


3 o  wyrażające radość słowo je st najczęściej powtarzane w okresie Hd^ielkiej dlocy. 
dliecłi oczyszczająca moc zmartwychwstałego Chrystusa pozw oli nam wszystkim  
przeżyć nadchodzące Św ięta Hd^ielkanocne w miłości\ dolroci i  wzajemnym szacunku, 
dliech radość płynąca z  fa k tu , że ffe zu s pow sta ł z  grotu  pozostanie w Hd̂ as ja k  
najdłużej’ rozproszy wszelkie troski i  niepokoje, stając się źródłem prawdziwego 
szczęścia.

Ż yczym y, ty  te świąteczne dni napełniły Hd̂ as siłą, optymizmem oraz wiarą 
w ostateczne zwycięstwo dotrą n a d  złem-

Z  wielkanocnym pozdrowieniem

CBrezydent i  S ia d a  SM iasta S ty tn ik a



O
kł

ad
ka

: A
ni

a 
ro

bi
 p

rz
ed

św
ią

te
cz

ne
 z

ak
up

y 
w 

ry
bn

ic
ki

ej
 „

C
ep

el
ii”

. 
Zd

j.:
 M

.T
.

GAZETA RYBNICK
Drodzy Rybniczanie! A
Początek wiosny to czas ożywienia. Nasze codzienne życie staje się intensyw

niejsze i być może trochę weselsze, przede wszystkim ze względu na wyższe 
temperatuiy i słońce, którego nigdy nie za wiele.

Moment ten sprzyja podsumowaniu minionego roku budżetowego w mieście. 
Sesję absolutoiyjną -  podczas której Rada Miasta zatwierdziła wykonanie miej
skiego budżetu za 2002 rok przez prezydenta -  mamy już za sobą. Czas więc 
przypomnieć najważniejsze sprawy wpływające na wzrost atrakcyjności Rybnika, 
zarówno dla mieszkańców, jak i naszych gości. Ubiegły rok był czasem intensyw
nej kontynuacji wielkiego procesu inwestycyjnego w naszym mieście. Proinwesty
cyjna polityka samorządowa sprawiła, że na miejskie inwestycje przeznaczyliśmy 

prawie 27 procent budżetu. O tym, że jest to dużo, świadczy fakt uplasowania się Rybnika w ścisłej czołówce 
największych śląskich miast pod względem nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Z  myślą o mieszkańcach rybnickich dzielnic realizowanych jest wiele długoterminowych przedsięwzięć. Najważ
niejsze z nich to budowa kilkuset kilometrów sieci kanalizacyjnej, sprawna budowa dwunastu sal gimnastycznych 
(w październiku ub. roku oddano do użytku kolejnych pięć obiektów), modernizacja budynku po szpitalu przy 
ul. Powstańców Śl. na potrzeby słynącej wielkimi tradycjami rybnickiej szkoły muzycznej, budowa miejskiej obwod
nicy, modernizacja stadionu oraz kontynuacja budowy szpitala w Orzepowicach, który pod względem wyposażenia 
znajduje się bez wątpienia na najwyższej półce opieki medycznej. W czerwcu oddany został do użytku nowoczesny 
dworzec komunikacji miejskiej, za którego projekt lybniccy architekci otrzymali Grand Prix w ramach Śląskich Dni 
Architektuiy (najlepszy obiekt wybudowany na Śląsku), już teraz można nabyć miejskie obligacje.

jedną z największych inicjatyw w regionie, której idea zrodziła się w lybnickim samorządzie z troski o przy
szłość mieszkańców, jest budowa Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. W ubiegłym roku podpisana została 
deklaracja współpracy pomiędzy miastem i uczelniami, dająca podstawę formalnego współdziałania Politechniki 
Śl., Uniwersytetu Śl. i katowickiej Akademii Ekonomicznej wraz z ich ośrodkami badawczo-rozwojowymi powsta
jącymi na terenie miasta. Realizacji tego projektu sprzyja ogromne zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli 
w sprawy przeobrażenia oblicza nie tylko miasta, ale i regionu.

Tym, co najbardziej leży mi na sercu, jest zwiększenie atrakcyjności Rybnika poprzez stworzenie przyzwoitych 
warunków dla szeroko pojętego rozwoju, jest oczywiste, że nie da się tego zrobić poprzez samo narzekanie. 
Sytuacji nie zmieni też zła wola i brak zaangażowania w polepszenie warunków życia. To się też nie zrobi samo. 
jedyna droga, to wziąć się do roboty i mieć pomysł na pobudzenie gospodarcze. W Rybniku już się to realizuje 
poprzez rozwój szkolnictwa, poprawę infrastruktury miejskiej, rozwój małych i średnich firm czy budowę terenów 
rekreacyjnych. Zmieniając profil miasta -  z przemysłowego na usługowe -  trzeba zacząć od spraw fundamental
nych, na żadne półśrodki nie ma tutaj czasu.

Dużo więc dobiych rzeczy dzieje się w Rybniku, a potwierdzają to niezależni fachowcy z kraju i zagranicy. 
Potwierdza to też skuteczność pozyskiwania środków pozabudżetowych, nie tylko z Unii Europejskiej. Utrzymu
jąc się w gronie najlepiej zorganizowanych miast w kraju, już teraz mamy realne szanse na odniesienie sukcesu. 
Życzę więc Państwu dużo słońca i nadziei, mokrego dyngusa i nieustającej pogody ducha.

Wesołego Alleluja!
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika
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Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta Rybnika 

za rok 2002 
w ocenie ugrupowań 

zasiadających w Radzie Miasta
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
- Unia Pracy

Grupa radnych Sojuszu Lewicy Demokra
tycznej, oceniając wykonanie budżetu miasta 
Rybnika za rok 2002 w aspekcie udzielenia pre
zydentowi absolutorium, nie poparła wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w tej spra
wie, głównie z powodu:

• dużych wydatków finansowych (przeszło 
2 min zł na organizację obchodów 800-lecia 
miasta Rybnika), gdzie nastąpiło nagięcie hi
storii dla potrzeb wyborów samorządowych 
ugrupowania rządzącego,

• niezagospodarowane placu przy Urzędzie 
Miasta Rybnika, wcześniej sprzedanego i brak 
wykonania w tym zakresie uchwały Rady Mia
sta Rybnika, mówiącej o odkupieniu placu,

• niezagospodarowania placu przy ul. R a
ciborskiej o powierzchni 20.000 m2 wcześniej 
sprzedanego „Płazie”, choć środki finanso
we, zgodnie z umową kupno-sprzedaż, do 
tej pory do Urzędu Miasta Rybnika w cało
ści nie wpłynęły,

• niezagospodarowania budynków i placu 
po byłej bazie Zakładu Gospodarki Mieszka
niowej w Rybniku przy ul. Kotucza,

• forsowanie chybionej inwestycji budowy 
szkoły muzycznej w budynku należącym  
do sióstr Boromeuszek. Poniesienie dużych 
nakładów finansowych (ok. 18 min zł) bez 
możliwości zagwarantowania w umowie pra
wa pierwokupu,

• prowadzenie przez władze miasta Rybni
ka restrykcyjnej polityki podatkowej w całej 
rozciągłości występowania podatków, polega
jącej na ustanowieniu podatków w górnych 
granicach możliwości ustawowych,

• wyśrubowanie wysokiej ceny wody i od
prowadzania ścieków. Aktualna cena wody 
w Rybniku i ścieków jest jedną z najwyższych 
cen wody w Polsce,

• za niewystarczające działania w zakresie 
powstawania nowych miejsc pracy, a tym sa
mym zwalczania bezrobocia w rejonie. Bezro
bocie to wynosi obecnie ok. 14%,

• za rozrost administracji samorządowej.
Niewątpliwie w wykonaniu budżetu za rok

2002 są też pozytywy, które radni Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej dostrzegają, tj. ob
niżenie deficytu w końcowym wyniku finan
sowym z 49.546.887 zł w chwili przyjęcia 
budżetu, do 24.632.011 zł na koniec roku 
2002, a więc mniejszego o kwotę 13.691.756 
zł, na co składają się dochody, jak i też nie
zrealizowane wydatki. Niemniej fakt pozo
staje faktem. O powyższą kwotę miasto bę
dzie mniej zadłużone.

Za grupę radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Kazimierz Zięba

B azETA RYBNICKA

Sesia Rady Miasta -  29 marca

Absolutorium udzielone
Mąjąc na uwadze doświadczenia kilku ostatnich posiedzeń RM, można było 

przyjąć za pewnik, że również sesja absolutoryjna, na której najważniejszym 
punktem jest przyjęcie przez radnych sprawozdania finansowego z wykonania 
budżetu za ub. rok, będzie trwała wiele godzin. Dlatego też posiedzenie zwołano 
nie na tradycyjną środę, ale na sobotni ranek. Radni opuścili salę obrad późnym 
popołudniem.

Nim jednak doszło do długiej i ostrej dyskusji 
nad sprawozdaniem  finansowym prezydenta, 
Adam Fudali poinformował zwyczajowo o aktu
alnych miejskich wydarzeniach, w tym o rozpoczę
ciu sprzedaży gminnych obligacji, przekazaniu do 
Śl. Kasy Chorych i innych centralnych urzędów 
i instytucji uchwały rybnickich radnych popierają
cej protesty służby zdrowia związane z jej drama
tyczną sytuacją, złożeniu przez firmę „Plaża” do
kumentów potrzebnych do wydania pozwolenia na 
budowę oraz wyboru swojej osoby na wiceprzewod
niczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Służby pod lupą
Następnie radni wysłuchali sprawozdania 

z działalności Policji, Straży Pożarnej i służb 
inspekcyjnych miasta za rok 2002.

Dyskusja nad sprawozdaniem trwała ponad dwie 
godziny, czemu trudno się dziwić, gdyż temat bez
pieczeństwa oraz służb, które za nie odpowiadają 
jest dla wszystkich niezwykle istotny. Właśnie 
dlatego Romuald Niewelt (BSR) wyraził opi
nię, że spotkania radnych z udziałem osób kie
rujących tymi instytucjami, powinny odbywać się 
częściej niż raz w roku. W sprawozdaniu, które 
tym razem każdy radny otrzymał w formie pi
semnej, znalazły się informacje o efektach osią
gniętych w 2002 r. przez Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny, Miejski Inspektorat Weterynarii, Po
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Miejską Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską, 
Komendę Miejską Policji, Prokuraturę Rejonową 
oraz Powiatowy Urząd Pracy. Serię pytań rozpoczął 
radny Wiesław Zawadzki (SLD-UP), który zwró
cił się do przedstawiciela Straży Miejskiej o wyja
śnienie, dlaczego przed jednym z boguszowickich 
sklepów walają się śmieci. Zasugerował też, że 
funkcjonariusze Straży Miejskiej egzekwują prze
pisy w zależności od tego, czy dane placówki zaan
gażowały się w kampanię wyborczą BSR, czy też 
nie. Ponadto radny chciał wiedzieć, jak z miastem 
rozliczają się firmy prywatne prowadzące parkin
gi. Wyjaśnienia, których udzielił komendant Stra
ży Miejskiej Ryszard Sadowski, nie usatysfakcjo
nowały W. Zawadzkiego, w przeciwieństwie do tłu
maczeń R. Niewelta, który przypomniał radnemu, 
że parkingami miejskimi zarządzają Rybnickie 
Służby Komunalne, a uzyskane wpływy zasilają 
środki specjalne, które przeznaczane są wyłącznie 
na remonty dróg, chodników i parkingów. — Na
tomiast — kontynuował R. Niewelt — żadna pry
watna firma ani osoba nie czerpie zysków z parkin
gów usytuowanych na terenie komunalnym. Z kolei 
R. Sadowski poinformował radnych, że zatrudnia
jąca 48 funkcjonariuszy Straż Miejska, przepro
wadziła w 2002r. ponad 24 tys. interwencji porząd
kowych, nałożyła 1328 mandatów karnych, zabez
pieczyła 244 imprezy masowe oraz usunęła około 
100 wraków i zlikwidowała 60 dużych, dzikich wy

sypisk śmieci. Prezydent A. Fudali wrócił do po
wyborczych „rewelacji” i poprosił W. Zawadzkie
go o konkretne przykłady ulgowego traktowania 
podmiotów, które brały udział w kampanii. W dal
szej części dyskusji radny Józef Ibrom (BSR) z 
niepokojem odniósł się do spadku wykrywalności 
przestępstw kryminalnych oraz do sprawozdania, 
w którym napisano, że (...) rejonem najbardziej za
grożonym demoralizacją nieletnich jest osiedle N o
winy, a w szczególności Zespól Szkól Ponadpod
stawowych nr 3 (...). Jak wyjaśnił kom endant 
policji Sławomir Sałbut, ze względu na infra
strukturę i liczbę mieszkańców, w powiecie ziem
skim odnotowuje się spadek przestępstw i wzrost ich 
wykrywalności, gorzej jest w przypadku miasta. — W  
2001 r. dzięki odpowiednim środkom na działalność 
sytuacja była bardziej korzystna niż w roku 2000 r., 
ale już w 2002 r. policja miała mniej środków, a to 
odbiło się na wynikach -  tłumaczył nadkomisarz 
Sałbut. Z policyjnych statystyk wynika, że do ZSP 
nr 3 uczęszcza wielu nieletnich, notowanych w re
jestrach policyjnych.

Radnego Bolesława Korzeniowskiego (SLD-UP) 
zainteresowała szczególnie informacja Straży Po
żarnej, że do obiektów o największym stopniu za
grożenia zaliczyć można Wojewódzki Szpital Spe
cjalistyczny nr 3. Radny pytał na jakiej podstawie 
wydano taki osąd. Ponadto radny stwierdził, że sko
ro w mieście ma powstać system monitoringu, obej
mujący nie tylko budynki mieszkalne, ale zabez
pieczy również sklepy i banki. Należy więc pro
wadzić rozmowy z tymi potencjalnymi partnera
mi, w celu uzyskania pomocy finansowej. O eta
pach realizacji monitoringu w mieście i ewentual
nych rozmowach w poszukiwaniu partnerów w re
alizacji tej inwestycji mówił prezydent Adam Fu
dali. Radny B. Korzeniowski chciał także wiedzieć, 
dlaczego część bezrobotnych zrezygnowała z za
trudnienia w ramach programu „Nareszcie praca”. 
Jako pierwsza wyjaśnień udzieliła Lidia Lazar, za
stępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sa
nitarnego w Rybniku, która poinformowała, że licz
ba mandatów nałożonych z przyczyn złego stanu 
sanitarno-porządkowego, w porównaniu z 2001 r. 
nie wzrosła. Pod względem magazynowania środ
ków spożywczych i zabezpieczania ich przed wy
soką temperaturą większość obiektów zmieniała się 
na korzyść. Przedstawicielka Sanepidu mówiła tak
że o nowych przepisach, które bardziej rygorystycz
nie regulują sprzedaż i produkcję środków spo
żywczych, ich magazynowanie i transport. Z kolei 
Erwin Jaworudzki, Komendant Miejski Pań
stwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, że szpital został 
zaliczony do obiektów najbardziej zagrożonych 
z uwagi na specyficzną architekturę i kubaturę 
obiektu oraz dużą ilość zgromadzonych w nim osób. 
Nie oznacza to jednak, że nie spełnia on przepi
sów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. -  Sta
wiamy wysoko poprzeczkę tak, by w momencie od
bioru, kolejne części szpitala były maksymalnie bez-
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pieczne i zgodnie z przepisami ochrony przeciwpoża
rowej. I  ten cel osiągamy. Wiadomo również, że na 
terenie WSS nr 3 prowadzone będą w tym roku 
ćwiczenia, które pozwolą ocenić skuteczność planu 
ewakuacji szpitala.

Kierownik PUP Teresa Bierza wyjaśniła szcze
góły program „Nareszcie praca”, na który RM 
przeznaczyła 530 tys. zł. Program był adresowany 
do osób, które co najmniej 6 miesięcy lub dłużej 
były zarejestrowane jako bezrobotne. W ramach 
programu podpisano 71 umów z pracodawcami, 
z czego aktualnie jest zatrudnionych 116 osób. Fakt, 
że część bezrobotnych zrezygnowała z pracy, 
T. Bierza tłumaczyła kilkoma względami. Osoby 
długo pozostające bez pracy trudno zaktywizować 
ponownie, a rejestrują się one w PUP nie po to, by 
znaleźć zatrudnienie lub przekwalifikować się, ale 
z uwagi na pewne korzyści (opłacanie składki zdro
wotnej). Ponadto młodzi ludzie kontynuują naukę, 
której nie są w stanie pogodzić z podjętą pracą. 
Inny argument, jakiego używają osoby rezygnują
ce z zatrudnienia, to minimalne wynagrodzenie, za 
które nie opłaca się pracować (pomoc z OPS prze
wyższa ich wypłaty). W dalszej części dyskusji rad
ny Czesław Tkocz (BSR) sugerował, by Straż 
Miejska z równą stanowczością reagowała na ogło
szenia wieszane na elewacjach budynków czy drze
wach, jak reaguje na źle zaparkowane samochody. 
Radny chciał również wiedzieć na jakim etapie jest 
powstanie posterunku policji w Niedobczycach, 
a Henryk Ryszka (BSR) pytał o kary dla osób 
wypaląjących trawy. Zaproponował również, by na 
potrzeby posterunku w Niedobczycach wykorzy
stać część budynku Przedszkola nr 45. Ryszard Sa
dowski wyjaśnił, że istnieją trudności w ustaleniu 
osób rozwieszających ulotki, a ich ilość i tak jest 
o wiele mniejsza niż w latach ubiegłych. Zgodnie 
z wyjaśnieniami S. Sałbuta, powstanie komisariatu 
na os. Wrębowa nie jest możliwe, jednak najpraw
dopodobniej już 1 czerwca tego roku powstanie tam 
rewir dzielnicowych z 8 funkcjonariuszami. W ra
mach reorganizacji na Osiedlu Nowiny również po
wstanie rewir dzielnicowych, obsługiwany do godz. 
22.00. Zmiany te powinny wpłynąć korzystnie na 
bezpieczeństwo mieszkańców. Propozycja likwida
cji komisariatu na Nowinach zaniepokoiła radną 
Grażynę Potera  (RIO), która usłyszała od ko
mendanta zapewnienia, że zmiany te zwiększą bez
pieczeństwo mieszkańców, gdyż rewir będzie czyn
ny przez 16 godzin, a wieczorem na terenie Nowin 
będą pracować dwa patrole.

— Żeby ukarać osobę wypalającą trawy, trzeba 
ją złapać na gorącym uczynku — wyjaśnił nadko
misarz S. Sałbut. Z kolei komendant Straży Pożar
nej poinformował, że codziennie odnotowywanych 
jest kilkadziesiąt pożarów traw i lasów. -  Od po
czątku roku było ich 250, a od początku tego tygo
dnia aż 200. Sytuacja zmienia się z  godziny na go
dzinę. Skala zjawiska jest ogromna, a możliwości 
ujęcia sprawców prawie żadne. W pierwszym tygo
dniu najwięcej podpaleń odnotowaliśmy nie na No
winach, czy w Boguszowicach jak bywało do tej pory, 
ale w Niedobczycach i Niewiadomiu, a podpalają 
nie dzieci, ale osoby dorosłe. Próbowaliśmy różnych 
metod walki z tym zjawiskiem, ale im więcej 
o tym mówimy, tym więcej odnotowujemy pod
paleń. To prawdńwa plaga -  poinformował E. Ja- 
worudzki. Koszty akcji podjętych przez Straż Po
żarną tylko w ciągu 5 dni wynosiły 14 tys. zł.

Głos w dyskusji zabrał również Kazimierz Zięba 
(SLD-UP), który mówił o konieczności walki 
z „grafficiarzami” i ocenił, że program „Nareszcie pra

ca”, na który wydano dość duże środki, nie spełnił 
oczekiwań. Sprawa dewastacji dokonywanych przez 
„grafficiarzy” zbulwersowała także W. Zawadzkie
go. Jednak, jak się okazuje, w 95%, przypadków 
sprawcami są nieletni, więc trudno ich ukarać, a zda
rzenia te określa się mianem „małej szkodliwości 
czynu”. M ichał Chm ieliński (BSR) zapropono
wał, by objąć monitoringiem również ZSP nr 3.

Józef M akosz (RIO) wrócił do sprawy głu
chych telefonów i gróźb, na jakie narażona była 
przed dwoma laty jego rodzina. Radny mówił rów
nież o bezradności policji, która nie była w stanie 
ustalić sprawcy tych zajść. -  Nie chodzi
0 moją żonę i moje dzieci, ale o chodzi o każdą żonę
1 każde dziecko -  przekonywał J. Makosz, który 
chciał wiedzieć, jak w takiej sytuacji winna zacho
wać się policja. S. Sałbut stwierdził, że procedura 
postępowania w opisanym przypadku jest jasna. 
Osoba nachodząca byłego prezydenta popełniła 
dwa przestępstwa i w sytuacji kiedy J. Makosz zło
żyłby wniosek, policja winna prowadzić postępo
wanie z urzędu i po przesłuchaniach przedstawić 
tej osobie zarzut. — Nie możemy jednak tej osoby 
izolować, a jedynie przesłuchać, a dalsze postępo
wanie należy do prokuratury — mówił nadkomisarz 
S. Sałbut. — Gdyby takie zdarzenie miało teraz miej
sce zrobimy wszystko co w naszej mocy, ale w ra
mach przepisów prawa. Obecnie może pan jedynie 
złożyć skargę na opieszałość policji.

W dalszej części dyskusji Ja n  K ruk  (BSR) pytał 
o kontrolę nad rejestrem psów i sygnalizował nie
właściwe parkowanie pojazdów na ul. Jastrzębskiej, 
a Zygmunt G ajda (BSR) mówił o zagrożeniu osób 
przychodzących na stadiony. — Jeżeli chodzi o im
prezy masowe, o bezpieczeństwo dba organizator, ale 
my wychodzimy naprzeciw i pomagamy w ich ob
słudze. W ostatnim czasie nie było w Rybniku żad
nych poważnych zdarzeń -  mówił S. Sałbut, który 
dodał również, że ewentualne zmiany w ustawie 
o imprezach masowych leżą w gestii parlamenta
rzystów.

