszowice Osiedle 3 marca 2003 r. 16.30 Dom Kultury Boguszowice Leszek Kuśka
Boguszowice Stare 3 marca 2003 r. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 16 Stanisław Staj er
Chwałowice 4 marca 2003 r. 18.00 Dom Kultury Chwałowice Jan Kruk
Chwałęcice 5 marca 2003 r. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 27 Kazimierz Zięba
Gołejów 7 marca 2003 r. 18.00 Remiza OSP Golejów Wiesław Zawadzki
Gotartowice 6 marca 2003 r. 16.30 Remiza OSP Gotartowice Henryk Frystacki
Grabownia 10 marca 2003 r. 18.00 Remiza OSP Grabownia Romuald Niewelt
Kamień 11 marca 2003 r. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 28 Stanisław Lenert
Kłokocin 6 marca 2003 r. 18.00 Remiza OSP Kłokocin Michał Chmieliński
Ligota-Ligocka Kuźnia 12 marca 2003 r. 16.30 Harcówka Stanisław Staj er
Meksyk 4 marca 2003 r. 16.30 Zespół Szkół Budowlanych Leszek Kuśka
Niedobczyce 13 marca 2003 r. 18.00 Dom Kultury Niedobczyce Wiesław Zawadzki
Niewiadom 13 marca 2003 r. 16.30 Dom Kultury Niewiadom Henryk Ryszka
Maroko-Nowiny 14 marca 2003 r. 18.00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Kazimierz Zięba
Ochojec 7 marca 2003 r. 16.30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 12 Henryk Frystacki
Orzepowice 17 marca 2003 r. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 32 Roman Berger
Paruszowiec-Piaski 11 marca 2003 r. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 3 Bronisław Drabiniok
Popielów 20 marca 2003 r. 17.30 Szkoła Podstawowa nr 24 Czesław Tkocz
Radziejów 20 marca 2003 r. 18.00 Gimnazjum nr 13 Michał Chmieliński
Rybnicka Kuźnia 17 marca 2003 r. 18.00 Gimnazjum nr 4 Henryk Frystacki
Rybnik-Północ 21 marca 2003 r. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 5 Jan Kruk
Smolna 24 marca 2003 r. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 34 Kazimierz Zięba
Stodoły 5 marca 2003 r. 16.30 Remiza OSP Stodoły Henryk Frystacki
Śródmieście 12 marca 2003 r. 18.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Michał Śmigielski
Wielopole 10 marca 2003 r. 16.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Bronisław Drabiniok
Zamysłów 14 marca 2003 r. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 6 Henryk Ryszka
Zebrzydowice 24 marca 2003 r. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 12 Czesław Tkocz
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P O Ś R E D N I C T W O  K U P N A - S P R Z E D A Ż Y  

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

„ P O S E S O R ” inż. Irena Kuczera, inż. Mirosława firycman 
R y b n ik ,  u l .  K r a s z e w s k ie g o  7 , t e l .  7 5 5  8 6  4 0 ,  4 2 2  8 6  78

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

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

PANASONIC, I RILI X, ELEMIS, BIAZET, OTF, CROWN
i inne na oryginalnych częściach.

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

zarządzanie I administrowanie
M y i k m i

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

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

KURSy I I I 2003! * p r z y g o t o w a w c z y  d o  e g z a m i n ó w :
M i u m n r n i  * -  m a tu ra ln y c h  

^ S S S m  -  g im n a zja ln y c h  (I II  k l.)
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W Y C H O W A W C Ó W  K O L O N II f  Q
KAS FISKALNYCH R ybn ik , ul. R ynek  6, tel. 4 2 - 3 5 - 4 7 0 .  Z a p ra sza m y  w g odz. 9 . 0 0 - 1 7 .0 0

-  e k s te rn is ty c z n y c h  (LO  - 1 , 5  roku)

Gamrat®
SKŁAD FABRYCZNY

H U R T  -  D E T A L

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER. 
WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M SZER,^
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE.
I INNE ARTYKUŁY

, u l . k s . B ru d n io k a  
, k o m . 060 1  4 4  8 8  

R y d u łto w y , O fia r  T e r r o r u  i 
. Z e b rz y d o w ic k a  117 (d a w n e  PR(

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

REHABILITACJA, MASAŻ, 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

TERAPIA MANUALNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, 

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

PUSTAKI
WIBR0PRAS0WANE

TRANSPORT 
ZA-1 WYŁADUNEK

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

yyyyyy
AMICA, ARDO, BOSCH, .