Józef Makosz ponownie nawiązał do sytuacji 
sprzed kilku lat, kiedy to w czasie konfliktu b. pre
zydenta z firmą „Eko”, śmieciarki w ramach pro
testu podjechały pod UM zakłócając ruch, na co, 
według J. Makosza, policja, a szczególnie zastępca 
komendanta, nie zareagowali odpowiednio. Rad
ny chciał wiedzieć, jak w podobnej sytuacji zacho
wałby się dziś komendant policji. S. Sałbut odpo
wiedział, że sytuacja jest jedynie hipotetyczna, ale 
wyjaśnił, że wszelkie decyzje o postępowaniu dys
cyplinarnym, a więc i te dotyczące ewentualnego 
odwołania zastępcy komendanta, podejmuje tylko 
komendant wojewódzki. Zaś na zakłócenie ruchu 
zareagowałby zgodnie z przepisami. Następnie 
radni przegłosowali wniosek R. N iewelta 
o zamknięcie dyskusji (za było 16 osób, przeciw 1, 
a 2 wstrzymały się od głosu). Sprawozdanie z dzia
łalności służb przygotował pełnomocnik prezyden
ta miasta ds. porządku i bezpieczeństwa H ubert 
H anak.

Uchwała na wagę absolutorium
Uchwalę w sprawie rozpatrzenia sprawozda

nia z wykonania budżetu miasta na rok 2002 oraz 
udzielenia absolutorium prezydentowi Rybnika 
z tego tytułu przedstawił skarbnik Bogusław Pa- 
szenda. Omówiłonkonstrukqębudżetu,proceduiyprzy- 
jęda sprawozdania finansowego przez prezydenta, poszcze
gólne komisje, w tym Komisję Rewizyjną oraz Regionalną 
Mię Obrachunkową, a także możliwości wcześniejszego

c.d. na stronie 6
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Gminnym, do wyłącznej właściwości Rady. Rada 
Miasta ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pod
jąć w sposób prawidłowy uchwałę w tej sprawie. 
Podstawą do udzielenia bądź nieudzieienia abso
lutorium jest nie tylko ocena sprawozdania rocz
nego z wykonania budżetu dokonana przez Radę 
Miasta, ale w głównej mierze rozpatrzenie tego 
sprawozdania na sesji absołutoryjnej. U jęte 
w budżecie gminy kwoty wydatków nie mogą być 
traktowane jako cel sam w sobie. Szczególną uwa
gę Rada powinna zwracać na fakt, że Prezydent 
(Zarząd) Miasta ma obowiązek kierowania się, 
oprócz kryteriów legalnych, również zasadami go
spodarności, celowości czy oszczędności 

Przebieg ostatniej sesji -  sesji absołutoryjnej -  
był nader ciekawy, głównie za sprawą radnych 
z opozycji. Z ich ust padały pytania często niewy
godne i niezręczne dla prezydenta. Trudno zro
zumieć, dlaczego w dochodach na 2002 rok z ty
tułu sprzedaży mienia zaplanowano tylko 5 mi
lionów złotych (wykonano 3,2 min zł), jeżeli fir
ma „Plaża” zalegała od stycznia 2001 roku z płat
nością do kasy miejskiej kwotą w wysokości 
5,42 min zł. Możnaby z tego wnioskować, że nie 
brano pod uwagę należnych wpływów ze sprze
daży placu u zbiegu ulic Radborska-Dworek, albo 
zakładano, że sprzedaż nie będzie sfinalizowana 
jeszcze w 2002 r. Tak czy inaczej, z tego tytułu 
miasto nasze ponosiło straty kolejny rok. Z  kolei 
zaplanowany na rok 200(2 deficyt w wysokości 
ponad 49,5 min zł, w końcu roku 2002 nagle 
zmniejszył się do 24,5 młn zł. Czy taka niebaga
telna różnica 25 min zł jest sukcesem finansowym, 
albo raczej porażką w planowaniu budżetu? Niech 
każdy sam to oceni. Najbardziej tajemniczą kwe
stią pozostanie jednak wysokość zadłużenia mia
sta na dzień 31.12.2002 r. W sprawozdaniu zapi
sano kwotę wynoszącą prawie 77,5 min zł, nato-

czytamy, że „stan zobowiązań Miasta według ty
tułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem 
Rb-Z wynosi na koniec 2002 roku 90.927.150 zł” 
(niespełna 91 min zł). Rozbieżność na kwotę pra
wie 13,5 min zł jest ogromna. Czyżby Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Katowicach opiniowała 
inne sprawozdanie? Dla porównania można przy
pom nieć, że zadłużenie Rybnika na dzień 
31.12.1998 r„ czyli na koniec prezydentury Józefa 

18.192.977 zł (trochę ponad

Stanowisko radnych Rybnickiej Inicjatywy 
Obywatelskiej jest niezmienne i znane hie od dziś. 
Wynika ono z naszego przeświadczenia, że poli
tyka finansowa lansowana przez prezydenta Ada
ma Fudalego jest szkodliwa dla miasta. Miasto 
Rybnik za jego kadencji zostało nadmiernie za
dłużone, szczególnie poprzez duże inwestycje, któ
re, zdaniem opozycji, nie powinny być finanso
wane z pieniędzy naszych podatników. Uważamy, 
że należało przede wszystkim tak przygotować 
budowę szkoły muzycznej i Zespołu Szkół Wy
ższych, aby pozyskać środki z zewnątrz, a głów-

lizacja wymaga w efekcie zaciągnięcia ogromnej 
pożyczki. Pomysłem rządzących w mieście jest 
emisja obligacji komunalnych, czyli zaciągnięcie ~

i
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dużej pożyczki z odroczoną płatnością na kwotę 
124 min zl. Z  prospektu emisyjnego wynika, 
że miasto, „spłacając” obligacje, ostatecznie odda 
231 min zł. Projekcja finansowa na lata 1999-2017 
przedstawiona w prospekcie zapewnia miastu 
komfortowe warunki finansowania inwestycji do 
roku 2007 (okres ten obejmie drugą kadencję pre
zydenta Adama Fudalego). Natomiast <k1 2008 
roku miastu grozi wieloletnia stagnacja. Przez 10 
lat trzeba będzie zwracać średnio 25 min zł rocz
nie, bez możliwości kredytowania i zaciągania po
życzek. Na wydatki majątkowe (w tym na inwe
stycje) pozostanie tylko około 12 min zł. Warto 
znowu przypomnieć, że w latach 90., gdy prezy
dentem był Józef Makosz, na inwestycje przezna
czano rocznie około 50 min zł i Rybnik rozwijał 
się intensywnie oraz bezpiecznie.

Z  przedstawionych powyżej powodów zagłoso
waliśmy przeciwko udzieleniu absolutorium za ubie
gły rok prezydentowi (i Zarządowi, który istniał do 
listopada 2002 r.). Taka decyzja powinna być ko
lejną przestrogą dla prezydenta, zaś dla społeczeń
stwa naszego miasta jest na pewno wyraźnym sy
gnałem ogromnego zagrożenia, jakie niesie z sobą 
obecne zarządzanie miastem. Jako opozycja uwa
żamy, że należy jak najszybciej przerwać niebez
pieczną dla Rybnika obecną politykę finansową.

Przewodniczący Klubu Radnych RIO 
Stanisław Stąjer

Blok Samorządowy Rybnik
Radni Bloku Samorządowego Rybnik przyjmu

jąc stosowne sprawozdanie, z pełnym przekona
niem udzielili absolutorium za rok 2002 Zarządo
wi i Prezydentowi Miasta.

Sprawozdanie było szczegółowo analizowane 
poprzez wszystkie komisje rady wraz z Komisją 
Rewizyjną, a także ocenione pozytywnie przez Re
gionalną Izbę Obrachunkową. Sesja absolutoryj- 
na trwała ponad 10 godzin, co radni zawdzięczają 
krasomówczym zapędom niektórych kolegów. De
bata była burzliwa, wielowątkowa -  myślę, że cie
kawa. Pozytywnych informacji radni RłO nie przyj
mują do wiadomości - tym bardziej, gdy te infor
macje są niezgodne z ich koncepcją totalnego kry
tykowania i negowania prezydenta A. Fudalego 
i realizowanych przez miasto inwestycji. Moje zdzi
wienie wzbudziły zarzuty RIO dotyczące metodo
logii sprawozdań budżetowych. Sądzę, że było to 
wynikiem niezrozumienia trudnej i zmieniającej 
się materii finansów samorządowych. Wątpliwo
ści radnego J. Makosza odnośnie rzekomych nie
zgodności pomiędzy kwotą zobowiązań przyto
czoną w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(opartym na sprawozdaniu Rb-Z), a wykazanym 
zadłużeniem liczonym narastająco w sprawozda
niu dla radnych, zastało wyjaśnione dwukrotnie 
i wyczerpująco na sesji przez Skarbnika. Ponie
waż nie wszyscy radni posiadają wiedzę w zakre
sie finansów, dobrze się stało, że po sesji prezy
dent przedłożył każdemu z radnych pisemne wy
jaśnienie tych kwestii. Wszyscy zainteresowani miesz
kańcy miasta mogą również zapoznać się 
z tymi wyjaśnieniami na internetowej stronie miasta.

c ̂  ^  stronie y
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zapoznania się z tym dokumentem przez radnych. 
(Skrócone sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2002publikujemy w „Monitorze Miejskim ” na str. 39)

Wizualnej prezentacji wykonania zadań finanso
wych z wykorzystaniem tabel i wykresów dokonał 
prezydent A. Fudali. Przedstawił wydatki miasta we
dług działów, gdzie tradycyjnie najwyższy „słupek” 
przypada na finansowanie oświaty. Zwrócił uwagę 
na proinwestycyjną politykę miasta mającą na celu 
przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy, przypo
minając najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje: 
szpital w Orzepowicach (ze środków kontraktu re
gionalnego), sale gimnastyczne, Zespół Szkół Wy
ższych, szkołę muzyczną, modernizację stadionu 
przy Gliwickiej. Omówił też strukturę dochodów, 
podkreślając fakt mniejszych niż zakładano docho
dów z udziału miasta w podatkach stanowiących do
chód budżetu państwa oraz niższych od przysługu
jących dotacji celowych (np. na dodatki mieszka
niowe). Te oraz inne problemy wynikające ze sta
gnacji gospodarczej państwa sprawiły, że wykona
nie budżetu nie było łatwe. Za sukces prezydent 
uznał obniżenie deficytu z zaplanowanych ponad 
49,5 min zł do niespełna 25 min zł, a także pozyska
nie dużych środków unijnych, przede wszystkim pra
wie 300 min zł z programu ISPA na budowę sieci 
kanalizacyjnej. Przedstawił też strukturę zadłużenia 
i terminy spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Zadłużenie narastająco (czyli od 1990 r. do końca 
2002 r.) wynosi niecałe 77,5 min zł, co stanowi 25,9% 
dochodów ogółem, zaś ustawowy limit zadłużenia 
wynosi 60% dochodów ogółem (tj. 179,7 min zł). 
Ustawowy limit obsługi zadłużenia wynosi 15% do
chodów, zaś Rybnik na te cele wydał 10,02% do
chodów. Rybnik w rankingach przeprowadzonych 
m.in. przez „Rzeczpospolitą” i pismo „Wspólnota”, 
plasuje się na dobrych miejscach jako miasto proin
westycyjne i o dobrym klimacie dla inwestycji. Na 
zakończenie prezentacji prezydent zwrócił się do 
radnych o udzielenie absolutorium.

Już pierwsze wypowiedzi opozycji, szczególnie 
radnych RIO, nie pozostawiły wątpliwości co do 
faktu, że absolutorium z ich strony udzielone nie 
zostanie. Józef Makosz w dramatycznej tonacji 
określił rok 2002 rokiem prawdy, od którego już 
tylko może być gorzej. Uważa on, że był to rok kam
panii wyborczej, a władzom miasta zależało przede 
wszystkim na „pokazaniu się”, stąd, według niego, 
wiele było chybionych inwestycji. - Pierwszą powin
nością prezydenta miasta jest dbałość o powiększa
nie majątku - mówił, krytykując przykłady niego
spodarności, przejawiające się, m.in. w zamiarze 
sprzedaży przez miasto placu przy ul. Raciborskiej 
firmie „Plaża”, wypuszczeniu obligacji gminnych, 
realizacji ze środków miasta Zespołu Szkół Wy
ższych czy szkoły muzycznej. Swoją tezę, że po 2007 
roku, ze względu na konieczność spłat kredytów, 
drastycznie zmniejszą się możliwości inwestycyjne 
miasta, zilustrował wykresem. Z  dystansem odniósł 
się też do przedstawionych przez prezydenta ran
kingów. J. Makosz, podkreślając obawy co do przy
szłości miasta, zapowiedział głosowanie przeciw 
udzieleniu absolutorium, gdyż taką decyzję uważa 
za swój obywatelski obowiązek. W podobnym to
nie wypowiadali się pozostali członkowie RIO. 
Stanisław  S tajer uważa, że przyjęcie budżetu na 
rok 2002 było „uruchomieniem mechanizmu bom
by zegarowej ”.— Zbytnie zadłużenie spowoduje sta
gnację w niedalekiej przyszłości. Miasto zboczyło 
z kursu i zmierza ku górze lodowej. Politykę finan
sową można było prowadzić inaczej — mówił rad

ny. Alicja W rzoł nawiązała do wypuszczenia obli
gacji gminnych i związanych z tym kosztów, które 
już od 2007 roku zmniejszą możliwości inwestycyj
ne miasta. Radny Tom asz Z ejer za szczególnie 
nietrafioną inwestycję uważa Zespół Szkół Wy
ższych, argumentując swój pogląd brakiem trady
cji akademickich w Rybniku i pierwszeństwem 
„bazy” przed „nadbudową”. Radna RIO Grażyna 
Potera prosiła o wyjaśnienie zróżnicowania w spra
wozdaniu finansowym kwot przeznaczonych na 
obsługę długu publicznego. Skarbnik wyjaśnił, że 
kwotę planu wydatków na obsługę kredytów i po
życzek przyjęto zgodnie z wyliczeniami firmy kon
sultingowej, pracującej w połowie 2001 r. na zlece
nie banku EBOR, a także przedstawił szczegóło
we wyliczenia. Przyjęcie pesymistycznego warian
tu planu zapewnia miastu bezpieczeństwo finan
sowe. Praktyka taka nie ma nic wspólnego z tzw. 
„kreatywną księgowością”, co sugerowała radna.

G. Potera poddała krytyce również zmniejszenie 
środków finansowych na remonty dróg, a także spo
sób udzielania grantów dla organizacji samorządo
wych, co odbywa się bez koniecznej kontroli.

Krytycznie ocenili politykę finansową miasta 
radni SLD. Kazimierz Zięba zapowiedział brak po
parcia dla wniosku o udzielenie absolutorium 
i wstrzymanie się od głosu. Zarzucił władzom: zbyt 
huczne obchody 800-lecia Rybnika, budowę szko
ły muzycznej, co uważa za inwestycję chybioną, nie- 
zagospodarowanie placów przy ul. Raciborskiej 
i za Urzędem Miasta, restrykcyjną politykę podat
kową i zbyt wysoką podwyżkę opłat za wodę, nie 
mającą uzasadnienia w wysokości inflacji. Ale do
strzega również pozytywy, do których zalicza „zej
ście” z deficytu o prawie 50%. Radny Wiesław 
Zawadzki do zarzutów klubowego kolegi dodał 
„arogancki sposób sprawowania władzy”, wzrost 
cen składowania odpadów, co przełoży się na 
zwiększenie obciążeń finansowych mieszkańców za 
wywóz śmieci, o, jak wynika z obliczeń radnego, 
40%. Zauważył też, że zrujnowane budynki po re
stauracji „Foka” i sklepie „Biedronka” są przykła
dami nieprawidłowego gospodarowania gminnym 
majątkiem. Tu przytoczył pozytywny przykład gmin 
bawarskich, które odwiedził. Dygresję tę przerwał 
przewodniczący RM M ichał Śmigielski, uważa
jąc, że jest ona zbyt odległa od tematu sesji. Reak
cji takiej sprzeciwił się J. Makosz, uważając, 
że odebranie głosu w takiej sytuacji jest niedopusz
czalne, gdyż utrudnia to radnemu wypowiedź. 
W. Zawadzki dodał jeszcze parę zdań o „niespój
ności” daty 800-lecia miasta z uwiecznionym ta
blicą na UM jubileuszem 750-lecia.

W odpowiedzi na zarzuty opozycji prezydent 
A. Fudali powtórzył, że za duży sukces ub. roku 
uważa tak znaczne obniżenie deficytu budżetowe
go, pozyskanie środków unijnych w wysokości po
równywalnej z rocznym budżetem Rybnika, a tak
że odzyskanie, w postaci częściowego finansowa
nia budowy sal gimnastycznych, należnych miastu 
pieniędzy z Rybnickiej Spółki Węglowej, co było 
możliwe dzięki życzliwości Zarządu Elektrowni 
„Rybnik”. Podkreślił, że za czasów prezydentury 
J. Makosza, RSW nie płaciła zobowiązań i były to 
środki bezpowrotnie utracone. Po raz kolejny bro
ni! idei wypuszczenia obligacji gminnych tłumacząc, 
że prospekt emisyjny, na który wielokrotnie powo
ływał się J. Makosz przytaczając wysokość przy
szłych zobowiązań miasta z tego tytułu, trzeba 
umieć czytać. Jest to, podobnie jak budżet, doku
ment, który ulega zmianom, a więc plan i wykona
nie mogą być różne. Już w tej chwili wiadomo,
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że odsetki będą o ok. 20 min zł niższe niż zaplano
wano. Zaś rankingi, w których Rybnik wypada 
bardzo dobrze są opracowywane przez obiektywnych 
fachowców, biorących pod uwagę wskaźniki ekono
miczne i nie ma powodu, by w nie nie wierzyć.

W dyskusję włączyli się radni Bloku Samorzą
dowego Rybnik. Romuald Niewelt zauważył, że jest 
wiele przykładów efektywnego wydawania pienię
dzy. Zaciągane kredyty służą przede wszystkim roz
wojowi infrastruktury, co będzie miało ogromne 
znaczenie po wejściu do UE. Wtedy to inwesto
wać będą przede wszystkim prywatne podmioty go
spodarcze, zaś zadaniem miasta będzie tworzenie 
dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Józef Ibrom zgodził się, że przy ocenie sprawozda
nia finansowego należy brać pod uwagę gospodar
ność i celowość wydawania miejskich środków, ale 
trzeba też wsłuchiwać się w głos mieszkańców. 
A to przecież oni zaufali przedstawicielom BSR 
w czasie ostatnich wyborów. Henryk Ryszka sko
mentował opinię RIO, że ekipa prezydenta A. Fu- 
dalego, nie mając własnych pomysłów, kontynu
owała przede wszystkim inwestycje rozpoczęte 
w kadencji J. Makosza. — To przecież nie może być 
zarzut, a wprost przeciwnie — mówił radny. - Konty
nuacja tych działań wynikała z ekonomicznego my
ślenia. Michał Chmieliński, finansista z zawodu, raz 
jeszcze wrócił do konstrukcji budżetu, w którym pla
nować należy bardzo pesymistycznie, gdyż ekono
mia to nauka zmienna, zależna od wielu czynników. 
- To nie matematyka o sztywnych regułach.

Leszek Kuśka (BSR) pytał o środki z UE na 
Centrum Upowszechniania Technologii Informa
tycznych, a Czesław Tkocz poinformował, że udzieli 
absolutorium prezydentowi, bo jak mówił (...) jest 
to budżet ostrożny i mądry, a prezydent przewidział 
pewne priorytety, które są adekwatne do sytuacji go
spodarczej naszego kraju. Radny chwalił zaangażo
wanie w realizację Zespołu Szkół Wyższych, dzię
ki czemu młodzież ma możliwość kształcenia się, 
nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych 
z zakwaterowaniem. A. Fudali wyjaśniał, że mia
sto stara się realizować zadania jak najtaniej, cze
go przykładem są oszczędności, jakie już uzyskano 
na podatku VAT za usługi budowlane (po wejściu 
do UE wzrośnie on do 22%), i podkreślił, że na 
kolejne inwestycje, w tym drogi, pozyskiwane będą 
środki z UE. Głos w dyskusji zabrał również za
stępca prezydenta Jerzy Frelich, który mówił 
o dwóch dokumentach, na jakich bazuje miasto. 
Są to wieloletnie plany inwestycyjne i strategia roz
woju Rybnika, gdzie wpisano realizację szkoły 
muzycznej i nikt wówczas nie kwestionował za
sadności tego zadania. J. Frelich przybliżył rów
nież kwoty, jakie wydano na poszczególne uczel
nie tworzące ZSW. Wyjaśnił W. Zawadzkiemu, 
że miasto stara się sprzedać budynek „Foki”,
0 który pytał, ale nie ma chętnych nabywców. Za
stępca prezydenta z żalem stwierdził, że żaden 
z radnych opozycji nie chce mówić o plusach mia
sta, jak chociażby o budowie sal gimnastycznych, 
czy pozyskaniu gigantycznych środków na reali
zację kanalizacji. Andrzej Wojaczek (BSR) 
uznał, że wyborcy docenili decyzje podjęte w mie
ście w roku 2002, przyznając radnym mandaty
1 powierzając funkcję przewodniczących rad 
dzielnic. Jako, że debata trwała już kilka godzin, 
R. Niewelt wysunął wniosek o jej przerwanie, ale 
w tym momencie do dyskusji zgłoszonych było 
jeszcze kilka osób. Przewodniczący uznał więc, 
że dopiero po ich wystąpieniach wniosek R. Nie- 
welta zostanie poddany pod głosowanie. Radni

J. Makosz i A. Wrzoł powtórzyli swoje opinie
0 zagrożeniu dla miasta spowodowanym prze
znaczeniem ogromnych sum na inwestycje, któ
re nie są zadaniem samorządu. — Świetlana przy
szłość wcale nie jest świetlana -  przekonywał 
z kolei St. Stajer, a radny K. Zięba mówił o du
żych wydatkach, jakie jeszcze czekają miasto 
w związku z budową szkoły muzycznej. Zarzuty 
radnych RIO  odpierał A. Fudali, który nie po 
raz pierwszy wyjaśnił, że istnieją unijne proce
dury, które sprawiają, że beneficjent (czyli gmi
na Rybnik) musi najpierw podjąć pewne kroki
1 czymś się wykazać, aby otrzymać fundusze z UE. 
Gdyby zatem miasto nie poniosło pewnych na
kładów na kampus, nie byłoby środków unijnych 
na tę inwestycję, tak samo jak nie byłoby środ
ków z funduszu ISPA, gdyby nie było oczyszczal
ni wybudowanej za kadencji prezydenta J. Ma
kosza. — Taka jest procedura w UE -  wyjaśniał 
A. Fudali. J. Makosz zgłaszał również pewne 
uwagi co do przewidywanych przez miasto zy
sków ze sprzedaży nieruchomości, które okre
ślono na 5 min zł, podczas gdy, jak twierdził rad
ny RIO, od samej „Plaży” miało wpłynąć 5 min 
400 tys. zł. Prezydent wyjaśnił, że były to jedynie 
założenia i nie jest w stanie powiedzieć, dlacze
go ustalono je na tym, a nie innym poziomie. 
Skarbnik przypomniał ponownie, że dochody -  
dla bezpieczeństwa finansowego miasta -  muszą 
być planowane pesymistycznie, tym bardziej, że 
część dochodów wpływa dopiero w styczniu na
stępnego roku. J. Makosz ponownie odniósł się 
do emisji obligacji i kosztów z tym związanych. 
Oczekiwał wyjaśnień, czy prawdą jest, że miasto 
będzie musiało spłacać duży kredyt, a poziom in
westycji będzie się kształtować na poziom ie 
11 min. zł. Wątpliwości te pojawiły się nie po raz 
pierwszy, i nie po raz pierwszy prezydent tłuma
czył, że prospekt emisyjny, pod którym się pod
pisał, zawiera tylko pewne szacunkowe dane, do 
tego bardzo ostrożne i „pesymistyczne”, które 
ulegają zmianie. Ostatecznie radni jednogłośnie 
przegłosowali wniosek o zakończenie dyskusji, 
a następnie przedstawiono wynik głosowania nad 
absolutorium we wszystkich 7 komisjach RM: 
i tak Komisja Finansów (5 za, 2 przeciw, 1 osoba 
się wstrzymała się od głosu), Komisja Zdrowia 
(4 za, 2 przeciw), Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu (6 za, 2 się wstrzymały), Komisja Go
spodarki Komunalnej (6 za, 1 się wstrzymała), 
Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rol
nictwa (5 za, 1 przeciw), Komisja Samorządu, 
Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej (5 za, 
4 wstrzymało się), Komisja Gospodarki Prze
strzennej, Działalności Gospodarczej i Komuni
kacji jednogłośnie za, podobnie jak Komisja 
Rewizyjna. Przewodniczący tej ostatniej R. Nie
welt poinformował, że na podstawie analiz i kon
troli (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz pozy
tywnego stanowiska wszystkich komisji, 11 mar
ca Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie prezydentowi miasta absolutorium. 
W niosek ten został przesłany do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, która także wydała w tej 
sprawie pozytywną opinię. Taką samą ocenę RIO 
wydało również złożonem u przez prezydenta 
miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2002 r., wraz z odrębnym sprawozdaniem z wy
konania planu finansowego zadań z zakresu ad
ministracji rządowej. Ze stanowiskiem RIO za
poznał radnych Michał Śmigielski. Jednak zanim
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Z aprobatą klubu BSR spotkało się ostrożne 
planowanie budżetowe, zakładające realny wzrost 
dochodów oraz wydatki uwzględniające rezerwę 
na nieprzewidywalne odchylenia w postępowa
niach przetargowych, ale również trudną sytuację 
płatniczą. W tych posunięciach widać duże doświad
czenie służb finansowych miasta. Szczególnie nale
ży podkreślić zmniejszenie zadłużenia o prawie 
25 min zł. Pierwsze korekty planu miały miejsce na 
czerwcowej sesji 2002 roku, z czego radni RIO czy
nili zarzuty prezydentowi i służbom finansowym 
miasta, co jest kolejnym nieporozumieniem, a wy
powiedzi radnej RIO o prowadzeniu „kreatywnej 
księgowości” jest wysoce niesprawiedliwe i kurio
zalne. Również informacja o rozpoczęciu przez 
Dom Maklerski PKO BP SA. zapisów na sprzedaż 
obligacji komunalnych miasta Rybnika stała się 
powodem krytyki opozycyjnego klubu.

W sobotę, kiedy odbywała się sesja absolutoryjna 
-  w innym miejscu Rybnika miała miejsce tradycyj
na, wiosenna Giełda Budownictwa i Wyposażenia 
Dom. Wystarczyło rozejrzeć się po okolicy, a nie
trudno było dostrzec jak zmienia się Rybnik. Tam 
gdzie były „bagna i bezdroża” tam obecnie są okaza
łe budowie: dworzec komunikacji miejskiej, efektow
na hala sportowa, wyremontowane nawierzchnie as
faltowe dróg, parkingi, przejścia z sygnalizacją 
świetlną, nowe chodniki... To jest nasza odpowiedź 
dla malkontentów. Tych zmian nie zahamuje zakli
nanie rzeczywistości przez grupę radnych RIO i ich 
lidera, których jedynym pragnieniem jest zastopo
wanie przemian i spowolnienie rozwoju miasta.

Wiemy, że budujemy dużo. Ten rozwój jednak 
kosztuje, dlatego rośnie zadłużenie. Jego wielkość 
jest jednak kontrolowana przez uprawnione ze
wnętrzne podmioty. Obecne zadłużenie (narasta
jąco od 1991 roku) wynosi 25,9% dochodów rocz
nych budżetu, oraz 10,02% obciążenia rocznego 
w spłatach kredytów, co nie stanowi zagrożenia 
dla finansów miasta.

A to, że inwestując trzeba oszczędzać, zaciskać 
pasa i ciężko pracować, to rzecz normalna i zro
zumiała, Na pewno zrozumiała dla radnych Blo
ku Samorządowego Rybnik i mieszkańców, któ
rzy głosowali na BSR.

W imieniu Klubu Radnych BSR 
Romuald Niewelt

Od redakcji:
Redakcja starała  się zweryfikować liczby 

przedstawione w tekstach klubowych. Okazało 
się, że nakłady inwestycyjne w dwóch pierwszych 
kadencjach Rady, czyli za prezydentury J. Ma
kosza, w poszczególnych latach wynosiły od 
7 do 53 min zł (średnia roczna to mniej niż 25 min 
zł). Dane te obejmują również dotacje z budżetu 
państwa, m.in. na budowę szpitala (71 min zł). 
Środki własne na inwestycje w latach 1991-1998 
to średniorocznie ok. 15 min zł. Skąd więc w in- 
formaq'i przewodniczącego A  Stajera stwierdze
nie „rocznie ok. 50 min zł”?. Tylko w latach 1997 
i 1998 wydano na inwestycje po ok. 50 min zi, 
w tym na szpital z budżetu państwa po 21 min zł.

Jeżeli idzie o komentarz grupy radnych SLD, 
wyjaśnić należałoby podaną w nim liczbę 
13.691.756 zł. Stanowi ona różnicę między wy
sokością deficytu po zmianach (38.232.767 zł), 
a wykonaniem (24.632.011 zł). Plan pierwotny 
zakładał deficyt w wysokości 49.546.887 zł.
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'Absolutorium udzielone
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radni rozpoczęli glosowanie, J. Makosz zgłosił uwagi 
co do rozbieżności w dokum en tach  jakim i 
dysponowała Regionalna Izba Obrachunkowa, 

a tymi, które posiadają radni. Rzecz dotyczyła za
dłużenia liczonego narastająco, a do sprawy po
wrócono w wolnych głosach i wnioskach, gdzie po 
raz kolejny wyjaśnień udzielił B. Paszenda.

Następnie odbyło się najważniejsze głosowanie 
tej sesji. Za udzieleniem absolutorium opowie
działo się 13 osób (BSR), przeciw było 7 (wszy
scy radni RIO i jeden SLD-UP -  W. Zawadz
ki), a wstrzymało się 4 radnych (SLD-UP 
i PO). A. Fudali podziękował byłemu Zarządowi 
Miasta i obecnym zastępcom, dyrektorom jedno
stek organizacyjnych, pani Sekretarz Miasta Da
nieli Lampert, naczelnikom poszczególnych wy
działów, a szczególnie Skarbnikowi Bogusławowi 
Paszendzie za „dyscyplinę finansową i nutkę pe
symizmu” oraz Dariuszowi Skabie z Wydziału 
Finansów za pracę nad emisją obligacji.

Wybory do poprawki!
Oprócz zarządzenia wyborów do Rady Dziel

nicy Stodoły radni rozpatrzyli protesty wysto
sowane przez mieszkańców kilku rybnickich 
dzielnic odnośnie przeprowadzonych tam ze
brań sprawozdawczo -  wyborczych.

Z uwagi na niską frekwencję w pierwszym z za
planowanych terminów nie udało się przeprowa
dzić wyborów do RD Stodoły. Dlatego też radni 
ustalili nowy termin, który wyznaczono na 3 kwiet
nia. Ponadto rozpatrzone zostały trzy protesty 
mieszkańców, które wpłynęły do Rady Miasta. Je
den z nich dotyczył nieprawidłowego prowadzenia 
zebrania sprawozdawczo -  wyborczego w dzielni
cy Boguszowice Osiedle (podpisały się pod nim 
cztery osoby, m.in. W. Zawadzki), a drugi -  dziel
nicy Chwałowice. Tutaj protest złożyła jedna oso
ba, a dotyczył on zasadności przegłosowania wnio
sku o zamknięcie listy kandydatów do RD. Oby
dwa te protesty RM postanowiła odrzucić. Uzna
no bowiem, opierając się na opinii radcy prawne
go Stanisława Cicheckiego, że naruszenia, jakie 
miały miejsce na zebraniach sprawozdawczo -  wy
borczych w tych dzielnicach, nie miały bezpośred
niego wpływu na wynik wyborów. Uwzględniono 
natomiast protest, pod którym podpisało się aż 25 
mieszkańców Niedobczyc. Głównym argumentem 
przemawiającym za powtórzeniem wyborów w tej 
dzielnicy był fakt, że w czasie zebrania mieszkańcy 
zgłaszali prowadzącemu zebranie W. Zawadzkiemu 
uwagi, co do nieprawidłowego oddawania głosów, 
ale nie zostały one rozpatrzone. I to, zdaniem 
S. Cicheckiego, powinno podważyć wyniki wyborów 
w Niedobczycach. W proteście mieszkańcy kryty
kowali również narzucenie im obowiązku głosowa
nia tylko na 15 osób, a nie jak być powinno -  na 
każdą z zaproponowanych kandydatur oraz głoso
wanie kartami, które nie były zarejestrowane, co 
uniemożliwiło ustalenie faktycznej ilości wydanych 
kart. Doszło nawet do kuriozalnej sytuacji, w której 
jeden z kandydatów otrzymał więcej głosów niż było 
uprawnionych do głosowania. Dyskusja, która do
tyczyła tego punktu sesji wynikała z różnic w inter
pretacji obowiązujących przepisów. Z  jednej strony 
obwiniano prowadzącego zebranie, z drugiej -  ko
misję skrutacyjną, Radę Dzielnicy oraz ordynację 
wyborczą. W. Zawadzki stwierdził, że prowadził ze
branie zgodnie z uchwałą RM i prawem statutowym,

Gminne Centrum Informacji
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rybniku przy ul. Jankowickiej 3 otwarto 
Gminne Centrum Informacji.

Powstało ono dzięki projektowi przygotowa
nem u przez Urząd M iasta Rybnika przy współ
pracy z Powiatowym U rzędem  Pracy oraz Izbą 
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego. Na jego realizację m iasto uzy
skało dotację ze środków M inisterstwa G ospo
darki, Pracy i Polityki Społecznej w ram ach 
Program u Aktywizacji Zawodowej Absolwen
tów „Pierwsza Praca”. Centrum będzie czyn
ne codziennie w godzinach od 7 3 0  do 21.00.

Gm inne Centrum  Informacji zostało po
wołane w celu ułatwienia mieszkańcom Ryb
nika i powiatu rybnickiego dostępu do infor
macji na tem at rynku pracy oraz możliwości

kształcenia i dokształcania. Pracownicy cen
trum  będą doradzać osobom  bezrobotnym , 
absolw entom , uczniom  szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, studentom , a także nie
pełnosprawnym i osobom  planującym rozpo
częcie działalności gospodarczej. Z adaniem  
centrum  będzie również upowszechnianie wie
dzy z zakresu ekonomii i prawa, niezbędnej do 
podjęcia sam ozatrudnienia, sprawnego poru
szania się po europejskim  rynku pracy a także 
zapoznanie bezrobotnych, a w szczególności 
absolwentów, z nowoczesnymi technologiami 
przekazu informacji. W  GCI grom adzone będą 
informacje dotyczące ofert pracy, szkoleń oraz 
możliwości podejm owania i prowadzenia dzia
łalności gospodarczej.

a nieporozumienia wynikają ze złego zrozumienia 
przepisów. Radny tłumaczył, że miał tylko przewod
niczyć zebraniu i posiedzeniu inauguracyjnemu no
wej RD i nie jest odpowiedzialny za zorganizowa
nie wyborów, a więc za rejestrację kart i sposób gło
sowania. Radny mówił również, że nie mógł ingero
wać w pracę komisji skrutacyjnej i ustalenia Rady 
Dzielnicy. Ponadto skrytykował statut: — Nie moż
na prowadzić wyborów bez jasnej, uczciwej ordynacji 
wyborczej -  mówił W. Zawadzki. W opinii H. Fry- 
stackiego winnym sytuacji w jakiej znalazła się RM 
jest W. Zawadzki, gdyż jego obowiązkiem, jako prze
wodniczącego, było stwierdzenie prawomocności 
wyborów, a tego radny nie dopełnił. Ponadto zda
niem H. Frystackiego, W. Zawadzki powinien był 
zareagować w momencie, kiedy na sali oddawano 
więcej głosów niż było osób. W. Zawadzki tłuma
czył, że informację o sfałszowaniu wyborów w dziel
nicy zgłosi do odpowiednich organów, ale dopiero 
po podpisaniu protokółów z tego zebrania. Krytycz
ne uwagi pod adresem W. Zawadzkiego skierował 
również H. Ryszka, który stanął w obronie powo
łanej podczas tego zebrania komisji skrutacyjnej. 
W przeciwieństwie do Longina Bednorza (RIO), 
który skrytykował jej pracę. O konieczności zmia
ny statutów rad dzielnic mówili K. Zięba i St. Sta- 
jer, który zgłosił wniosek, by decyzję odnośnie po
nownych wyborów przesunąć do czasu przesłucha
nia przez Komisję Samorządową RM osób podpi
sanych pod protestami. Jednak propozycji nie przy
jęto (za wnioskiem głosowało 9 osób, przeciw było 
13, a 2 się wstrzymały). Uchwałę zawierającą sta
nowisko w sprawie protestów i wniosków dotyczą
cych niewłaściwości przy wyborach rad dzielnic 
w Boguszowicach Osiedlu, Niedobczycach i Chwa- 
łowicach w trakcie ostatnich zebrań sprawozdaw
czo-wyborczych radni przyjęli (za głosowało 
16 osób, przeciw była jedna (SLD-UP), a 7 wstrzy
mało się od głosów). Tym samy ustalono, że wybo
ry w Niedobczycach zostaną powtórzone 8 maja, 
a poprowadzi je Leszek Kuśka.

Radna rezygnuje
W ramach stałego punktu Wnioski i oświadczenia..., 

m.in. podjęto ponownie dyskusję na temat form obec
ności opozycji na łamach „Gazety Rybnickiej”, zaś 
radna Grażyna Potera (RIO) złożyła oświadczenie 
o rezygnacji z mandatu, które publikujemy obok.

(r), (S)

O św iadczenie
Oświadczam, że z dniem 31.03.2003 r. 

zrezygnowałam z mandatu radnej Rady 
Miasta Rybnika. W związku z tym sesja Rady 
M iasta z dnia 29.03.2003 r. była o sta tn ią , 
w której brałam  czynny udział jako wiceprze
wodnicząca Rady. Zgodnie z nowelizacją U sta
wy o samorządzie gminnym obowiązującą od
1.01.2003 r., ale odnoszącą się do radnych wy
branych w dniu 27.10.2002 r., radni prowadzą
cy działalność gospodarczą z wykorzystaniem 
m ien ia  kom u n aln eg o  zobow iązan i zosta li 
do z a p rz e s ta n ia  tej d z ia ła ln o śc i do dn ia
31.03.2003 r. pod rygorem wygaśnięcia m an
datu. Obowiązujące wcześniej przepisy zezwa
lały na prowadzenie w/w działalności, o ile zo
stała podjęta przed uzyskaniem m andatu rad 
nego. Po restrukturyzacji Zakładu Lecznictwa 
Am bulatoryjnego zarządzam  Niepublicznym 
Zakładem  Opieki Zdrow otnej „CEN TRU M  
M EDY CZN E” Sp.z o.o. w Rybniku, który p ro
wadzi działalność w budynkach gminnych.

Żałuję bardzo, że nie mogę łączyć obydwu 
funkcji, ale w aktualnej sytuacji służby zdro
wia nie mogłam zostawić swoich pracowników. 
Pocieszeniem jest dla mnie fakt, że moje miej
sce w Radzie zajmie doświadczony sam orzą
dowiec, znakomita finansistka, członek Z arzą
du Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej Pani 
Krystyna Stokłosa.

D ziękuję Panu Przew odniczącem u Rady, 
wszystkim radnym, Panu Prezydentowi i jego 
zastępcom za współpracę i liczę na to, że p ro
blemy służby zdrowia będą dla Państwa zawsze 
priorytetem  i dla podejmowanych decyzji w tej 
dziedzinie najważniejsze znaczenie będzie mia
ło dobro mieszkańców Rybnika.

Przepraszam  wyborców, którzy mi zaufali, 
ale przepisy, które w tej chwili zmusiły mnie 
do rezygnacji z funkcji radnej, w czasie wybo
rów jeszcze nie obowiązywały. Ustawodawca 
po raz kolejny zakpił sobie z nas wszystkich, 
ustanawiając prawo działające wstecz. Nadal 
będę pilnie śledzić sesje Rady Miasta, ale już, 
niestety, tylko jako bierny obserwator.

Z poważaniem 
Grażyna Potera

Kwiecień 2003



Zebrania wyborcze w dzielnicach

Dla własnej społeczności
Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w dzielnicach Rybnika. 

Podsumowując przebieg 26 spotkań można stwierdzić wielkie zainteresowanie 
mieszkańców problem am i swojej „M ałej Ojczyzny”, o czym świadczy bardzo 
wysoka frekwencja. Zjawiskiem wyjątkowym była także duża ilość kandydatów do 
poszczególnych rad, świadcząca o wysokiej gotowości mieszkańców do podejmowa
nia działań na rzecz własnej społeczności. Zebrania stały się też forum dyskusyj
nym na temat aktualnych problemów miasta, a obecność przedstawicieli władz Ryb
nika sprawiła, że dochodziło do ożywionej wymiany zdań. Spektrum poruszanych 
tematów było bardzo szerokie: od indywidualnych bolączek pojedynczych osób do 
spraw dotykających większości mieszkańców, jak choćby podwyżka stawki podatku 
od nieruchomości oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków.

Ligota-Ligocka Kuźnia
W klubie „Harcówka” 3,5-tysięczną dzielni

cę reprezentowało 158 osób. W sprawozdaniu 
przewodniczący ustępującej Rady Dzielnicy 
Jerzy Rojek wymieni! zadania, jakie udało się 
zrealizować działającym w ramach rady komi
sjom. Do sukcesów ustępującej rady zaliczył mię
dzy innymi przeprowadzenie prac modernizacyj
nych w Gimnazjum nr 10 (w tym odnowienie bo
iska i bieżni), remont sali klubu „Harcówka”, za
instalowanie 33 nowych punktów świetlnych na 
terenie dzielnicy, oddanie do użytku czteropa- 
smowego odcinka ul. Prostej oraz utworzenie 
przejścia dla pieszych przez ul. Miarki do ul. Pro
stej. W ostatnich czterech latach wybudowano 
również kanalizację sanitarną oraz przeprowa
dzono szereg prac melioracyjnych. Ponadto zor- 
ganizo wiele imprez, spotkań opłatkowych, za
pewniono opiekę najbardziej potrzebującym. 
J. Rojek podziękował mieszkańcom, którzy bra
li czynny udział w pracach prowadzonych na te
renie dzielnicy, m.in. w utworzeniu parkingu przy 
kościele pod wezw. św. Wawrzyńca.

Dyskusję nad sprawozdaniem przewodniczą
cego zdominowała kwestia dróg. Mieszkańcy 
zwracali uwagę na zły stan nawierzchni wielu 
dróg w dzielnicy i brak przejścia dla pieszych przy 
ul. Boguszowickiej. Zwrócili się również z prośbą
0 zainstalowanie progów spowalniających na ul. 
Rejtana. Wielu spośród obecnych na spotkaniu 
mieszkańców wyraziło niezadowolenie z powo
du wzrostu podatku od nieruchomości. Prezy
dent Adam Fudali namawiał wszystkich do od
wiedzenia Wydziału Geodezji i Kartografii Urzę
du Miasta i uporządkowania spraw geodezyj
nych, co w wielu przypadkach doprowadzi do 
realnego zmniejszenia stawki podatku. Po kilku
dziesięciu minutowej dyskusji, w której wziął 
również udział radny Józef Makosz, prezydent 
udał się do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej, gdzie czekali na niego mieszkańcy Śród
mieścia.