CANDY, POLAR, . 
ZANUSSI, WHIRPOOL

Jerzy Ogon G ^
4219227,0692123040

ścianki działowe ściany nośna
14 ca wysokość 14 cm
12 cm szerokość 25 cm
38 cm długość 38 cm

Gozdek
serwis samochodowy

BOSCH
S erv ice

czynne od 8 do 20
pn .-p t.

zapraszamy
Żarska 251 a 0  42 18  735

iliczmściowe przyjęcia: 
komunie

y /  stypy
10, tel 4 2  21

OKNA PCV
O G R O D Y  Z I M O W E

STOLARKA a lu m in io w a  
STOLARKA DREWNIANA

J 2 7 C » . ~  .
44-200 Rybnik, ul. Wyzwolenia 8, 

tel/fax (032) 42 3 7 796 (obok redakcji “Nowin”)



IZETA RYBNICKA
Rybnickie V ID E O TE K A  . H
LENTRUM Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 10 -18 „
K u l t u r y  wsoktyio

KOLOROWE
KSERO LA SER *
A także czamo-kiałe formaty A-4 i A*3:

BARDZO DOBRA

• 16

KOPII
TUT* ZIEMI

pracownia
T eatr Z iem i R ybnick iej, R ybn ik , ul* S a in t  \u llio r. tcl 42 22 132, fa* 5

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

grawersfwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki -  kwiaciarnia), 
telTfaz 422 43 97

• wizytówek
• tabliczek do pucharów 

• upominków
• zegarków

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

oznakowań maszyn i urządzeń

t o g a !  Pan,te pt> amputacji piersi Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy?

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

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

Zarząd Zielni Miejskie) w Rybniku
D zia ł U s ta * Pogrzebow ych, ni. R a dzka  20 b , C m e ila n  Kom unalny, lei. 42-28-991

oferuje następujące usługi: * usługi cmentarne,
* wynajęcie karawanu, * zamówienie wieńców, palm, wiązanek,
* całodobowy przewóz zwłok, kwiatów,
* szeroki asortyment trumien, * możliwość załatwienia orkiestry,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie * wynajęcie autobusu,
zwłok w chłodni-I doba bezpatnie, * umieszczanie umy z prochami zmaiych

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu w kolumbarium na terenie cmentarza
z możliwością odprawienia mszy św., Ceny konkurencyjne

GAZETA RYBNICKA Miesięcznik społeczno-kulturalny 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REDAKTOR TECHNICZNY: Edyta Szymaszek-Górczyńska 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 
telVfax 42 28 825,42 60 070 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl, 
http://www.rybnik.pl/gazeta 12.000

NAKŁADU GRATIS!
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

NAJWIĘK
TW

KSZY LOKALNY NAKŁAD 
0IEG0 OGŁOSZENIA

Rybnik w TV
M iejsk i P rogram  In form acyjn y  można oglądać w sieci Ś lą 

sk iej T elew izji K ab low ej na kanale  S-fi w k ażd y  w to rek  i p ią 
tek  o 17 .30  (p ow tórk i o  18 .30 , 19 .3 0 , 2 0 .3 0 ). P rogram y te  są  
rów n ież  p o w ta rza n e  w k a żd ą  n ie d z ie lę  od  9 .00  do 14.00 (co  
g o d z in ę ) . Zainteresowanych sprawami Rybnika serdecznie zapra
szamy przed „mały ekran”.

Rybnickie telefony alarmowe:
Policja  9 9 7 ,4 2  21 091 do 94
Straż Pożarna 998, 42 22 277,42 22 645
P ogotow ie R atunkow e 9 9 9 ,4 2  23 666
Straż M iejska 9 8 6 ,4 2  27 254
P ogotow ie zim owe 43 29 560,43 29 563
Pogotow ie energetyczne 9 9 1 ,4 2  21 847,30 32 146
Pogotow ie gazow e 9 9 2 ,4 2  23 419,42 25 565,42 234 93
P ogotow ie ciep łow nicze 9 9 3 ,4 2  246 45
Pogotow ie w odno-kanalizacyjne 994, 42 23 681
W odne O chotn icze Pogotow ie R atunkow e 42 26 599
Pom oc Drogowa 9 6 3 1 ,4 2  24 400,42 24 407
Pogotow ie w eterynaryjne 42 22 461
M iejsk i O środek  D yspozycyjny 42 21000
Powiatow e C entrum  Z arządzania K ryzysowego 42 22 277
Pogotow ie dźwigowe 42 24 085

C entrum  Pom ocy R odzinie 42 60 033,42 28 371 w. 43 
Dyżury Pow iatow ego R zecznika K onsum entów  42 28 300
(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Starostwa, ul 3 Maja 31) 
T elefon zaufania  całodobow y 42 33 555 
(również w soboty, niedziele i święta)
Dyżury M iejskiej K om isji d s. Rozwiązywania
Problem ów  A lkoholow ych 42 26 245
(ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 13.00-14.30, wt., śr., czw. 15.30-17.00)
T elefon inform acyjny A nonim ow ych A lkoholików  25 37 983 
(pon., śr., czw. 17.00-20.00)
O byw atelski Ruch O brony Bezrobotnych 73 95 047
(pon.-pt. 9.00-17.00, ul. Białych 7/304)