Ostatnim punktem zebrania były wybory do 
rady dzielnicy, które poprowadził radny Stani
sław Stajer. Z grona 31 kandydatów wybrano 
15 członków Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka 
Kuźnia. Na jej czele stanęła Danuta Dronsz- 
czyk (niekwestionowana liderka w liczbie otrzy
manych głosów), a na jej zastępcę powołano 
Jana Smółkę. Skład zarządu rada ustaliła na 
pierwszym posiedzeniu na 25 marca. Jego prze
wodniczącym został Kazimierz Żak, a zastępcą 
Roman Remiorz. W skład zarządu dzielnicy we
szli również: Teresa Mastej, Karol Froehlich
1 Jan Bochenek.

Śródmieście
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz

nej, gdzie odbywało się to spotkanie, zabrakło wol
nych miejsc i trzeba było dostawiać krzesła. Spo
tkanie w Śródmieściu zaczęło się od dyskusji nad... 
dyskusją, a dokładnie nad ustaleniem, kiedy na
leży ją przeprowadzić. Po wyjaśnieniu tej kwestii prze
wodniczący ustępującej RD Andrzej Waliszewski 
przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kaden
cji. W jej trakcie RD wsparła działalność Uniwer
sytetu Trzeciego Wieku, Warsztatów Terapii Za
jęciowej, Domu Małego Dziecka, parafii oraz po
mogła pogorzelcom z Niedobczyc. Z  otrzymanej 
broszury mieszkańcy dowiedzieli się, jakie prace 
udało się w Śródmieściu wykonać oraz o zada
niach na przyszłość, a wśród nich: budowie syste
mu monitoringu Rynku i pasaży, przygotowaniu 
pomieszczenia dla policjantów dzielnicowych 
w budynku zlokalizowanym na Rynku, przebudo
wie targowiska, adaptacji obecnej siedziby szkoły 
muzycznej, po przeniesieniu jej do nowego bu
dynku, dla potrzeb szkolnictwa wyższego (stwo
rzenie klubu studenckiego), budowie kanalizacji 
na ul. Jankowickiej i drogach bocznych, remon
tach nawierzchni istniejących dróg i chodników 
oraz renowację parkingu przy ul. Hallera. — Ten 
plan powstał na podstawie wniosków zgłaszanych 
przez mieszkańców i w dalszym ciągu powinien być 
przez nich wzbogacany. To zadania na dalsze lata 
dla nowej dzielnicy — mówił A. Waliszewski, któ
ry podziękował za współpracę członkom RD, rad
nym, byłemu Zarządowi Miasta oraz prezyden
towi. Następnie odbyły się wybory, które popro
wadził Michał Śmigielski. Spośród 31 kandy
datów do nowej rady wybrano 15. Potem przyszła 
pora na dyskusję, w której wzięli udział tylko naj
bardziej zainteresowani (część osób opuściła salę 
tuż po wyborach). Jeden z mieszkańców stwier
dził, że w porównaniu z innymi miastami, cena 
wody w Rybniku jest najwyższa na Śląsku. Ponad
to zaproponował, by przyspieszyć budowę moni
toringu, a w budynkach po byłym szpitalu „Ju
liusz” stworzyć dom spokojnej starości. Jak wyja
śnił prezydent Adam Fudali, z posiadanych da
nych wynika, że woda w Rybniku nie jest najdroż
sza w regionie, a w zestawieniu z innymi miasta
mi kształtuje się na średnim poziomie. Dodał tak
że, że pojawiła się koncepcja, by w budynku po
szpitalnym powstał wydział zamiejscowy sądu 
okręgowego, choć za wcześnie jeszcze, by mówić 
o jakichkolwiek konkretach. Prezydent podzielił 
się także z mieszkańcami Śródmieścia informa
cjami na temat sytuacji finansowej miasta i ko
nieczności zmiany modelu gospodarczego Ryb
nika. Mówił o rozwoju małych i średnich przed
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siębiorstw, których jest obecnie ok. 12 tys. oraz 
o zarzutach opozycji, dotyczących sposobu finan
sow ania budowy Z espołu  Szkół Wyższych: 
— Gdybyśmy czekali na środki z budżetu państwa, 
to kampus nigdy by nie powstał -  tłumaczył prezy
dent. — A przecież warto postawić na edukację, 
gdyż nasza młodzież musi być konkurencją dla swo
ich rówieśników z UE. Robimy to dla naszych dzie
ci i wnuków. Mieszkańcy Śródmieścia sporo uwa
gi poświęcili również sprawom bezpieczeństwa 
oraz zakłócania porządku. — Na Rynku i przyle
głych ulicach jest 29 pubów, knajp, barów, restau
racji, ale nikt nie przestrzega ciszy nocnej -  żaliła 
się jedna z mieszkanek. Skrytykowała przy tym 
pracę Straży Miejskiej i pytała o zawansowa
nie prac nad monitoringiem. Jak przypomniał 
prezydent, środki na ten cel są zabezpieczone 
w budżecie, a pierwszy etap budowy systemu mo
nitoringu obejmie centrum miasta -  Rynek, ulice 
z niego wychodzące oraz Plac Wolności. Następ
nie kamery zostaną zainstalowane na Nowinach, 
a później w Boguszowicach, Chwałowicach, Nie- 
dobczycach i najprawdopodobniej w Niewiadomiu. 
W dalszej części dyskusji zgłoszono uwagi co do 
pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, szczegól
nie w kontekście „ wyścigów samochodowych ”, które 
podobno regularnie odbywają się nocą na ul. Ra
ciborskiej. Poruszono również sprawę kanalizacji 
na ul. S. Wolnego, kosztów podłączenia i możli
wości kredytowania projektów.

Zarząd ukonstytuował się dwa dni po wybo
rach. Przewodniczącym został Józef Gawliczek, 
a jego zastępcą wybrano Krystiana Imiolczyka. 
Członkami zarządu zostali Marek Krząkała, 
Grażyna Kraska, Aleksander Larysz, Danu
ta Piecha i Sabina Ryszka. Natomiast przewod
niczącym Rady Dzielnicy został Władysław Fi
lipiak, a jego zastępczynią Urszula Pietruszek.

Niedobczyce
Sala Domu Kultury, w którym zebranie się od

było, zapełniona była niemal w całości, niektórzy 
mieszkańcy zasiedli nawet na balkonie. Ostatecz
nie obliczono, że przybyło aż 225 osób, choć ta 
liczba wielokrotnie się zmieniała.

Najpierw sprawozdanie złożył przewodniczący 
ustępującej RD Grzegorz Juzek. Omówił tema
tykę zebrań, m. in. prace zespołu konsultacyjne
go do spraw ograniczania uciążliwości życia 
w dzielnicy spowodowanych działalnością gór
niczą kopalni „Marcel”; naprawę dróg i wodocią
gów, rekultywację terenów przy ul. Zagłoby i in., 
oddanie sali gimnastycznej przy gimnazjum. Oce
nił dobrze współpracę z policją (choć z braku fun
duszy nie udało się uruchomić bardzo potrzebne
go komisariatu na osiedlu Wrębowa), z ks. pro
boszczem i dyrekcją DK przy organizacji festynów, 
koncertów i imprez okolicznościowych. Przedsta
wił sposób rozdysponowania pieniędzy RD (do 
czego później przew. Komisji Rewizyjnej Grze
gorz Pytel nie zgłosił zastrzeżeń) m. in. na paczki 
przedświąteczne, wspólną Wigilię przy parafii i in. 
formy działalności charytatywnej. Omówił -  kie
rując te słowa do obecnego na sali prezydenta 
Adama Fudalego -  trudną sytuację w dzielnicy 
w zakresie bezrobocia, szkód górniczych, wegeta
cję Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, 
niepokojące podwyżki cen wody, konieczność pro
mowania małej i średniej przedsiębiorczości, przed
stawił postulat sprzedawania wydobywanego przez 
rybnickie kopalnie węgla elektrowni „Rybnik”.

Rozpoczęto dyskusję, padały zarzuty, w tym
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populistyczne: — Pan jest prezydentem Rynku 
i Śródmieścia, czy innych dzielnic też? Mieszkańcy 
wyliczyli także m. in. niedopilnowanie napraw 
szkód górniczych i zabezpieczenia środków od 
RSW, a obecnie Kompanii Węglowej na naprawę 
zdewastowanego terenu; niszczenie budynków 
pod wpływem ruchu ciężkich aut; podwyżkę po
datków i cen wody; ukrywanie problemów poru
szanych w poprzednich kadencjach. Prezydent od
powiadał: miasto nie ma wpływu na prywatyzację 
elektrowni, ale udało się doprowadzić do zakupu 
węgla w rybnickich kopalniach, co wzbogaciło bu
dżet miasta. Za odzyskane ok. 17 milionów zło
tych wybudowano sale gimnastyczne. Miasto od 
Kompanii Węglowej nie dostaje obecnie ani gro
sza, podobnie może być ze środkami na naprawę 
szkód górniczych. Brak jest pieniędzy na ratowa
nie starych, niszczejących budynków i w planach 
rozwoju regionalnego i w budżetach dla gmin gór
niczych; trzebaby kilku budżetów całego Rybni
ka, żeby rozwiązać sprawy samych tylko Niedo- 
bczyc. Gdy prezydent się pożegnał, motywując to 
ważnym spotkaniem następnego dnia, nieobec
ność tę później mu wielokrotnie wyrzucano, py
tając: — Gdzie są zastępcy?

Kolejne glosy często były dyktowane emocja
mi i chęcią zaistnienia przed wyborami do RD, 
coraz mniej przebierano w słowach, a nad zaognia
jącą się dyskusją nie mógł zapanować ani prze
wodniczący, ani prowadzący później wybory z ra
mienia Rady Miasta, radny Wiesław Zawadzki. 
Odbyło się coś w rodzaju publicznego prania bru
dów: podziały miejscowej społeczności zarzuca
no ustępującej RD, kierownik zespołu „Rymero- 
k i” upomniał się o miejsce dla swojego zespołu 
w DK, zarzucając władzom miasta i dyrektorowi 
DK nieuzasadnione faworyzowanie finansowe 
i lokalowe Miejskiej Orkiestry Dętej. Padły także 
wnioski o zmianę trasy autobusu nr 216, zakaz 
palenia nikotyny na przystankach autobusowych, 
zabudowę pasów zwalniających ruch na Górno
śląskiej, Wodzisławskiej i Hetmańskiej, oświetle
nie ulicy Zana, zabezpieczenie sypiących się da
chówek i rynien na ul. Andersa.

Podczas zgłaszania kandydatur do RD W. Za
wadzkiemu zarzucano stronnicze udzielanie gło
su (ale gdy jedna strona mówi, druga musiałaby 
milczeć, a w atmosferze przedwyborczego rozgo
rączkowania sali było to już trudne do osiągnię
cia). Padł (i przepadł) nawet wniosek o votum 
nieufności dla niego. Ugrupowania przedwybor
cze wzięły sprawy w swoje ręce i zaczęły sobie prze
kazywać głos na zasadzie pałeczki sztafetowej, 
uniemożliwiając (przynajmniej czasowo) zgłosze
nia osób postronnych. Wyłączano i włączano mi
krofony. Wreszcie zamknięto listę kandydatów: 
36 osób! Kolejnym kamieniem niezgody okazał 
się chybiony pomysł RD głosowania za pomocą 
karteczek, co pozwalało jednemu głosującemu od
dać wszystkie 15 głosów na jednego jedynego kan
dydata. Zdarzyła się nawet sytuacja, że kandydat 
dostał więcej głosów niż osób obecnych na sali! 
Wielu mieszkańców zapisanych do wyborów nie 
wytrzymało i opuściło wcześniej salę.

Przez okres podliczania głosów obecni na sali 
radni (z różnych ugrupow ań): L. B ednorz, 
H. Ryszka i W. Zawadzki wywoływali się wzajem
nie do odpowiedzi, odpytując z zawiłości polityki 
samorządowej, choć widać było gołym okiem, że 
z pustego i Salomon nie naleje. Wyrzutom i za
rzutom nie było końca, czas upływał, wreszcie ok. 
22.30 ogłoszono piętnastkę szczęśliwców (?), któ

rzy przez kolejne cztery lata będą mogli próbo
wać coś zrobić dla swojej wybuchowej, przypomi
nającej wulkan dzielnicy.

Władze Rady Dzielnicy wybrały się dopiero 
17 marca. Na przewodniczącą Zarządu RD po
wołano Jadwigę Leonarską, jej zastępcą został 
Grzegorz Pytel, przewodniczącym RD został 
Czesław Dobrowolski, a jego zastępcą -  Broni
sław Degenhardt.

Ale wiadomo już, że protest zgłoszony 
m. in. przez radnego H. Ryszkę został przyję
ty przez Radę Miasta i wysłany do wojewody, 
zatem ponownych wyborów w Niedobczycach 
można sie spodziewać w maju br. Czy równie 
owocnych?

Niewiadom
Nową Radę Dzielnicy wybierano w niemal peł

nej sali DK w Niewiadomiu, a do wyborów zapi
sały się 192 osoby. Spotkanie prowadził z ramie
nia Rady Miasta radny Henryk Ryszka, a spra
wozdanie z działalności ustępującej RD wygłosił 
jej przewodniczący Czesław Tkocz. — Uważam, 
że służyliśmy dzielnicy dobrze, choć to był trudny 
okres -  stwierdził, przede wszystkim ze względu 
na problemy związane z reform ą szkolnictwa. 
Omówi! dzielnicowe inwestycje (utwardzono tu 
1800 m dróg systemem gospodarczym, wyremon
towano drogi wewnętrzne na osiedlu Morcinka, 
ul. Mościckiego, zainstalowano 35 lamp ulicznych, 
zbudowano garaże, wymieniano sieć wodocią
gową, remontowano DK, powstało nowe przed
szkole, apteka, poczta). Przedstawił też inne for
my działalności RD jak wspieranie działalności 
opiekuńczo-charytatywnej DK i szkół (dożywia
nie, paczki, kolonie, talony odzieżowe) oraz współ
udział w dzielnicowych imprezach kulturalnych 
(festyny, Marzanna, mikołajki). Przedstawił też 
problem dyskotek, które stały się nie tylko miej
scem zabaw, ale i porachunków grup młodzieży 
miejscowej z przybyszami z Wrębowej i Orłowca: 
— Mała grupa niszczy elewacje DK i huśtawki dla 
najmłodszych, skutecznie odstraszając od chodze
nia do DK

W dyskusji uczestniczył prezydent m iasta 
Adam Fudali, który odpowiadał na pytania 
mieszkańców i próbował wyjaśniać niektóre pro
blemy. Postulowano zmiany tras autobusów (do 
szpitala w Orzepowicach i nr 10, żeby w drodze 
z centrum Rybnika do Rydułtów wjeżdżał do Nie- 
wiadomia), lepsze wykorzystanie autobusu na tra
sie między miejscowymi szkołami. Poruszono pro
blem wysokich cen wody, jej jakości i możliwości 
montowania liczników. Prezydent stwierdził, że 
w poprawie bezpieczeństwa koło DK, na głów
nym skrzyżowaniu i placu Niewiadomia pomoże 
w przyszłości monitoring. Wysokie ceny wody 
i złą jakość wody wyjaśniał m. in. fatalnym sta
nem i wysoką awaryjnością sieci, którą po latach 
inwestycyjnych zaniedbań trzeba krok po kroku 
wymieniać. Najpierw będzie robiona kanalizacja, 
potem będą remontowane nawierzchnie dróg, 
wspomniał też o możliwości podłączania podlicz- 
ników wody.

Drugą część dyskusji zdominował problem po
stawiony przez przedstawicieli starszej młodzie
ży, którzy mówili o braku dla nich miejsca w świe
tlicy i siłowni DK. Dyrektor placówki uzasadniał 
zamknięcie siłowni koniecznością remontu zawil
goconych pomieszczeń oraz postawą niektórych 
chłopców, którzy niszczyli mienie DK. Poparła go 
mieszkanka dzielnicy, przytaczając szereg przy

kładów ich nagannego zachowania. Problem pra
cy z młodymi ludźmi, niezbyt panującymi nad sło
wami i formą własnych zachowań, ale we właści
wym czasie i miejscu próbującymi zwrócić na sie
bie uwagę, pozostaje do rozwiązania na miejscu. 
Prezydent apelował do młodzieży o ograniczenie 
agresji, naukę właściwych form zachowania i wolę 
rozwiązania problemu z obu stron.

Do wyborów zgłoszono 31 kandydatów, wybo
ry przebiegły sprawnie (mimo drobnych incyden
tów z nietrzeźwym mieszkańcem). Przewodniczą
cym Zarządu RD został Tadeusz Białous, jego 
zastępcą Aleksander Knesz, przewodniczącym 
RD -  Franciszek Kmieciak, a jego zastępcą -  
Stefan Lukas. W skład Zarządu weszli jeszcze 
Czesław Wajner, Jan Wierzgoń i Ewa Durczok

M aroko-Nowiny
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w tej dziel

nicy było wyjątkowe z co najmniej kilku podwo- 
dów. Po pierwsze dlatego, że towarzyszyło mu 
ogromne zainteresowanie -  jeszcze kilkanaście 
minut po godzinie 18.00, na którą spotkanie za
planowano, przed salą stała długa kolejka ocze
kujących. Chętnych było ich tak wielu, że koniecz
ne było dostawianie dodatkowych krzeseł. Z  pew- % 
nością padł rekord frekwencji, gdyż w spotkaniu 
uczestniczyło prawie 500 osób. Na wyjątkowość 
tego zebrania wpłynął też fakt, że ze względu na 
liczbę mieszkańców, do Rady wybierano nie 15 -  
tak jak we wszystkich innych dzielnicach -  ale aż 
21 członków. Poza tym prezydent Adam Fudali 
tego dnia dwukrotnie pojawił się na Nowinach, 
gdyż w tym samym czasie w TZR trwała inaugu
racja Prezentacji Kultury Irlandzkiej, na której wy
padało mu pełnić rolę gospodarza. Wróćmy jed
nak do początku zebrania, które prowadził radny 
Kazimierz Zięba. Najpierw musiał on poddać 
pod głosowanie sposób zgłaszania kandydatów 
(w formie pisemnej bądź bezpośrednio z sali). 
Mieszkańców zaakceptowali tę ostatnią propozy
cję. Dla sprawnego przebiegu wyborów do komi
sji skrutacyjnej powołano nie 5, ale aż 8 osób. Za
stanawiano się również nad porządkiem zebrania 
i ostatecznie ustalono, że dyskusja zostanie prze
prowadzona już po wyborach, tak, by mogli wziąć 
w niej udział tylko zainteresowani. Następnie 
Marian Bywalec, ustępujący przewodniczący 
RD, przedstawił sprawozdanie z jej działalności. 
Mówił o współpracy ze Strażą Miejską, policją 
i Urzędem Miasta w zakresie poprawy bezpieczeń
stwa w dzielnicy. Szczególnie uciążliwa dla miesz
kańców jest duża ilość miejsc sprzedaży alkoho
lu, dlatego M. Bywalec przypomniał, że RD nie 
wydaje koncesji, a jedynie opiniuje przedstawio
ne w tej sprawie wnioski. Przewodniczący RD 
mówił również o skargach mieszkańców osiedla 
Tysiąclecia i Dolnego oraz o pracach, jakie udało 
się tam wykonać (m.in. ocieplenie budynków, 
wymiana drzwi, uporządkowanie placów) i jakie 
jeszcze wymagają realizacji (malowanie klatek 
schodowych czy wycinka drzew). Ze sprawozda
nia mieszkańcy dowiedzieli się również o remon
tach dróg, m.in. ul. Dąbrówki, Zielonej, Wybo
istej i Energetyków oraz (systemem gospodar
czym) części ul. Dąbrówki, Raciborskiej, Hibne
ra, czy Gajowej. Ponadto wykonano chodniki na 
ul. Kotucza, Grunwaldzkiej, Dąbrówki, utwardzo
no targowisko, plac przy SP 11, a przy współpracy 
z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową parking 
przy ul. Grunwaldzkiej. Jedną z największych in-
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westycji zrealizowanych w tej dzielnicy była z pew
nością budowa hali sportowej przy Zespole Szkól 
Ekonomiczno-Uslugowych, ale to nie jedyne 
miejsce gdzie mieszkańcy Maroka-Nowin mogą 
uprawiać sport. Miłośnicy jazdy na „rolkach” chęt
nie odwiedzają skate -  park, który powstał przy 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Podczas 
ubiegłorocznego korowodu, dzielnica zajęła 
II miejsce i zdobyła 2,5 tys. zł, które RD rozdy
sponowała wśród placówek oświatowych. Miesz
kańcy uczestniczyli również w regatach o puchar 
prezydenta miasta, zajmując jednak miejsca poza 
podium. Ponadto RD zorganizowała 12 wycieczek 
dla dzieci i 4 spotkania opłatkowe, na które za
praszała osoby biedne i samotne. Wspierała tak
że rodziny wielodzietne i odwiedziła najstarszych 
mieszkańców dzielnicy. Wspólnie z Radą Osiedla 
doprowadzono do powstania klubu seniora, któ
rego członkowie uczestniczyli w kilku wyciecz
kach. M. Bywalec mówił również o dobrej współ
pracy z RSM, Radą Osiedla, Młodzieżowym Do
mem Kultury i innymi instytucjami. Podziękował 
wszystkim za pracę i zapowiedział, że nie będzie 
ponownie kandydować do RD, zaapelował jed
nak, by znalazły się w niej osoby, które z zaanga
żowaniem będą pracować dla dobra mieszkańców 
i całej dzielnicy. Tego wieczora wybrano jedynie 
przewodniczącego RD, a został nim Roman Ku- 
sienicki, i jego zastępcę -  Romana Pinoczka. 
Po wyborach na sali pozostały tylko osoby najbar
dziej zainteresowane sprawami miasta i swojej 
dzielnicy, a podczas dyskusji najwięcej pytań 
i uwag skierowanych do prezydenta Adama Fuda- 
lego dotyczyło bezpieczeństwa oraz spraw poru
szanych prawie na każdym dzielnicowym spotka
niu -  wysokiej ceny wody i podatku od nierucho
mości. Zarząd Rady Dzielnicy Maroko -  Nowiny 
wybrano 25 marca, a przewodniczącym został Lech 
Kuźniak, a jego zastępcą Piotr Wistuba. Człon
kami zarządu zostali: Maria Polanecka-Naba- 
gło, Henryk Kuźnik, Kornelia Cincio, Edward 
Dobrzeniecki i Zygmunt Rzaczek.

Zamysłów
Równo sto osób przybyło na spotkanie spra

wozdawczo-wyborcze, które zostało zorganizowa
ne w Szkole Podstawowej nr 6. Uczestniczyli 
w nim również prezydent Adam Fudali, zastęp
ca prezydenta Józef Cyran oraz prowadzący wy
bory radny Henryk Ryszka.

W pierwszej części spotkania dotychczasowy 
przewodniczący Rady Dzielnicy Władysław  
Tomczak poinformował o pracach, jakie udało 
się zrealizować w trakcie czteroletniej kadencji. 
W tym czasie dzielnicowi działacze podjęli 89 
uchwał, z których najwięcej dotyczyło pomocy so
cjalnej. Udało się również przeprowadzić kilka 
inwestycji drogowych -  systemem gospodarczym 
utwardzono drogi gruntowe, wyremontowano 
ul. Witosa, zainstalowano ponad trzydzieści punk
tów świetlnych i trzy progi spowalniające. Przy 
ul. Wodzisławskiej i Niedobczyckiej powstały nowe 
zatoki autobusowe. Modernizacji doczekał się rów
nież budynek Szkoły Podstawowej nr 6. Dzięki bez
interesownemu zaangażowaniu ponad dwudziestu 
mieszkańców dzielnicy doprowadzono do kapital
nego remontu zabytkowej kaplicy św. Floriana.

Uczestnicy spotkania nie kryli niezadowolenia 
spowodowanego wzrostem cen wody i stawek po
datków od nieruchomości. Kwestie te wyjaśnił 
prezydent Adam Fudali, który wspomniał o moż

liwościach obniżenia opłat poprzez przekwalifi
kowanie gruntów. Mówiono też o inwestycjach 
prowadzonych w mieście.

Ostatnim punktem spotkania były wybory do 
Rady Dzielnicy. Chęć kandydowania wyraziły 
22 osoby, spośród których mieszkańcy Zamysło- 
wa wybrali piętnastoosobową radę. Przewodniczą
cym został Franciszek Kurpanik, a jego zastępcą 
Marian Tomaszek. Skład zarządu dzielnicy zo
stał ustalony na spotkaniu, które odbyło się w dniu 
7 kwietnia. Na jego czele stanął również Franci
szek Kurpanik. Pozostali członkowie zarządu zo
stali wybrani 14 kwietnia.

Orzepowice
Cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkań

ców zebranie, rozpoczęło się tradycyjnie od spra
wozdania z działalności RD. Jednak tym razem 
przedstawił je nie tylko przewodniczący Alojzy 
Hola, ale i pozostali członkowie ustępującej Rady. 
Henryk Adamczyk mówił o sprawach socjalnych 
i pomocy, jaką RD udzieliła osobom chorym, sa
motnym oraz rodzinom wielodzietnym. Poinfor
mował też o spotkaniach opłatkowych i paczkach 
świątecznych, które otrzymywali seniorzy, naj
ubożsi mieszkańcy i dzieci oraz o wsparciu przed
szkola, szkoły, chóru „Gloria”, czy OSP. Przy Ra
dzie Dzielnicy powstało również koło emerytów 
i rencistów, zrzeszające 100 osób. Z  kolei zastęp
ca przewodniczącego RD Janina Jurkowska 
przedstawiła zakres prac z dziedziny ekologii, ja
kie wykonano w dzielnicy. Wśród nich m.in. od
wodnienie terenu przedszkola, dokończenie ka
nalizacji ul. Konwalii, meliorację cieków wodnych 
czy wycinkę topoli. J. Jurkowska mówiła również 
o największej inwestycji, jaką będzie budowa ka
nalizacji o długości 28,5 km z czterema przepom
powniami ścieków (termin realizacji 2003-2004). 
Ponadto uczestnicy spotkania poznali szczegóły 
związane ze środkami finansowymi dzielnicy, dzia
łalnością sportową Orzepowic (w planach jest po
wstanie minitoru saneczkowego oraz piłkarskie
go boiska treningowego), a także funkcjonowa
niem Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezes OSP 
Ignacy Dwornik przypomniał o budowie remi
zy, festynie strażackim, sukcesach lokalnych dru
żyn pożarniczych i podziękował za okazaną po
moc. Natomiast przewodniczący ustępującej RD 
Alojzy Hola zapoznał mieszkańców z informa
cjami na temat dróg i stanu oświetlenia. W ciągu 
4 lat w dzielnicy wykonano 4,5 km ulic, a do prac 
związanych z utwardzeniem dróg wykorzystano 
66 tys. betonitów. Zamontowano również spo- 
walniacze na drogach, powstały zatoki autobu
sowe, a dzielnicę „rozjaśniło” 9 dodatkowych 
punktów świetlnych. Na zakończenie A. Hoła po
dziękował za zaangażowanie wszystkich osób, 
z którymi on i cała RD współpracowała. Głos za
brał również Bronisław Król, który omówił spra
wy związane z planem przestrzennego zagospo
darowania dzielnicy i sugestiami mieszkańców od
nośnie obwodnicy, która ma przebiegać przez te
ren Orzepowic. Goszczący na spotkaniu prezydent 
Adam Fudali poinformował o dochodach dziel
nicy -  1 min 600 tys. zł oraz o milion wyższych 
wydatkach. Mieszkańcy dowiedzieli się o realizo
wanych inwestycjach, budowie kanalizacji, wypo
sażeniu szpitala, sytuacji w górnictwie i stanie bez
robocia. Prezydent wyjaśnił także sytuację finan
sową miasta i przyczyny podwyżki cen wody oraz 
podatku od nieruchomości: — To decyzje, które nie 
przynoszą mi popularności — mówił A. Fudali.
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— Istnieje jednak spora grupa osób, które płacą 
niższe podatki od nieruchomości. Zastosowaliśmy 
również ulgi dla prowadzących działalność gospo
darczą. Cena wody, jak tłumaczył prezydent, za
leży od źródeł jej pozyskiwania, w tym przypad
ku od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią
gowego (wzrost ceny w hurcie o 11%). Następnie 
radny Roman Berger nadzorował przebieg wy
borów. Do RD zgłoszono 21 kandydatów, z któ
rych wybrano 15 z największą ilością głosów. Po 
czym w głosowaniu tajnym wyłoniono przewod
niczącego zarządu, a został nim ponownie Alojzy 
Hola. Funkcję przewodniczącej Rady Dzielnicy 
pełnić będzie Janina Jurkowska. Pełen skład za
rządu zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Rybnicka Kuźnia
O pracy Rady Dzielnicy i inwestycjach realizo

wanych w Rybnickiej Kuźni mieszkańcy byli in
formowani na bieżąco za sprawą specjalnej ga
zetki. Jednak przewodniczący ustępującej Rady 
Henryk Wilk, postanowił „odświeżyć” pamięć 
mieszkańców i przypomniał o najważniejszych 
zadaniach wykonanych w trakcie ostatnich 4 lat, 
takich jak: remont przedszkola, wymiana okien 
w Gimnazjum nr 4, oświetlenie wieży kościoła, bu
dowa krzyża milenijnego i parkingu przy ul. Mgli
stej. Wykonano również projekt pierwszego eta
pu kanalizacji ściekowej dla 18. domów jednoro
dzinnych przy ul. Rybackiej, opracowano projekt 
toru speedrowerowego wraz z widownią, a przy 
SP 15 oddano do użytku salę gimnastyczną. Za
m ontowane zostały także dodatkowe punkty 
świetlne, a Rada Dzielnicy pełniła dyżury w wy
remontowanej siedzibie. Ponadto w dzielnicy zor
ganizowano spotkanie integracyjne osób niepeł
nosprawnych oraz zabawy plenerowe, w tym fe
styn rodzinny i odpustowy. Rada dofinansowała 
również kolonie dla biednych dzieci i imprezy 
z okazji Dnia Dziecka oraz ufundowała nagrody 
dla zawodników speedrowera. Kończąc swoje wy
stąpienie H. Wilk podziękował również elektrowni 
„Rybnik” za dobrą współpracę. Podczas dyskusji 
nad sprawozdaniem apelowano o oświetlenie dróg 
między garażami, utwardzenie parkingu przy 
szkole, a jeden z mieszkańców skarżył się, że pięć 
nowych punktów świetlnych już przestało działać. 
Z kolei dyrektor szkoły SP 15 podziękowała za 
pomoc przy powstaniu sali gimnastycznej i wspo
mniała o nowej stołówce, w której wydawanych 
jest codziennie 40 obiadów. Korzystają z nich dzie
ci, dla których jest to często jedyny ciepły posiłek 
w ciągu dnia. Głos zabrała także dyrektor miej
scowego przedszkola, która pozytywnie oceniła 
działalność RD i jej umiejętność „pukania do wielu 
drzwi”. Wysoką „notę” wystawili Radzie również 
pozostali mieszkańcy, a znalazło to swoje odzwier
ciedlenie podczas wyborów. O 15 miejsc w nowej 
RD ubiegało się 20 osób (przegłosowano wnio
sek o zamknięcie listy kandydatów). Czas, w któ
rym ukonstytuowała się nowa RD wykorzystano 
na dyskusję z prezydentem. Adam Fudali byl 
zadowolony z wysokiej frekwencji na zebraniach 
i zaangażowania mieszkańców w sprawy swojej 
„Małej Ojczyzny”. Podał przyczyny podwyżki po
datku od nieruchomości i wody oraz wyjaśnił, jak 
kształtują się ceny w innych miastach. Wskazał 
korzyści, jakie wiążą się z zamontowaniem dodat
kowego podlicznika i radził, by pisać wnioski 
o przeklasyfikowanie gruntów. Prezydent podzieli 
się również swoimi spostrzeżeniami na temat bez-
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robocia i zubożenia społeczeństwa, co m.in. prze
jawia się w wydatkach, jakie miasto ponosi na 
opiekę społeczną (w Rybnickiej Kuźnia pomoc 
objęła 46 rodzin, a kwota jaką na ten cel przeka
zano to 220 tys. zł). Po ogłoszeniu wyników wy
borów okazało się, że przewodniczącym Rady 
Dzielnicy został Andrzej Kubisz, a jego zastępcą 
Tadeusz Oracz. Natomiast przewodniczącym za
rządu RD wybrano ponownie Henryka Wilka, 
a wiceprzewodniczącym został Jan Rorat. W za
rządzie zasiedli również Stefan Wróbel, Teresa 
Jakóbczyk (skarbnik) i Elżbieta Korbela (se
kretarz).

Popielów
43 zabrania Rady Dzielnicy, 45 posiedzeń za

rządu RD i 186 dyżurów, w czasie których przyj
mowano uwagi zgłaszane przez mieszkańców -  to 
bilans czteroletniej pracy popielowskiego samo
rządu. W swojej działalności RD postawiła na 
cztery podstawowe kierunki -  gospodarkę komu
nalną, kulturę, opiekę społeczną oraz realizację 
spraw bieżących. Z myślą o dzielnicowych inwe
stycjach ściśle współpracowano z UM. Przyniosło 
to wymierne efekty, o których mówi! przewodni
czący ustępującej rady Marian Wolny. I tak 
w Popielowie zmodernizowano nawierzchnię ul. 
Staffa i chodnik na ul. Wodzisławskiej, położono 
nawierzchnię asfaltową na ul. Niemcewicza, wy
konano dojście do szkoły od ul. Nowowiejskiego 
i parking przy przychodni zdrowia. Systemem go
spodarczym utwardzono 19 dróg i zamontowano 
28 nowych punktów świetlnych, co jest trzecim 
wynikiem w mieście. W myśl zasady „nie samą 
pracą żyje człowiek”, mieszkańcy chętnie uczest
niczyli w festynach majowych i farskich, biesia
dach, noworocznych koncertach kolęd, spotka
niach opłatkowych czy też kiermaszu książki. 
Rada Dzielnicy pomagała dzieciom i osobom nie
pełnosprawnym oraz placówkom oświatowym. 
Wsparła chór „Słowiczek”, koło gospodyń wiej
skich, bibliotekę, OSP, parafię, kółko rolnicze oraz 
ufundowała witraż w Bazylice Św. Antoniego. 
M. Wolny podkreślił również znaczenie ukazują
cego się w dzielnicy biuletynu „Wiadomości Po
pielowskie” (wydano 11 numerów) oraz podzię
kował wszystkim za pomoc, zaangażowanie i po
dejmowane inicjatywy. W czasie, kiedy komisja 
skrutacyjna podliczała glosy oddane na 20 zgło
szonych do RD kandydatów, odbyła się dyskusja 
z udziałem prezydenta Adama Fudalego. Zdo
minował ją temat zlej jakości chodników i dróg 
w dzielnicy, m.in. ul. Konarskiego i Niepodległo
ści, gdzie zdaniem mieszkańców, konieczny jest 
również montaż dodatkowych punktów świetl
nych, a także wytyczenie trasy autobusów. Jedno
cześnie uczestnicy spotkania chwalili drogi sąsied
niego Radziejowa, a jedna z osób zaproponowała 
nawet połączenie Popielowa i Radziejowa w jedną 
dzielnicę. Pomysł poparła cała sala, ale zdaniem 
mieszkańców, ze względu na wzajemne animozje, 
takiej decyzji nie zaakceptowałby Radziejów. 
„Dostało” się również radnem u Zygmuntowi 
Gajdzie, który w opinii wielu, dba jedynie o Ra
dziejów i nie zwraca uwagi na to, co dzieje się 
w Popielowie. W trakcie spotkania mieszkańcy py
tali prezydenta o miejskie parkingi, ich jakość 
i różnice w opłatach za postój oraz o to, jakimi 
kryteriami kieruje się UM przyznając granty. 
Jeden z mieszkańców apelowa! o wymianę okien 
w budynku szkoły oraz w sali gimnastycznej i mo-
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dernizację kotłowni oraz kuchni, a inny przypo
mniał o obiecanym remoncie nawierzchni szkol
nego boiska. — Niestety, w tym roku trudno będzie 
zrealizować to zadanie, ze względu na dość spore 
koszty, chyba, że zrezygnujemy z  innych inwestycji. 
Wiem, że to ważne, gdyż chodzi o bezpieczeństwo 
dzieci -  mówił A. Fudali. Prezydent wyjaśnił rów
nież sprawy zadłużenia miasta, sytuację w górnic
twie i Kompanii Węglowej. Na kilka pytań doty
czących szkód górniczych, złej jakości wody i jej 
ceny odpowiedział również zastępca prezydenta 
Jerzy Frelich, ale jego rozmowę z mieszkańca
mi przerwały ... wyniki tajnego posiedzenia, wy
branej wcześniej 15-osobowej Rady. I tak prze
wodniczącym zarządu został ponownie Marian 
Wolny, a jego zastępcą -  Halina Szojer. Oprócz 
niej członkami zarządu zostali także Hubert Try- 
buś, Mieczysław Marcol, Jan Łoboziak i Eu
geniusz Mika. Przewodniczącym RD wybrano 
Piotra Heroka, a wiceprzewodniczącym byłego 
radnego -  Władysława Horabika. Prowadzący 
wybory z ramienia UM Czesław Tkocz, wyjaśnił 
mieszkańcom na czym polega różnica pomiędzy 
przewodniczącym RD, a przewodniczącym zarzą
du, a Marian Wolny przedstawił plany nowej Rady 
Dzielnicy.

Radziejów
Na zebranie w świetlicy Gimnazjum nr 13 sta

wiło się około 60 osób, ale też dzielnica Radzie
jów liczy niespełna 1900 mieszkańców. Obecny był 
przewodniczący RM Michał Śmigielski, radny 
Michał Chmieliński, który wybory poprowadził, 
prosto z zebrania w sąsiednim Popielowie doje
chał też prezydent Adam Fudali.

Sprawozdanie z działań RD zdał jej dotychcza
sowy przewodniczący Zygmunt Gajda, rozpoczy
nając od zrealizowanych inwestycji drogowych, 
a wśród nich remontu ulic Okulickiego i Trzech 
Krzyży, budowy chodników, nowej ul. Niemcewi
cza łączącej centrum z ul. Niepodległości, odnogi 
ul. Dygasińskiego, utwardzenie nawierzchni dróg 
bocznych od Okulickiego, Trzech Krzyży i in. Po
wstały też parkingi, m.in. przed gimnazjum. Wciąż 
wiele pracy wymaga jeszcze tzw. „ściana wschod
nia” dzielnicy, najbardziej zagrożona szkodami 
górniczymi. Wymianie uległo ok. 2 km wodocią
gu, co sprawiło, że zdecydowanie zmniejszyła się 
awaryjność sieci. W dzielnicy zam ontow ano 
w ostatniej kadencji ponad 20 punktów świetlnych, 
wyremontowano 2 kapliczki, a mieszkańcy wzięli 
na siebie sporo prac wyburzeniowych i ziemnych 
związanych z budową nowej sali gimnastycznej -  
największej inwestycji zrealizowanej w czasie trwa
nia kadencji. Z. Gajda podkreślił dobrą współpra
cę RD z działającymi w dzielnicy organizacjami. 
Poinformował też o pomocy RD dla rodzin wie
lodzietnych i gorzej sytuowanych, spotkaniach 
seniorów, opłatkowych, dofinansowaniach festy
nów i in. imprez. W ubiegłorocznym konkursie 
korowodów organizowanych z okazji jubileuszu 
VIII Wieków Rybnika, niewielka dzielnica Ra
dziejów pokonała wszystkie inne dzielnicowe re
prezentacje, co świadczy o integracji mieszkań
ców i ich aktywności. Wszystkim dotychczasowym 
działaczom z RD Z. Gajda serdecznie podzięko
wał i wraz z M. Śmigielskim wręczy! im drobne 
upominki.

Nieobcy radziejowiczanom temat, podjęty nie
co wcześniej w sąsiednim Popielowie, wywołał pre
zydent A. Fudali. Chodzi mianowicie o ewentu
alne formalne połączenie obu dzielnic. Bardziej

skłonni do tego są jednak popielowianie. Miesz
kańcy Radziejowa argumentują zachowanie od
rębności „starszeństwem” ich dzielnicy (niedaw
no świętowano 700-lecie Radziejowa). — Niech 
zostanie jak jest — mówią.

Nie obyło się bez dyskusji na temat podwyżki 
podatku od tzw. gruntów pozostałych. W tłuma
czeniu tego kroku wsparł prezydenta mieszkaniec 
Radziejowa -  geodeta z zawodu, który tłumaczył 
możliwości zmiany kwalifikacji gruntów. Ludzie 
zwracali się z pytaniami dotyczącymi trudnych 
spraw własnościowych, poruszali też m.in. pro
blem wiosennego wypalania traw, komunikacji 
miejskiej, a także zbyt wysokiej, ich zdaniem, pod
wyżki ceny wody. Sugerowali też jej kupno w Cze
chach, jak to zrobiło Jastrzębie. Dłuższa dyskusja 
trwała na temat możliwości rozbudowy zaplecza 
socjalnego na boisku klubu MKS 32 Radziejów- 
Popielów, gdzie swoją siedzibę znalazłyby różne 
organizacje dzielnicowe. Mieszkańcy zadeklaro
wali swoją pracę, jeśli miasto podejmie się przy
gotowania projektu modernizacji.

Prezydent podjął temat budowy sieci kanaliza
cyjnej, określając ją jako priorytetową dla miasta. 
W kontekście realizacji Zespołu Szkól Wyższych, 
mówił też o roli edukacji w mieście, w którym prze
mysł wydobywczy przestaje być branżą wiodącą.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym 
Zarządu RD pozostał Zygmunt Gajda, jego za
stępczynią Danuta Nikiel, członkami Zarządu 
zostali Eugeniusz Syrek, Brunon Gliśnik, Ro
man Błanik, Jadwiga Mietła i Antoni Dziwo- 
ki, przewodniczącym RD Marian Szostek, za
stępcą -  Eugeniusz Kuchcik.

Rybnik-Póinoc
Niewielka świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 

nie pomieściła wszystkich przybyłych na zebranie 
mieszkańców dzielnicy, a było ich prawie 150. 
Mimo dostawienia kilkunastu krzeseł, część 
z przybyłych uczestniczyła w spotkaniu na stoją
co. Na zebraniu obecni byli także przewodniczą
cy RM Michał Śmigielski, w „swojej” dzielnicy 
nie mogło też zabraknąć prezydenta Adama Fu
dalego.

Dotychczasowy przewodniczący Jacek Mura 
przedstawi! sprawozdanie z działań Rady Dziel
nicy i inwestycje, które dzięki dzielnicowemu „lob
by”, udało się zrealizować. Na początku kadencji 
RD postanowiła położyć nacisk na uporządkowa
nie części dzielnicy zwanej Wawokiem. Udało się 
utwardzić ulice Sikorek, Szczygłów, Małą, posze
rzono ulicę kolo cmentarza, w pobliżu powstał 
parking. Zaczęto wdrażać projekt uspokojenia ru
chu drogowego, którego nasilenie jest zmorą 
dzielnicy. Rozpoczęto od ul. Żużlowej, gdzie za
montowano spowalniacze, a realizacja projektu 
będzie kontynuowana. Z  powodu skarg na pod
tapianie piwnic, zdecydowano się na zmianę bie
gu potoku Młynówka. Dzięki częściowej wymia
nie sieci wodociągowej lepsze zasilanie w wodę 
mają mieszkańcy okolic ul. Strzeleckiej, powstał 
chodnik za parkingiem stadionu, przybyło lamp 
przy ul. Gogola i Poniatowskiego. Jedną z waż
niejszych inwestycji było niekonwencjonalne za
gospodarowanie parku Wiśniowiec, gdzie w zimie 
dzieci „szalały” na torze saneczkowym, zaś w pla
nie jest stworzenie skate-parku. Rybnik-Północ 
jest też centrum rybnickiego speedrowera. Dzię
ki takim działaczom jak Józef Skrzypiec, w na
szym mieście odbywały się nawet zawody między-
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narodowe. Zorganizowano też siedem festynów, 
a także spotkania z seniorami. J. Mura przypo
mniał, że to właśnie w dzielnicy Rybnik-Pótnoc 
rozpoczął się pilotażowy program selektywnej 
zbiórki śmieci. Zaapelował też, by nowo wybrana 
rada kontynuowała roboty drogowe, szczególnie 
w części dzielnicy Wawok.