Rybnickie S tow arzyszenie A bstynenckie, ul. Kościuszki 17 
(Klub Abstynencki „Zgoda”, codziennie 16.00-21.00)

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Tel. 42-28453

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

w każdy czw artek w  m iejsko-pow iatow ym  biurze SLD  
w godzinach od 16.00 do 18.00, teł. 42 27  914, P lac W olności 7/12

Dyżury PO
Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka

nia otwarte w każdy pierwszy pon ied zia łek  m iesiąca o godz. 20.00  
do biura w Rybniku przy ul. 3 M aja 30  (biurowiec naprzeciw dworca PKS).

Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania 
Z arządu  PO w k ażd y  tr z e c i p o n ie d z ia łe k  m ie s ią c a  ró w n ież  
o godz. 20 .00 w siedzibie PO.

Dyżury P latform y O byw atelskiej w Rybniku, w czasie których 
udzielimy Ci wszelkich wiadomości i porad, odbywają się

w każdy pon ied zia łek  od  godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie PO.

Luty 2003

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


a goni

do 200 darmowych minut więcej!
P R ZE D S IĘ B IO R S TW O  H A N D LU  Z A G R A N IC Z N E G O

t s r  B A L T I M P E
T E L E C O M

A u t o r y z o w a n y  p rz e d s ta w ic ie l

b a ltin ip e x@ b a ltim p ex .c o m .p l

Nowo otwarty 
Autoryzowany 

Punkt Sprzedaży

HABAR
Rybnik ul. Wiejska 

tel.: 4 2 2 -2 9 -8 7

Możesz więcej
Szczegółowe warunki oferty promocyjnej dostępne w punktach sprzedaży sieci Era. 
Jeśli nie podano inaczej, ceny netto. Do cen netto doliczny jest 2 2 %  podatek V AT

Do każdego telefonu 
oryginalna 

kaseta Video!!!

Motorola T720

n zł

'4 g  z j s M » ł t

59,78 zł z VAT

• kolorowy wyświetlacz
• polifoniczne dzwonki

Alcatel OT715

Siemens ME45

1 3  z ł

mailto:baltinipex@baltimpex.com.pl


Rydułtowy, ul. Raciborska 40c, @ 45 79 556 (obok szybu Agnieszka) 

•serwis ogumienia • wymiana oleju 
• wymiana filtrów* myjnia samochodowa

I ECH - MET sp . z o.o.
44-314 Radlin, ul. Narutowicza 122 

tel. 032/45 70 448, fax 0/32 45 70 100
Firm a TECH -M ET je st firm ą działającą od 1994 roku

Usługi w  zakresie 
produkcji i montażu

-  ogrodzeń posesji, balkonów,
krat okiennych, bram przesuwnych

-  poręczy, balustrad
w tym dla niepełnosprawnych 
(również ze stali nierdzewnej)

-  zadaszeń nad wejścia z poliwęglanu
-  tablic informacyjnych zewnętrznych 

i wewnętrznych
-  elementów architektury ogrodowej 

(lampy, stoliki, plotki, ławki)

PPHU„KONSEK”
KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA Sp. j. 
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

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

SOFTLINi 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 19, tel./fax 212 86 48 
44-230 Czerwionka, ul. Rynek 7, tel. 433 09 76 

EUROLINE 4 1-2 0 0  Sosnowiec, ul. Długosza 55

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

YARIS z roku 2003 od 31 990,00 zł 
PR O M O CJA JUBILEUSZOW A  

- taka cena zdarza się raz na 100 000

KONSEK
RYBNIK 
ul. Prosta 100 
(przy hali MAKRO)

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

N O W A  C O R O L L A  V V T-

SALON S P R ZED A ŻY
Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

Niedziela 10.30-14.00 
tel. (032) 432 90 41 +42

KOMIS
Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

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

SERWIS
Pn-Pt 7.00-21.00 
Sobota 8.00-14.00 

tel. (032) 432 90 50+54

Biuro Producenta

Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 422 56 93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

TŁUMIKI
KATALIZATORY

AMORTYZATORY
AKUMULATORY
PUN KTY SPRZEDAŻY  
D ETALICZN EJ I M ONTAŻU
RYBNIK
ul. Długosza 7 
tel. 42 38 095

•nick§11
K A Y A B A

ŻO R Y -  ROJ
ul>\fdzisławska 191 g  
(tresa Żory -  Wodzisław) ś  
teUfax 47 51 170, 47 51 091 
teł 43 58 014. 4*58 4«,47 51§ 
www.gorecffi-zory.pl *  i  
e-mail: poczta^orecig-zory.pl

http://www.gorecffi-zory.pl