Część wyborczą zebrania poprowadził radny 
Jan Kruk. Z sali zgłoszono 23 kandydatów, zaś 
do Rady weszło 15 osób z kolejno największą ilo
ścią głosów. W czasie, gdy spośród nich dokony
wano wyboru zarządu, prezydent A. Fudali poin
formował o najważniejszej inwestycji - budowie 
sieci kanalizacyjnej, modernizacji stadionu znaj
dującego się na terenie dzielnicy, dobrej pozycji 
Rybnika w województwie, możliwościach pozyski
wania środków z UE, odpowiadał też na pytanie 
dotyczące podwyżek podatku od nieruchomości 
i opłat za wodę. Szczególne emocje wzbudził ten 
ostatni temat -  mieszkańcy zarzucili PWiK nie
gospodarność i zbyt, ich zdaniem, kosztowną sie
dzibę. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, 
prezydent zapewnił, że nie wzrośnie on aż do koń
ca kadencji. Z  myślą o ochronie miejsc pracy, wła
dze miasta nie wnioskowały o podniesienie takie
go podatku dla przedsiębiorstw. Wiele miejsca 
poświęcono uciążliwości, jaką jest dla mieszkań
ców dzielnicy natężenie ruchu na ulicy Wyzwole
nia. Postulowali ograniczenie szybkości oraz ru
chu dla ciężkich samochodów. Mieszkańcy wska
zywali także na potrzebę budowy chodnika przy 
ul. Powstańców, remontu chodnika przy ul. Gli
wickiej, remont ul. Różańskiego, montażu spowal- 
niaczy ruchu na ul. Karłowicza, kontynuacji wy
stawiania kontenerów na tzw. duże gabaryty, 
a przede wszystkim wsparcie planu ograniczenia 
niskiej emisji, która jest w dzielnicy szczególnie 
dokuczliwa. Zwracali też uwagę na „niedoróbki” 
przy okazji remontów nawierzchni dróg, brak 
ławek w lesie przy ul. Nadbrzeżnej, który jest miej
scem tradycyjnych spacerów, podnieśli też temat 
„straszącego” dworca PKP w Paruszowcu-Pia- 
skach. Dyskusję podsumował prezydent A. Fudali, 
podkreślając, że sytuacja finansowa samorządów 
jest coraz trudniejsza, co stanowi odbicie sytuacji 
w państwie.

Zebranie dzielnicy Rybnik-Północ zakończyły 
się wyborem na przewodniczącego zarządu RD 
Józefa Skrzypca, na jego zastępcę Ireneusza 
Zniszczola, członkami zarządu zostali: Broni
sław Kufieta, D aniela Sura, Eugeniusz 
Gruchlik, Danuta Wójcik i Artur Stroka. Prze
wodniczącym RM został Jacek Mura, a jego za
stępcą Andrzej Bulanda.

Smolna
-  Odpowiedź na pytanie, co Rada Dzielnicy zro

biła dla swoich mieszkańców należy do was -  mówił 
uczestnikom zebrania Kazimierz Salamon, 
przewodniczący kończącej kadencję RD. -  Dzię
kuję wszystkim za wytrwałość, poświęcenie własne
go czasu, pomysły i zdolność pokonywania wielu 
przeszkód. W swoim sprawozdaniu przewodniczą
cy przypomniał również o wielu imprezach kultu
ralnych i sportowych, jakie odbyły się na Smolnej 
oraz o pomocy, jaką RD okazywała najbardziej 
potrzebującym. Za sprawą pozyskiwanych spon
sorów -  sklepów i lokali z tej dzielnicy -  udało się 
zorganizować wyjątkowe Dni Dziecka oraz wizy
ty św. Mikołaja. Paczki otrzymało 329 dzieci i 650 
przedszkolaków, a 59 biednych rodzin mogło li-

— Tpipfnpy do redakcji: 42 28 825, 42 60

czyć na wsparcie ze strony RD i sponsorów. 
W dzielnicy gościli „Masztalscy”, kabaret „Rak”, 
Carrantuohill, Gang Marcela, Bogdan Smoleń 
i Grzegorz Stasiak, dzięki czemu „Spotkania 
Smolnioków” stały się jeszcze bardziej atrakcyj
ne. Spośród najważniejszych inwestycji K. Sala
mon wymienił powstanie placu zabaw dla dzieci 
z osiedla Kilińskiego, zmianę nawierzchni ulicy 
Lektorskiej i boiska do siatkówki, modernizację 
chodników (m.in. na części ul. Sławików) i kościel
nego płotu od strony ul. Wodzisławskiej, budowę 
kanalizacji na ul. Gwarków, zamontowanie oświe
tlenia oraz ufundowanych przez sponsorów ozdób 
świątecznych. -  Jest jeszcze wiele do zrobienia. To 
przede wszystkim drogi, chodniki i ścieżki rowero
we oraz kanalizacja sanitarna -  wyliczał K. Sala
mon. -  Zadań jest tyle, że starczy dla jeszcze kilku 
następnych kadencji RD. Dla udokumentowania 
pracy, jaką wykonała ustępująca RD, przewodni
czący przedstawił dwa opasłe skoroszyty zawiera
jące pisma wystosowane i otrzymane przez RD 
w odpowiedzi na zgłaszane przez nią sprawy. 
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem pytano 
o kwotę, jaką na działalność RD przeznaczyło 
miasto, a ile udało się pozyskać od sponsorów. 
W ciągu 4 lat Rada Dzielnicy Smolna otrzymała 
z UM 34.500 zł, a dzięki hojności sponsorów po
nad 116.271 zł. Pomoc, jaka trafiła do dzielnicy 
to nie tylko pieniądze, ale również słodycze i sprzęt 
sportowy. Jeden z mieszkańców pytał czego nie 
udało się w dzielnicy zrobić i chciał wiedzieć czy 
sponsorzy, którzy tak szczodrze wspierają innych, 
pochodzą ze Smolnej. Sporo uwag, jakie zgłosili 
licznie zgromadzeni mieszkańcy, dotyczyło rów
nież bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy. Na
rzekano na brak możliwości dojazdu do osiedlo
wych bloków przez karetki pogotowia i wozy stra
ży pożarnej oraz niewystarczającą aktywność po
licji i Straży Miejskiej. Jedna z mieszkanek pod
niosła problem chuligańskich dewastacji, co wią
zała ściśle z ilością punktów sprzedaży alkoholu, 
krytykowała też „monopolizm Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji”. Głos zabrała również 
Halina Opoka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rybniku, która zaapelo
wała o przeniesienie filii biblioteki na parter szkoły 
(z zapewnieniem odrębnego wejścia) lub też do 
innego budynku. Prezydent odpowiadał także na 
pytania dotyczące wzrostu podatków od nierucho
mości oraz cen wody.

Wybory w tej dzielnicy nadzorował Kazimierz 
Zięba, a pracę w RD zaoferowało aż 31 kandy
datów. Chętnych było więcej, ale na wniosek jed
nego z mieszkańców przegłosowano zamknięcie 
listy. Nie wszyscy jednak zgodzili się z tą decyzją. 
Na ręce K. Zięby wpłynął nawet protest, podwa
żający słuszność zamknięcia listy. Radny wyjaśnił, 
że ilość osób, które mogą ubiegać się o członko
stwo w RD faktycznie jest nieograniczona, ale 
skoro padł formalny wniosek, to należało go prze
głosować i to właśnie sami mieszkańcy zdecydo
wali, że ta ilość osób jest wystarczająca do doko
nania wyboru RD. W głosowaniu tajnym 15 no
wych członków RD wyłoniło ze swojego grona 
przewodniczącego zarządu RD, którym został 
Janusz Kowacki, jego zastępcą będzie Henryk 
Wodecki, członkami zarządu zostali: Tadeusz 
Androsz, Aniela Maślenik i Krystyna Piecha- 
czek. Wybrano również przewodniczącego Rady 
Dzielnicy, a został nim Kazimierz Salamon. 
Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Eu
geniusz Jarczyk.
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Zebrzydowice
Poprawa życia i jakości dróg, lepszy kontakt 

z Radą Dzielnicy, pomoc słabszym i biednym dzie
ciom, wzrost bezpieczeństwa i porządku, rozwój 
sportu oraz integracja mieszkańców -  to tylko 
część argumentów, jakimi posłużyło się 23 kan
dydatów, by uzyskać poparcie m ieszkańców 
w trakcie głosowania. Miejsc w radzie było 15, więc 
odpowiednia „autoreklama” była konieczna. Jed
nak zanim doszło do wyborów, przewodniczący 
ustępującej RD Roman Berger przedstawił spra
wozdanie z czteroletniej kadencji. Kierunki dzia
łania RD to głównie remonty lokalnych dróg, 
montaż oświetlenia i utwardzanie dróg systemem 
gospodarczym (w dzielnicy znajduje się 31 dróg 
bocznych wykonanych tym sposobem). Ponadto 
wyłożono „kształtką” plac kościelny, wyczyszczo
no rowy melioracyjne i zamontowano wiaty auto
busowe. RD zaopiniowała w sumie 9 wniosków 
na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych oraz 
wystąpiła z propozycją oświetlenia kościoła, co ma 
nastąpić jeszcze w tym roku. Mieszkańców zain
teresowały także sprawy finansowe. Jak mówił 
R. Berger, pieniądze, jakie w ubiegłym roku RD 
otrzymała od miasta (9 tys. złotych wraz z oszczęd
nościami z lat ubiegłych) wykorzystano m.in. na 
zakup książek dla szkolnej biblioteki, upominków 
dla jubilatów świętujących Złote Gody oraz pa
czek dla dzieci, osób chorych i samotnych. R. Ber
ger podziękował RD, a szczególnie działającej 
w jej ramach komisji socjalnej, która przygotowa
ła i rozwoziła wszystkie świąteczne paczki. W dal
szej części zebrania pojawiły się pewne rozbież
ności pomiędzy prowadzącym zebranie radnym 
RM Czesławem Tkoczem, a radnym mieszkają
cym w tej dzielnicy Bronisławem Drabiniokiem. 
Rzecz dotyczyła przebiegu zebrania i ustalenia, 
kiedy ma być przeprow adzona dyskusja nad 
przedstawionym sprawozdaniem RD. Ostatecz
nie uznano, że najpierw odbędą się wybory, a do
piero po nich dyskusja. Okazało się również, że 
nikt nie protokołuje zebrania, a jeden z uczestni
ków, który chciał ubiegać się o miejsce w nowej 
RD, nie jest mieszkańcem Zebrzydowic. Po sto
sownych wyjaśnieniach nastąpiło głosowanie nad 
każdą zgłoszoną kandydaturą. Jednak po podli
czeniu okazało się, że dwie osoby mają taką samą 
liczbę głosów i o wejściu do grona 15 członków 
RD, zdecydowała „dogrywka”.

Potem odbyła się dyskusja, która rozpoczęła się 
od wniosku B. Drabinioka, by podnieść budżet 
dzielnicy o 300%. Uczestniczący w zebraniu pre
zydent Adam Fudali wyjaśnił, że taki krok jest 
niemożliwy, gdyż budżet miasta jest już ustalony 
i wiązałoby się to z koniecznością dokonania pew
nych cięć. Ponadto o wiele większe dzielnice otrzy
mują podobne środki do wykorzystania. Przy oka
zji prezydent podał, że dochody liczących 2755 
mieszkańców Zebrzydowic wynoszą 1 min 275 tys. 
zł, podczas gdy wydatki na dzielnicę to ponad dwa 
miliony zł. -  Zaskakujące jest również to, że w Ze
brzydowicach sporą kwotę przeznaczyliśmy na opie
kę społeczną. Najwięcej rodzin, do których kiero
waliśmy taką pomoc, mieszka zwykle w dużych, gór
niczych dzielnicach, takich jak Chwałowice czy Bo- 
guszowice-Osiedle. Tutaj pomocą objętych jest aż 
60 rodzin, a na ten cel wydatkowano ponad 122 
tys. zł -  mówił prezydent. Ilość ta zdziwiła rów
nież radnego B. Drabinioka, który poprosił o do
kładny wykaz osób objętych taką formą pomocy. 
Ponadto radny uznał, że skoro mi
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cza spore pieniądze na kampus, to powinno za
dbać również o Zebrzydowice. Mimo argumen
tów prezydenta, wniosek o 300% zwiększenie bu
dżetu RD został przegłosowany. Tym samym upo
ważniono nową RD do wystąpienia z tym wnio
skiem do miasta. Mieszkańcy skarżyli się również 
na znaczny wzrost podatku od gruntów, a jeden 
z uczestników spotkania zaproponował nawet, by 
różnicę z podwyżki (z 9 groszy na 28 groszy za 
m2) ... przekazać na Zebrzydowice. Jeszcze tego 
samego wieczora mieszkańcy poznali skład RD. 
I tak: przewodniczącym RD został Bronisław 
Drabiniok, a jego zastępcą Sławomir Serwot- 
ka. Przewodniczącą zarządu RD wybrano Tere
sę Knura (R. Berger nie kandydował), a funkcję 
zastępcy pełnić będzie Marcin Maciejczyk.

Stodoły
Przewodniczący ustępującej RD Józef Sorych- 

ta powitał wszystkich mieszkańców z nieukrywaną 
radością oraz... ulgą. Stodoły były bowiem jedyną 
dzielnicą, w której w pierwszym z zaplanowanych 
terminów nie udało się przeprowadzić wyborów 
ze względu na niewielką ilość uczestników. Tym 
razem jednak frekwencja dopisała. Jednak zanim 
rozpoczęła się procedura wyborcza, J. Sorychta 
przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z działal
ności RD w minionej kadencji. A wynika z niego, 
że głównym priorytetem była, i wciąż pozostaje 
droga na tzw. „Buglowiec” (prace z nią związane 
nadal będą kontynuowane). Jedną z największych 
inwestycji w dzielnicy było wybudowanie remizy 
strażackiej, w której odbywało się zebranie. War
to dodać, że uroczyste otwarcie nowego budyn
ku, którego koszt wyniósł blisko 100 tys. zł, połą
czone będzie z obchodzonym w tym roku jubile
uszem 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Sto
doły. W dzielnicy wyremontowano także kaplicz
kę przy ul. Rudzkiej, odwodniono ul. Stalową, 
a dzięki betonitom utwardzono systemem gospo
darczym drogi dojazdowe. Odsłonięto także ta
blicę pamiątkową z okazji 80-tej rocznicy urodzin 
Jana Pawła II, przedłużono linię autobusową do 
Rud, a w planach jest budowa chodnika wzdłuż 
ul. Rudzkiej. RD nie szczędziła pomocy osobom 
mniej zamożnym i dofinansowała wyjazd dzieci 
na „zieloną szkołę”, przygotowała paczki dla se
niorów oraz ufundowała nagrody dla młodzieżo
wej drużyny strażackiej. J. Sorychta mówił także 
o sukcesach reprezentantów Stodół w regatach 
o puchar prezydenta miasta, festynie oraz dożyn
kach parafialnych w Rudach, współorganizowa
nych przez RD. Wspomniał również o planach 
związanych z likwidacją starej remizy i opuszczo
nego kiosku „Ruchu”. W czasie dyskusji nad spra
wozdaniem mieszkańcy pytali o utwardzenie 
ul. Cisowej, zbierającą się wodę przed jednym 
z domów na ul. Jaworowej, postulowali montaż 
dodatkowego oświetlenia i naprawę drogi w kie
runku na Zwonowice oraz skarżyli się na samo
chody parkujące w pobliżu zajazdu „Pod Wesołą 
Kobyłką”, które utrudniają swobodne poruszanie 
się po drodze. Jak zapowiedział J. Sorychta wszyst
kie zasygnalizowane problemy zostaną rozpatrzo
ne już przez nową RD, a radny Henryk Frystac- 
ki, który przewodniczył zebraniu, odpowiedział 
na pytanie dotyczące środków finansowych prze
kazanych przez miasto na tę dzielnicę. Z  przyto
czonych danych wynika, że wydatki wynoszą po-

M ie js W ie  o b c h o d y

„  Ś w ię ta
K o n sty tu c ji  3  M a ja

godz. 10°° -  Zbiórka uczestników na Rynku, intrada Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”
godz. 1015 -  Przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych do bazyliki św. Antoniego
godz. 1030-  Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem chóru im. „Bel Canto” 
godz. II45-  Powrót na Rynek,
godz. II50 -  Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta, złożenie kwiatów pod tablicą Powstań Śl. 
godz. 18°° -  Koncert zespołu śpiewaczego z Ukrainy „Tercja Pikardyjska” na Rynku

Apelujemy do mieszkańców Rybnika o liczny udział w uroczystościach 
i o wywieszanie jlag o barwach narodowych!

Bliżej Unii Europejskiej...
( 1 4 )

U nia Europejska powiększa się. Musi zatem 
oprzeć się na mocnej konstrukcji, aby jej wspól
nymi celami pozostały: demokracja, stabiliza
cja i rozwój. Od ubiegłego roku pracuje więc 
Konw ent Europejski, który ma przygotować 
propozycje reform  Unii pod kątem  rozszerze
nia o nowe państwa członkowskie i przybliże
nia jej struktur obywatelom.

Owocem prac będzie coś w rodzaju unijnej 
konstytucji, mającej na celu uporządkowanie 
i uproszczenie unijnych trak tatów . Decyzja 
o powołaniu Konwentu zapadła na szczycie U E  
w podbrukselskim  L aeken pod koniec 2001 
roku. W przyjętej tam  „Deklaracji o przyszło
ści Unii Europejskiej” opisane zostały główne 
zasady działania i cele przyszłych reform.

M om ent rozszerzenia Unii o kolejnych dzie
sięć państw jest bez wątpienia przełomowym 
wydarzeniem  w historii naszego kontynentu. 
Gołym okiem jednak widać, że rozszerzenie nie 
m oże m ieć m iejsca bez zrefo rm ow an ia  jej 
stru k tu r. N iezbędne jes t p rzede  wszystkim 
wprowadzenie bardziej przejrzystego procesu 
decyzyjnego z uwzględnieniem reprezentacji 
państw członkowskich.

W idać też, że w łonie pracy Konwentu zro
dziły się dwie główne siły: „federaliści” i „kon

federaci” . Ci pierw
si (p rzed e  w szyst
kim Niemcy, F ran 
cuzi i p rzedstaw icie le  B eneluksu) dążą do 
utworzenia czegoś w rodzaju Stanów Z jedno
czonych Europy, ze wspólną polityką zagra
niczną, podatkam i i szefem Rady Europejskiej 
(zgrom adzenia unijnych przywódców) wybie
ranym w wyborach powszechnych. Drudzy na
tom iast (m .in. Brytyjczycy, Skandynawowie 
i przedstawiciele większości krajów kandydac
kich) chcieliby, aby Unia opierała się raczej na 
współpracy międzyrządowej, podobnie jak do
tychczas.

Kolejnym podziałem  w ram ach Konwentu 
jest swoista polaryzacja przedstawicieli dużych 
i małych państw. „Duzi” dążą do osłabienia roli 
Komisji Europejskiej na rzecz swoistego dyrek
toriatu, a „małym” to nie w smak (pozycję du
żych krajów członkowskich wzmocnił T raktat 
Nicejski z 2000 roku).

Aby rozszerzenie UE było procesem świa
domym, zachęcam do wzięcia udziału w ryb
nickich „konkursach europejskich”. Szcze
gółowe informacje znajdują się na stronach 
internetowych miasta www.rvbnik.nl.

Krzysztof Jaroch

nad 383 tys. zł, podczas gdy dochody tej liczącej 
jedynie niecałe 600 osób dzielnicy, to 65 tys. zł. 
Podsumowując swoje wystąpienie, J. Sorychta po
dziękował za zrozumienie i cierpliwość i zachęcił, 
by do RD kandydowały osoby gotowe do współ
pracy. I wtedy pojawił się mały kłopot, gdyż uczest
nicy spotkania mieli trudność ze zgłoszeniem 
15 kandydatów do nowej RD, jednak ostatecznie 
wymóg ten udało się spełnić. To drugi po Ochoj- 
cu taki przypadek, kiedy o składzie RD nie mu
siało decydować głosowanie, gdyż wszystkie za
proponowane osoby automatycznie znalazły się 
w Radzie. Następnie w czasie tajnego posiedze
nia nowo wybrana RD postanowiła ponownie po
wierzyć funkcję przewodniczącego zarządu Józe
fowi Sorychcie. W zarządzie zasiedli również Ru
dolf Starzec, Krystyna Wadula, Piotr Piecha 
i Wojciech Gomółka. Wybrany został również

przewodniczący RD -  Rudolf Starzec oraz jego 
zastępca Grzegorz Procek. Po oficjalnym ogło
szeniu wyników mieszkańcy dyskutowali jeszcze 
na temat zagospodarowania budynku remizy i in
nych ważnych dla dzielnicy spraw.

• • •
Podajemy również wyniki wyborów w dzielnicy 

Paruszowiec- Piaski: i tak przewodniczącą Rady 
Dzielnicy została Helena Szulecka, a wiceprze
wodniczącą Zofia Mokry. Przewodniczącym 
Z arządu Rady Dzielnicy wybrano ponownie 
Andrzeja Oświęcimskiego, a funckję wiceprze
wodniczącego pełnić będzie Krzysztof Kucjas. 
Członkami zarządu zostali również Ingeborga 
Wyglenda, Andrzej Gresz, Marcin Jendryka 
i Jerzy Mackiewicz.

(r), (S), G.W., D.

Kwiecień 2003

http://www.rvbnik.nl


W kwietniu -  Miesiącu Pamięci Narodowej -  rybnickie 
Muzeum pozyskało dar szczególny. Jest nim  u rna z ziem ią 
z miejsc kaźni polskich oficerów  i policjantów  -  Katynia, M iednoje 
i Charkowa. Przekazanie  urny m iało m iejsce w czasie uroczystego 
Wieczoru K atyńskiego, zorganizow anego w spólnie przez M uzeum , 
rybnicki o ddz ia ł S tow arzyszenia R o d z in a  K atyńska oraz  L iceum  
Ogólnokształcące S ióstr U rszulanek. R ybnicka R odzina  K atyńska 
przekazała Działowi H istorii i Kultury Regionu M uzeum  w R ybniku 
również dokum entację pośw ięconą um ieszczeniu w bazylice św. A n 
toniego płaskorzeźby M atki Boskiej Katyńskiej. W śród dokum entów  
jest m.in. lista o fiar pochodzących z naszego regio
nu, sporządzona na  podstaw ie książki Jana Delo- 
wicza „Śm ierć przyszła w iosną” .

— Ta lista nie jest jeszcze zamknięta  —  powiedział 
autor książki. —  Wciąż docieram do nowych faktów...
W imieniu M uzeum  za dar podziękował Sławomir 
Studnik, podkreślając zaangażowanie członków R o
dziny Katyńskiej i wartość naukową oraz symboliczną 
materiałów źródłowych przez Stowarzyszenie ofiaro
wanych. Obecny na uroczystości zastępca prezydenta 
Jerzy Frelich w uznaniu zasług dla Jana Delowicza 
jako „piewcy dziejów narodu”, wręczył m u medal V III 
Wieków Rybnika.

W im ieniu  środow isk  k o m b atanck ich  p o d z ięk o 
wanie rybnickiej R odzin ie  K atyńskiej za p ie lęg n o 
wanie pam ięci o katyńskiej zb rodn i złożył płk  T a
deusz D łużyński.

O praw ę a rty s ty c zn ą  s p o tk a n ia  p rzy g o to w ały  
uczennice LO Sióstr U rszulanek pod okiem  nauczy
cielki języka polskiego Doroty Bożętki. M ontaż po 
etycki z w plecionym i frag m en tam i p am ię tn ików  
ofiar i relacji historyków, zakończył się symbolicz
nym poprow adzeniem  duszy jednego  z zam ordow a
nych do nieba przez A nioła...

Przewodniczący rybnickiego oddziału Rodziny Katyń
skiej Stanisław Ośliźłok podziękował wszystkim za 
udział w uroczystości, ks. prałatowi Alojzemu Klonowi 
za pobłogosławienie urny z ziemią, młodzieży za wzru-

GAZETA RYBNK]
Urna z ziemią z Golgoty Wschodu dla Muzeum

Wykrzyczeć tę zbrodnię...
szający występ, szczególne zaś słowa podziękowania usłyszała Helena To- 
mińska, jako “główny m otor” wszelkich działań Rodziny Katyńskiej 
w Rybniku.

W niedzielę 6 kwietnia w bazylice św. Antoniego została odprawiona 
msza św. w intencji ofiar „Golgoty W schodu”. (r)

Ziemię spod Miednoje i Katynia, przekazaną na ręce kierownika Działu Historii i Kultury Regionu 
Muzeum Bogdana Klocha, ofiarowali, również obecni na zdjęciu, Jadwiga Mandera i Stanisław 
Rduch, których najbliżsi krewni byli ofiarami „Golgoty Wschodu”; z prawej -  przewodniczący ryb
nickiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Stanisław Ośliźłok.
Zdj.: Celestyna Chlubek-Adamczyk

Zainwestuj w miasto
Jeszcze do 25 kwietnia w trzydziestu 

ośmiu punktach Bankowego Domu 
Maklerskiego na terenie całej Polski 
można kupować obligacje wyemi
towane przez miasto Rybnik.

Podczas spo tkan ia  w rybnickiej siedzibie 
PKO BP S.A., które odbyło się pod koniec 
marca, prezydent A dam  Fudali kupił pierwszą

obligację. —  W  ten sposób chcę dać przykład 
mieszkańcom naszego miasta. Każdy m ieszka
niec z  nadwyżkami finansowym i może zakupić  
obligacje. Są to papiery pewne, mające pewne 
oprocentowanie. Rybniczanie inwestujący w ob
ligacje mogą obserwować, w ja ki sposób za ich 
pieniądze rozwija się miasto. W  ten sposób bu
dujemy społeczeństwo obywatelskie —  powie

Prezydent Adam Fudali odbiera z rąk zastępcy dyrektora Bankowego Domu M aklerskiego 
Marka Leciejewskiego obligację komunalną z numerem 1.

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

dział prezydent. Obecny na spotkaniu Marek 
Leciejewski -  zastępca dyrektora Bankowego 
Dom u M aklerskiego podkreślił, ze zakup obli
gacji jest bezpieczną inwestycją. —  W  pierwszym 
roku rentowność obligacji przekroczy 7%. Jest 
to oprocentowanie wyższe niż w przypadku obli
gacji Skarbu Państwa.

Po 25 kwietnia rybnickie obligacje będzie 
m ożna kupić na rynku wtórnym po cenie obo
wiązującej w danym dniu, ponieważ będą one 
notowane na Centralnej Tabeli O fert S.A.

OBUGACIA KOMUNALNA

Do artykułu o emisji obligacji gminnych 
w poprzednim numerze „GR” wkradł się błąd 
w postaci informacji, że przy zakupie obligacji 
nie jest wymagany dokument tożsamości. Jest to 
informacja nieprawdziwa. Dokument taki jest 
wymagany.

Serdecznie przepraszam klientów, którzy 
z tytułu tej dezinformacji mieli problemy przy 
zakupie obligacji.

Dyrektor oddziału Centrum w Rybniku 
PKO BP SA. Władysław Sikora



Zintegrował wielu mieszkańców, wpłynął na wzrost bezpieczeństwa, 
a co najważniejsze, pokazał, że chcieć to znaczy móc. O czym mowa? O programie 
„Bezpieczny sąsiad -  dobra dzielnica”, który został oficjalnie podsumowany 
w marcu br. w boguszowickim Domu Kultury. Zakończenie programu nie 
oznacza jednak, że podjęte w jego trakcie działania zostaną zaniechane.

Program „Bezpieczny sąsiad -  dobra dzielni- w Boguszowicach powiedział:-Przyświecały nam
ca” wprowadzono w życie pól roku temu. Teraz 
przyszła pora na podsumowanie jego skutków, 
ocenę dokonań, przedstawienie sukcesów, ale 
i porażek. W tym celu w boguszowickim DK spo
tkali się partnerzy uczestniczący w projekcie
-  przedstawiciele władz miasta, policji, Straży 
Miejskiej, Domu Kultury, parafii Św. Barbary, 
szkól i administracji domów mieszkalnych oraz 
członkowie Stowarzyszenia „Aktywna Dzielni
ca”. Przypomnijmy: program „Bezpieczny sąsiad
-  dobra dzielnica” byl realizowany w Boguszo
wicach Osiedlu od września ubiegłego roku. Na 
jego wdrożenie uzyskano dofinansowanie z Aka
demii Rozwoju Filantropii w Polsce i Amerykań
skiej Fundacji Wolność w Warszawie. Podobną 
dotację otrzymało 12 innych organizacji pozarzą
dowych w całej Polsce. Pomysł wsparło również 
miasto, a część środków pozyskano z funduszu 
Know -  How. -  Program był skierowany do miesz

dwa główne cele. Przede wszystkim chcieliśmy na
wiązać współpracę z mieszkańcami, gdyż zdajemy 
sobie sprawę, że tylko wspólne działanie, wzboga
cone o pomysły i wskazówki mieszkań
ców może doprowadzić do konkretnych 
rozwiązań. Drugim celem była profilak
tyka. Trudno zza biurka wykrywać prze
stępców, ale możemy radzić ja k  postę
pować, by nie stać się ofiarą. Dzięki spo
tkaniom z mieszkańcami policja pod
jęła kroki, które mają poprawić ich bez
pieczeństwo: -  Wystąpiliśmy do PKO, 
by w innym miejscu umieścić bankomat 
przy ul. Patriotów, przychyliliśmy się do 
cofnięcia koncesji lokalowi „Bingo 
i podjęliśmy działania w celu ograniczę 
nia publicznego spożywania alkoholu i wyelimi
nowania wałęsających się w dzielnicy psów -  mówił 
D. Szastak. Jednak to nie wszystko. Przez pół

DZIC

Projekt .Różowa i Niebieska Wstążka’
Prelekcje będą się odbywać w Domu Kultury w Boguszowicach w dniach:

6 maja godz. 18.00 -  Profilaktyka raka piersi -  dr Maciej Rogoszewski, dr Alicja Wrzoł 
13 maja godz. 18.00 -  Profilaktyka raka narządów rodnych -  dr Maciej Rogoszewski 
15 maja godz. 18.00 -  Profilaktyka raka gruczołu krokowego -  dr Andrzej Mura 
20 maja godz. 18.00 -  „Walcz z nami z nowotworami” -  profilaktyka chorób nowotworowych -  dr Grzegorz Sapeta 
27 maja godz. 18.00 -  „Śląsk walczy z rakiem” -  Specjaliści Śląskiej Ligi Walki z Rakiem.

i£

kańców Osiedla, z  myślą o poprawie bezpieczeń
stwa na tym terenie. Staraliśmy się przybliżyć syl
wetki dzielnicowych i pom óc ludziom w rozwiązy
waniu zasygnalizowanych przez nich problemów. 
Ponadto chodziło nam o zintegrowanie mieszkań
ców i zachęcenie ich do wspólnego działania -  
mówi Ewa Sowa. koordynator akcji i przewod
nicząca Stowarzyszenia „Aktywna Dzielnica”. -  
Założenia programu zostały zrealizowane, choć fre
kwencja na spotkaniach była różna. Wysoką oce
nę wystawił programowi „Bezpieczny sąsiad -  do
bra dzielnica” pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. porządku i bezpieczeństwa Hubert Hanak. 
Apelował on, by zrobić wszystko, aby mimo ofi
cjalnego zakończenia, program nadal był reali
zowany. Podobnie myślą uczestnicy projektu, dla
tego też nadal raz w miesiącu odbywać się będą 
cykliczne spotkania. Pozwoli to na kontynuację 
rozpoczętej pracy, wykorzystanie doświadczeń 
i nawiązanych kontaktów. Zaangażowanie miesz
kańców pozytywnie ocenił również Adam Fu
dali: -  Podejmowane przez organizacje pozarzą
dowe inicjatywy są bezcenne. Jeżeli dana społecz
ność potrafi się ńntegrować i chce pracować dla 
poprawy bezpieczeństwa, to mogę temu tylko przy- 
klasnąć -  chwalił prezydent, kom plem entując 
przy tym zaangażowanie policji. -  Warto uczest
niczyć w takich spotkaniach, dzielić się wiedzą 
i swoimi spostrzeżeniami. Komisarz Dariusz Sza
stak, zastępca kom endanta komisariatu policji

roku, w każdą środę miesiąca, odbywały się cy
kliczne spotkania warsztatowe z udziałem przed
stawicieli policji i Straży Miejskiej, na których 
mieszkańcy dowiedzieli się jak zabezpieczyć swo
je mieszkanie, piwnicę i działkę, jak ustrzec się 
przed napadem i kradzieżą oraz jak zabezpieczyć 
swój samochód. Program przewidywał również 
utworzenie grup pomocy sąsiedzkiej i oznako
wanie terenu za pomocą specjalnych naklejek „Tu 
działa czujność sąsiedzka”. Mieszkańcy nauczyli 
się również jak dbać o swoje mienie i znakować 
wartościowe przedmioty za pomocą niewidocz
nego gołym okiem  szyfru. W  trakcie spotkań 
warsztatowych odbyły się także prelekcje na te
mat problematyki uzależnień wśród dzieci i mło
dzieży. Przedszkolaki i uczniowie klas pierwszych 
otrzymali znaczki odblaskowe, które sprawiają, 
że są lepiej widoczni na drodze. Dyrektor DK 
Cezary Kaczmarczyk wykonał mapę Boguszo- 
wic-Osiedla, na której każdy z mieszkańców mógł 
wskazać najbardziej n iebezpieczne miejsca, 
a w rejonach tych pojawiły się wzmożone patrole 
poliqi i Straży Miejskiej. 28 marca zakończył się 
trzymiesięczny kurs samoobrony, w którym wzię
ło udział 35 kobiet: -  Z  zajęć wychodzę zmęczo
na, ale wiem ja k  upadać, jak  ustrzec się uderzenia 
z tyłu i jak  unikać agresywnych zdarzeń. Nie chcia
łabym nigdy zastosować poznanych tutaj technik, 
ale dzięki zdobytej wiedzy czuję się bardziej pewnie 
i bezpiecznie -  mówi E. Sowa. Oprócz prelekcji 
i wykładów odbyły się również wspólne spotka

nia andrzejkowe i świąteczne. Jednak, jak mów 
stare porzekadło, „nigdy nie jest tak dobrze, b 
nie mogło być jeszcze lepiej”, dlatego też organi 
zatorzy nie popadają w samouwielbienie, ale do
strzegają również pewne mankamenty: -  Miesz
kańcy nie skorzystali w pełni z  założeń tego progra
mu. Nie wiem czy wynika to z  braku odpowiednie] 
informacji, czy ze świadomości mieszkańców. Prze
cież warto zrobić coś dla siebie i dla swojego oto
czenia w myśl zasady „nie pytaj co dzielnica może 
zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla dziel
nicy” -  mówi szefowa Stowarzyszenia. Już dziś 

wiadomo, że program  chcą 
a i /  TN^W /nJ A wProwa(fzać u siebie Kochlo- 

^  wice i Kuźnia Raciborska, ale 
zainteresowane są nim rów
nież inne rybnickie dzielnice, 
w tym Chwałowice.

-Jako  „Aktywna dzielnica" J 
nadal pozostajemy aktywni - 
mówi E. Sowa. I nie są to sło
wa rzucane na wiatr, bowiem 
Stowarzyszenie już przystąpi
ło do realizacji nowych zadań. 
Napisano program „Ludzie 
trzeciego wieku bogac

twem lokalnej społeczności”, który ubiega się 
o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. -  
Pomysł na napisanie tego projektu zrodził się pod
czas spotkań w ramach programu „bezpieczna 
dzielnica Ludzie starsi chcą, by zainteresować się 
ich życiem i nimi samymi, a my chcemy im wyjść 
naprzeciw -  mówi E. Sowa. Ponadto Stowarzy
szenie otrzymało grant z UM  w wysokości 3 tys. 
zł na program „Różowa, niebieska wstążka -  
kobieto, mężczyzno zadbaj o swoje zdrowie”. 
Program rusza w maju, a wypełnią go prelekcje 
adresowane do kobiet i mężczyzn, dotyczące pro
filaktyki raka piersi i prostaty oraz chorób nowo
tworowych. W ramach akcji przeprowadzonych 
zostanie również 50 bezpłatnych badań mam
mograficznych i tyle samo badań PSA dla 
mężczyzn. Terminy badań podane zostaną pod
czas prelekcji, a wykona je poradnia „M edicor” 
przy ul. Patriotów. W akcję zaangażowały się 
także Klub Amazonek „Odnowa”, siostry śro
dowiskowe, lekarze i psycholodzy (szczegółowy 
program zamieszczamy w ramce). Takiej aktyw
ności można „Aktywnej Dzielnicy” tylko pozaz
drościć. (S)

„Smolnioki” 
na jubiłeuszowo

Tegoroczne XII Spotkanie Smolnioków pod 
hasłem „ Smolnioki odpustują ” stanowiące od kil
ku lat integralną część odpustu w parafii św. Jó
zefa, będzie jednocześnie ukoronowaniem ob
chodów jubileuszu 780-lecia osady, a potem  
dzielnicy Rybnika. Pierwsza o niej wzmianka po
chodzi dokładnie z 27 maja 1223 roku.

Festyn będzie miał miejsce na parkingu przy ul. 
Sławików 1 maja br. w godzinach od 14.00 do 22.00. 
Gwiazdą programu będzie kabaret OTTO. W cza
sie imprezy ojcowie franciszkanie będą rozprowa
dzać „cegiełki” na sfinansowanie kolonii letnich 
dla najuboższych rodzin z dzielnicy Smolna.

j j j l Kwiecień 2003



Już po raz ósmy producenci oraz usługodawcy z naszego regionu 
z branż budowlanej, technik grzewczych i sanitarnych oraz 
wyposażenia wnętrz i ogrodów zaprezentowali się na organizowanej 
przez Izbę Przemysłową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz 
Urząd Miasta giełdzie „DOM”.

padku Rybnika mogłoby to być wzięcie na barki 
państwa części kosztów emisji gminnych obli
gacji.

Antenowe przedsięwzięcie
Na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Usługowych swoje stoiska wystawiło ponad 
120 firm. W czasie trzech dni targów giełdę 
odwiedziło ok. 10 tys. osób, które mogły zapo
znać się z najnowocześniejszymi technologia
mi i dokonać wyboru spośród setek propozy
cji. W dobie stagnacji, wystawcy zrobili wiele, 
by zapromować swoje wyroby i usługi.

Organizatorzy tradycyjnie nagrodzili najlep
sze firmy w kilku kategoriach. I tak  za naj
lepszą technologię giełdy uznano  system 
budowy ścian i dachów „Therm om ur” Przed
siębiorstwa Produkcyjno- Usługowo-Han
dlowego „Thermomur” Sp. z oo„ produk
tem giełdy została fasada drewniano-aluminio- 
wa Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlo- 
wej SJ. Aleksander Rduch i Zbigniew Bo
rek, zaś za najlepszą usługę wyróżniono ja 
kość i kompleksową usługę wykonania i m onta
żu bram garażowych Spółkę z oo. „Gros”. Za 
najlepiej zaaranżowane stoisko publiczność 
nagrodziła dwie firmy ex aequo: „Izoterm” 
z Pszczyny i „Granitex” z Wodzisławia.

Z myślą o małych 
i średnich przedsiębiorstwach

Ważną częścią giełdy było forum  gospodar
cze pod hasłem „Formy wsparcia małych i śred
nich przedsiębiorstw”. Po powitaniu uczestni
ków przez prezesa Izby Andrzeja Żylaka, 
o polityce proinwestycyjnej Rybnika oraz roli 
małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju 
miasta i ich wpływie na pozyskiwanie miejsc 
pracy mówił prezydent Adam Fudali. G ospo
darz miasta zapowiedział na przyszły rok bu
dżetowy p rzy g o to w an ie  p e łn e g o  p a k ie tu  
uchwał podatkowych korzystnych dla przedsię
biorców. Już w tym roku wstrzym ano się od 
poniesienia stawek podatku od nieruchom o
ści dla osób prowadzących działalność gospo
darczą. Przypomniał też zabiegi miasta o po
zyskiwanie środków finansowych z programów 
unijnych.

O przygotowaniu małych i średnich przed
siębiorstw do korzystania z funduszy struktu
ralnych U E mówił też Michał Rożek z Wy
działu Funduszy Europejskich U rzędu M ar
szałkowskiego. Przybliżył on cały zintegrowa
ny program operacyjny rozwoju regionalnego, 
w który wpisane są zadania mające szansę na 
sfinansow anie z funduszy  s tru k tu ra ln y ch . 
W woj. śląskim istnieje szereg instytucji powo
łanych do pomocy przedsiębiorstwom  w tym 
względzie, a wśród nich Urząd Marszałkowski.
0  możliwościach korzystania z funduszy Unii 
przez małe (poniżej 50 zatrudnionych osób)
1 średnie (od 50 do 249 zatrudnionych) mówiła 
też Renata Jawor z Górnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, informując o różnego 
rodzaju pomocy finansowej, przede wszystkim

Giełdę Dom  odwiedzili też goście z p artner
skiego miasta D orsten, gdzie od kilku miesię
cy działa tzw. sklep antenowy, w którym 11 ryb
nickich firm prom uje i sprzedaje swoje wyro
by. Niemieccy partnerzy nie tylko obejrzeli ta r
gowe stoiska Utexu, Elkonu czy firm produ
kujących okna A. Rduch i Zb. Borek oraz La- 
tosiński, ale złożyli też wizytę w hucie „Sile
sia”, której wyroby cieszą się, dzięki obecności 
w antenowym sklepie, dużym powodzeniem na 
tamtejszym rynku. Część delegacji zwiedziła też

w ramach program ów Phare 2000 i Phare 2001. 
Dokładne informacje dostępne są na stro
nie www.garr.com.pl.

Krótką wizytę na giełdzie złożyła też podse
kretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pra-

Giekk*

cy i Polityki Społecznej Irena Herbst. Nieste
ty, nie była ona w stanie odpowiedzieć na py
tanie prezydenta A. Fudalego, zainteresowa
nego dalszymi losami tzw. kontraktu regional
nego, będącego podstawą finansowania m.in. 
budowy szpitala w Orzepowicach. Nie będzie 
to możliwe przed przyjęciem uregulowań w sfe
rze finansów publicznych -  mówiła odpowie
dzialna za politykę regionalną pani wicemini
ster. Przyjęła jednak zaproszenie na spotkanie 
w Rybniku, na którym prezydent ponowi za
pewne swoją propozycję, by gminy szczególnie 
aktywne, mające sukcesy w pozyskiwaniu środ
ków zewnętrznych, miały szczególne preferen
cje, w postaci np. funduszu celowego. W przy

firm ę G etex. W siedzibie rybnickiej Izby -  
w spółorgan izatora  „an tenow ego” przedsię
wzięcia -  niemieccy goście: burm istrz Dorsten 
Lambert Liithenhorst i przedstawiciele nie
mieckich instytucji prowadzących sklep, spo
tkali się ze wszystkimi rybnickimi uczestnika
mi projektu. G eneralnie rybniccy przedsiębior
cy ocenili go pozytywnie, wyjaśniając przy oka
zji niektóre problemy. Do firm już wymienio
nych, a obecnych w antenowym sklepie, dodać 
należałoby zakład  odzieżow y „L azar” oraz 
spółki Stolma, Polstage i Asorm ent-BIS. O  dal
szej współpracy L. Liithenhorst rozmawiał też 
z prezydentem  A. Fudalim.

(r)

80 lat Hufca ZHP 
Ziemi Rybnickiej

W tym roku Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego Ziemi Rybnickiej obchodzi jubile
usz 80-lecia istnienia. Z  tej okazji zaplanowa
no wiele imprez, wśród nich wielką wystawę hi
storyczną, dokumentującą dzieje harcerstwa na 
Ziemi Rybnickiej. Komenda Hufca ZHP pro
si więc wszystkich, którzy posiadają jakieś

materiały historyczne (dokumenty, fotogra
fie, filmy, książki...) o przekazanie łub wypo
życzenie ich dla potrzeb tejże wystawy.

Wielkim dziełem w roku jubileuszowym jest 
budowa Domu Zucha w Wapienicy. Każdy z nas 
może się przyczynić do jej rychłego zakończenia 
poprzez przeznaczenie na ten cel dowolnej kwo
ty. Wielu już pomogło. Na szczególne podzięko
wanie zasługuje Przedsiębiorstwo Transpor
tu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA. 
w Rybniku oraz druhna Wanda Bylińska.

Iglefonv do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Bliżej pielonej UJyspy
Tegoroczna edycja cyklicznej imprezy „Europa, Europa 

-  Prezentacje Kultury..., organizowanej od 2001 roku przez 
Rybnickie CentTum Kultury, w ystartow ała już 
w marcu, by zahaczyć o Dzień św. Patryka. N ie mogło 
więc być wątpliwości, że tym razem organizatorzy 
postanowili, po Czechach i Grecji, przybliżyć rybniczanom 
Irlandię. Imprezie patronowali ambasador Irlandii 
w Polsce Thelma Doran i prezydent Adam Fudali.

D o zobaczenia... w UE
W arunkiem  zrozum ienia jakiegoś zjawiska 

jest jego poznanie. Zaś kraj i naród to  zjawiska 
wyjątkowo skomplikowane, zatem  trzeba ich 
specyfikę poznać szczególnie dobrze. Im wię
cej kontaktów, tym będzie to  łatwiejsze. A  re
ferendum  europejskie tuż, tuż... i, w co nie

prezydent Adam Fudali. Irlandia jest dla nas 
bardzo interesującym  krajem , choćby z racji 
um iejętnego wykorzystywania pomocy unijnej. 
Dzięki tem u, w ciągu niewielu lat od m om entu 
wstąpienia do Unii Europejskiej, kraj ten uczy
nił ogromny skok cywilizacyjny. Irlandzkie do
świadczenia w tej sferze były jednym  z tem atów

Na inaugurację zagrał „Carrantuohill”, a zatańczyła grupa „Reelandia” z Warszawy.

wątpimy, Polska już niedługo wejdzie do „ro
dziny” krajów UE.

Z  okazji Dni... Rybnik odwiedził I sekretarz 
ambasady Republiki Irlandzkiej Brian Earls. 
Jeszcze przed inauguracją imprezy gość złożył wi
zytę w U rzędzie  M iasta, gdzie przyjął go

rozmowy rybnickiego samorządowca i irlandz
kiego dyplomaty. B. Earls podkreślił, że źró
dłem irlandzkiego sukcesu było postawienie na 
edukację. Dzięki wykorzystywaniu ogrom nej 
części środków  z U nii E uropejskiej na cele 
oświatowe i edukacyjne, Irlandia jest w tej chwili

Lubimy te klimaty...
A  potem  była już tylko zabawa z udziałem 

„Carrantuohill”, łącznika m iędzy Irlandią 
a Rybnikiem, najpopularniejszą polską grupą

Pierwszego sekretarza ambasady Irlandii Briana 
Earls przyjął prezydent Adam Fudali. Warsztaty tańca irlandzkiego prowadzili instruktorzy z zespołu „Comhlan” z Krakowa.

krajem  o wielkim potencjale naukowym, co 
procentuje we wszystkich dziedzinach życia. 
Gościa zainteresowały też rybnickie przedsię
wzięcia, w tym Zespół Szkół Wyższych, który 
zwiedził w drugim  dniu pobytu. Był również 
ciekaw historii naszego m iasta i z wielkim za
interesowaniem  zwiedził Muzeum.

Podobieństwa
Brian Earls z uznaniem  wyraził się o inicja

tywie RCK przybliżania kultury i historii kra
jów UE, podkreślając, że jeszcze nigdy nie pro
szono ambasady Irlandii o patronat nad imprezą 
trwającą prawie tydzień i o tak różnorodnym 
programie. —  Wzajemne poznanie i zrozumie
nie jest jedyną drogą przełamywania stereotypów. 
Między naszymi krajami i narodam i dostrzec 
można wiele podobieństw. Zarówno Irlandia, jak 
i Polska mają za sobą lata walk narodowowy
zwoleńczych i odzyskanie niepodległości w X X  w. 
W  obu naszych krajach wielką rolę odgrywa ka
tolicyzm. Kiedy czytam historię Polski, m am  wra
żenie że to historia mojego kraju —  powiedział
B. Earls. A dodać jeszcze trzeba wspólne upodo
banie do zabawy, muzyki i piwa oraz tę iskrę 
szaleństwa, charakteryzującą nasze narody. Ale 
także przywiązanie do tradycji i... literatury. 
Mamy nawet identyczną liczbę laureatów nagro
dy Nobla w dziedzinie literatury: u nich George 
Bernard Shaw, Wiliam B. Yeats, Samuel Bec- 
kett i Seamus Heaney, u nas: Sienkiewicz, Rey
mont, Miłosz i Szymborska. Coś w tym jest!

W ystępując jako honorowy gość w czasie in
au g u rac ji P re z en tac ji K u ltu ry  Irlan d zk ie j 
w T eatrze Ziemi Rybnickiej Brian Earls wspo
mniał, że chętnie wziąłby udział w podobnej 
imprezie promującej Polskę w Irlandii, zaś p re
zydent Adam  Fudali złożył gościowi życzenia 
z okazji zbliżającego się dnia św. Patryka, pa
trona Irlandii i wszystkich Irlandczyków, rów
nież żyjących poza krajem. Św. Patryk jest m.in. 
patronem  nowojorskich strażaków...
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folkową, która upodobała sobie celtyckie gra
nie już 15 lat tem u. Z  zespołem  zaśpiewały 
Katarzyna Danek laureatka G rand Prix ostat
niego Festiwalu Piosenki Artystycznej, a także 
Ania Chwieduk, znana z ostatniej płyty „Car- 
rantuohill” -  „Inis”. Tradycyjne irlandzkie tańce

zaprezentowała gorąco przyjęta warszawska 
grupa „R eelandia”. A tm osfera koncertu do
wiodła, że irlandzkie klimaty są nam  bardzo 
bliskie. Potwierdziły to również koncert grają
cego, podobnie jak  „C arrantuohill”, muzykę 
celtycką zespołu „Beltaine” w Celtic Pubie.

Interesującym doświadczeniem były warsztaty tań
ca irlandzkiego prowadzone w RCK przez grupę tan
cerzy ze szkoły tańca irlandzkiego w Krakowie, człon
ków zespołu „Comhlan”. Wzięło w nich udział nie
mal 50 osób, a obie strony, zarówno „kursanci”, jak 
i nauczyciele, byli z efektów bardzo zadowoleni.

Tygodniowe prawie prezentacje zakończył 
Dzień Irlandzki na Rynku, gdzie wystąpiły ze
społy „Carrantuohill” oraz irlandzka grupa 
„Midnight Court”, zaś charakterystyczne dla 
Z ie lo n e j W yspy tań ce  p rzed staw ił zespó ł 
„C o m h lan ” z K rakow a. P o p o łu d n ie , choć 

chłodne, było bardzo słoneczne i na 
R ynku zjaw iło się sporo  rybniczan. 
Żywiołowa muzyka bardzo się podoba
ła, nie zabrakło więc i tańców na ryn
kowej płycie. Muzyka irlandzka, szcze
gólnie w wy
k o n a n iu  z e 
sp o łu  „ C ar- 
r a n tu o h i l l ” , 
ma w Rybni
ku g ru p ę  
w iernych fa 
nów, tak więc 
zbliżenie z Ir
landią już sta
ło  się  fa k 
tem ... A  d o 
dać trzeba, że 
w i ę k s z o ś c i  
im prez w ra 

mach „Prezentacji...” 
tow arzy szy ł... gu- 
iness.

Polityka i historia
Irlandia to kraj o skomplikowanej historii, 

k tóra ciągle jeszcze się dzieje. By zrozum ieć Ir
landczyka, trzeba poznać dzieje tego kraju. 
Rybniczanom pom ogło w tym spotkanie z po
litykiem irlandzkim Martinem Meehanem, 
zaangażowanym od wielu lat w walkę o zjed

noczenie Irlandii. Podobne doświadczenia wol
nościowych zrywów w obu naszych krajach 
sprawiły, że problem  jest nam bliski. Na spo
tkanie przybyła spora grupa rybniczan, w tym 
wiele m łodych, doskonale poruszających się 
w tem acie, osób. M. M eehan przybliżył histo
ryczny kon tekst konflik tu  m iędzy Irland ią , 
a W ielką Brytanią, wyrażając nadzieję, że za 
kilkanaście lat populacja katolików w Płn. I r 
land ii w zrośn ie , co spow odu je  pokojow e, 
w wyniku re fe ren d u m , po łączen ie  obu czę

ści Irland ii. Polityk upatruje też, że pozytywną 
rolę odegra tu Unia Europejska. Pytali oni mię
dzy innymi, po co Irlandczycy uczą się zapomnia
nego języka irlandzkiego, skoro cały świat po
sługuje się angielskim. M. M eehan wykazał się 
tu znajomością polskiej historii i przytomnie od
powiedział, że biorą przykład z Polaków, dla któ
rych utrzymanie języka polskiego w ciągu trzech 
stuleci zaborów było sprawą wielkiej wagi. Dys
kusja była bardzo ożywiona, doszło nawet do 
polemiki między uczestnikami spotkania.

O trudnych problemach politycznych Irlandii mówił 
Martin Meehan.

Irlandzkich noblistów przybliżyli Antoni Libera i Jerzy Illg■

Prezentacje Kultury Irlandzkiej na rybnickim Rynku występami zakończyły zespoły „Carrantuohill” 
z Rybnika, „Midnight Court”z Irlandii i „Comhlan”z Krakowa.

Zdjęcia: Katarzyna Ryszka, Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

Literatura, teatr, plenery
W ystarczyło przyjść do G alerii Oblicza 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej, by wysłuchać opo
wieści o pewnej krakowskiej kanapie, na której 
siadywali liczni nobliści, obejrzeć taśmę wideo 
z jubileuszu pewnego krakowskiego wydawnic
twa, na którym redaktor naczelny śpiewa me
lodię Dylana ze znanym refrenem: Odpowiedź 
zna „Z nak”... (wiejący przez świat?), a znany 
tłum acz i prozaik, na którego drugą powieść 
wciąż -  razem  z M adame  -  czekamy, kom po
nuje i śpiewa hymn z refrenem: Dostajesz, bra
cie, Nobla, gdy twoim wydawcą „Z nak”. A  to 
za sprawą spotkania z naczelnym redaktorem  
„Z naku”, wydawcą Jerzym Illgiem oraz pisa
rzem i tłum aczem  Antonim Liberą. Przybli
żyli oni sylwetki irlandzkich noblistów: Samu
ela Becketta i Seamusa Heaney'a. A utor 
„M adam e”, A. Libera, nazwany przez drugie
go gościa am basadorem  B ecketta w Polsce, 
opowiedział o swoich osobistych, jako tłumacz 
jego dzieł, kontaktach z wybitnym dram atur
giem. Na dowód jego kunsztu (i własnego -

c.d. na stronie 21

— Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



ETA RYBNICKA
Przygoda” i przyjaciele

Spotkani« łancczno-inłetracyjne
Kontakty rybniczan z Polakami z ukraińskiego miasta Bar nawiązało przed 

paru laty Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Auxilium Familiäre 
z Boguszowie. Miasto odwiedzili później także przedstawiciele rybnickich 
władz samorządowych, zaś Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” zetknął się 
z barskimi Polakami w czasie tournee po Ukrainie, które odbyli na zaproszenie 
konsula RP w tym kraju.
Pod koniec m arca br. „Przygoda” gościła 

w Rybniku polonijny zespól folklorystyczny 
z Baru. G rupę młodzieży wraz z opiekunam i 
oraz przewodniczącą Kulturalno-Oświatowe
go Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów 
Barskich Małgorzatą Miedwiediewą przyję
li w Urzędzie M iasta prezydent Adam Fudali

oraz jego zastępca Jerzy Frelich, który złożył wi
zytę w Barze w 2001 roku. (Patrz artykuł „Zacho
wać język i tradyqę...” w „G R ” 10/2001). By uła
twić kontakt naszych rodaków z Baru z Macierzą, 
przedstawiciele rybnickich władz samorządowych 
podjęli decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu im. 
Konfederatów Barskich anteny satelitarnej.

Polonijny zespół z ukraińskiego miasta Bar na spotkaniu w Urzędzie Miasta.

RybnickieCentrumKultury
NA AFISZU...
• Krzysztof Krawczyk z zespołem 

-  prom ujący płytę „Bo marzę i śnię”. 
Piątek, 25 kwietnia, godz. 19.00

Młodzież z Baru spędziła w Polsce bardzo 
pracowity tydzień. Dyrektor „Przygody” Anita 
Geratowska, postanowiła, że zespół wyjedzie 
z Rybnika z repertuarem  wzbogaconym o tańce 
śląskie, co oczywiście się udało. Gościom zapew
niono też atrakcje turystyczne - obok Rybnika, 
zwiedzili również Kraków i Wieliczkę.

Podsumowaniem wizyty był udział w koncer
cie z cyklu „Przygoda i przyjaciele” w Teatrze 
Z iem i R ybnickiej. Z esp ó ł z B aru wystąpił 
wspólnie z gospodarzam i oraz  grupą „Mali 
W ierchowianie”. Jak powiedziała A. Geratow
ska, zespół „Przygoda” prowadzi działania in
tegracyjne na różnych poziomach: w koncer
cie wzięli udział nie tylko goście z Ukrainy 
i Podtatrza, ale również zaprzyjaźnieni z „Przy
godą” uczestnicy W arsztatów T erapii Zajęcio
wej oraz uczennice Z espołu Szkół nr 7. Dodać 
trzeba, że kontakty „przygody” z W TZ są bar
dzo bliskie, a ich efektem  jest m.in. zespół ta
neczny stworzony z warsztatowiczów.

(r)
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jako  tłum acza) odczytał z dużym aktorskim  
zacięciem fragm ent powieści „Molloy”. O bej
rzeliśmy także na wideo kawałek tego samego 
tekstu w wykonaniu wybitnego irlandzkiego 
aktora. Jerzy Illg, przypomniał z kolei swoje 
kontakty  z Seam usem  H eaney 'em , częstym 
gościem w Polsce, siadającym również na osła
wionej kanapie, której Illg... jest właścicielem. 
Siadywali na niej i inni nobliści -  Miłosz i Szym
borska -  niekiedy nawet w jednym  czasie. R e
daktor Illg opowiadał o spotkaniu Heaney'a ze 
S tan isław em  B arańczak iem , B ronisław em  
Majem i Piotrem  Sommerem. Jesteśmy w b ar
dzo dobrym towarzystwie i w arto wiedzieć, że 
Heaney, tłumacz Trenów Kochanowskiego na 
angielski (Lam ents) nazwie krakowskie środo
wisko, w którym bywa, przykładem... im ponu
jącej cywilizacji. Jakiś prom ień z tego snopu 
światła pada przecież na nas.

Berkeley Czesława Miłosza, H arw ard Ba
rańczaka, H ouston Zagajew skiego, Kraków 
Szymborskiej i (kiedyś) Brodskiego, także no
wych poezji i esejów Heaneya, które przygoto
wuje „Znak” na lato -  na nową wizytę, a może 
nowy festiwal poezji? Antoni Libera zapoznał 
nas jeszcze z monologiem H ekate, fragm entem

swoje p rzekładu M akbeta, łącząc Szekspira 
z Irlandią z pom ocą legendy o jego irlandzkim 
pochodzeniu. Ale czas kończyć próbę zdania 
sprawy z wielowątkowego, pełnego anegdot, 
powagi, głębi, ale i hum oru, spotkania z kul
turą nie tylko irlandzką. Pozostaje nam  wie
rzyć, że ...co się ostaje, ustanawiają poeci, jak 
pisze Friedrich Holderin, w najnowszym tomie 
wierszy, wydanym przez „Z nak”.

W klim at m ałej irlandzkiej wioski sprzed 
lat wprowadziła nas natom iast sztuka au to r
stwa Johna Milingtona Synge'a „Prowincjo
nalny p layboy”, zap rezen tow ana  przez L u
buski T e a tr  z Zielonej Góry. Perypetie obce
go przybysza, który okazuje się oszustem  zo
baczyło na scenie T Z R  zaledwie kilkadziesiąt 
osób. Z e  spektaklu  wynieśli garstkę wiedzy 
o irlandzkiej prowincji i przekonanie, że ludz
kie charaktery są wszędzie podobne.

Choć piszemy o niej na końcu, wstępem do 
Prezentacji Kultury Irlandzkiej była wystawa 
fotografii Zbigniewa Szendery: — „Nie są to 
zwykłe ilustracje rzeczywistości; to raczej odkrycia 
chwili zachwytu nad pięknem irlandzkiej przyrody” 
-  mówi o swoich fotografiach, które znalazły się 
na wystawie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, autor.

Irlandzkie klify, krzyże celtyckie, krajobra

zy nad Atlantykiem, klasztory, a nawet... owce 
i najpopularniejsza dyscyplina sportowa tego 
kraju -  to wszystko znalazło się na prezento
wanych fotografiach. Powstały one podczas 
wspólnej podróży do Irlandii, w jakiej w 1997r. 
uczestniczyła grupa „Carrantuohill” i Zbigniew 
Szendera , a towarzyszyli im rów nież Jurek  
Owsiak i znawca irlandzkiej poezji Jerzy Illg. 
W takcie tego pobytu powstało ok. 2,5 tys. fo
tografii, z których wybrano kilkadziesiąt. Se
lekcji dokonał jednak nie autor prac, ale człon
kowie zespołu C arrantuohill, którzy kierowali 
się przy tym nie tylko artystycznymi kryteria
mi. Stąd też na wystawie podziwiamy nie tylko 
wyjątkowo piękną przyrodę Z ielonej Wyspy, 
ale również fotografie oddające „ducha irlandz
kiego”. D latego „czujemy” klimat tamtejszych 
pubów, „sm ak” piwa i „słyszymy” muzykę gru
py Carrantuohill oraz atm osferę, która towa
rzyszyła fotografikowi Z. Szenderze i zespoło
wi w ich podróży po Irlandii.

Prezentacje Kultury Irlandzkiej sprawiły 
zapewnie, że wielu rybniczan nabrało chę
ci, by irlandzkie pejzaże obejrzeć napraw
dę, czego sobie i wszystkim życzymy...

(S), (r), (gw)
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Jeżeli prawdą je s t powiedzenie „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, to nie 
musimy się obawiać o przyszłość, przynajm niej 
tę kulturalną. Nasze społeczeństwo będzie rozśpiewane 
i roztańczone, a ponadto uzdolnione aktorsko.

Młodzi ludzie w prost garną się do śpiewu 
i tańca oraz występów scenicznych. Potw ier
dza to XIII już  edycja Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej. Wystarczy tylko podać 
liczby -  53 grupy taneczne, w sumie 667 tance
rzy z Rybnika, Nędzy, Jejkowic, Świerklan, 
Lysek, Jankowie i Żor. Ponadto 24 zespoły te 
atralne i aż 84 występy muzyczne. Efekt -  kil
kadziesiąt godzin przesłuchań, poprzedzonych 
ciężką pracą i przygotowaniami, ale zwieńczo
nych nagrodami i wyróżnieniami, a co najważ
niejsze, oklaskam i publiczności. —  Po raz 
pierwszy Młodzieżowy D om  Kultury nie był je 
dynym organizatorem festiwalu. W  tym roku „po
łączyliśmy siły ” razem z  powiatem żorskim i ziem
skim powiatem rybnickim. Ta formuła się spraw
dziła i postaramy się kontynuować ją  w przyszło
ści -  mówi dyrektor M łodzieżow ego D om u 
Kultury w Rybniku Barbara Zielińska. Aby 
usprawnić p rzebieg  przeglądu, rozdzielono 
miejsca przeprowadzania poszczególnych im
prez festiwalowych, dlatego oprócz Rybnika, 
dzieci występowały również w Żorach i Czer- 
wionce - Leszczynach. D o współpracy zapro
szono dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Po
zaszkolnej Stefanię Szyp i Mariolę Czajkowską 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce- 
Leszczynach oraz Andrzeja Marcińca, dyrekto
ra Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Po raz 
pierwszy w tym roku festiwal nie zakończył się na 
etapie rejonowym, a zwycięzcy zakwalifikowali się

do  W o jew ó d zk ieg o  
P rzeg ląd u  Szkolnych 
Z esp o łó w  A rtystycz
nych w Częstochowie. 
Próbkę swoich m ożli
wości pokazali w trak
cie  k o n c e r tu  la u r e 
atów, który odbył się 27 
m arca w Teatrze Ziem i 
R ybnick ie j. T am  też  
wręczono nagrody naj
lepszym uczestnikom.

DO RE M I -  jeden z najlepszych zespołów wokalnych festiwalu.

W takt muzyki
W  kategorii zespołów wokalnych jurorzy: Lidia 

Blazel-Marszolik, Jerzy Michalski i Wadaw 
Mickiewicz nie przyznali pierwszej nagrody, a 
drugą otrzyma! zespól z Centrum Muzycznego 
w Rybniku oraz „DO RE MI” ze Szkoły Pod
stawowej w Jankowicach. Podczas koncertu 
laureatów  dziewczynki zaśpiewały znaną przed 
laty piosenkę „Filipinki, to my”. W kategorii 
zespoły instrum entalne, pierwsze miejsce zdo
była „Fantazja” z M O K -u  w C zerw ionce- 
Leszczynach oraz zespół z OPP „Przygoda” 
z Rybnika. W  koncercie galowym zagrali dwa 
utwory z musicalu „Skrzypek na dachu” -  pio
senkę tytułową oraz „Sunrise, Sunset”. Ju ro 
rzy nagrodzili również zespoły w okalno-instru
m entalne, w tym znany nie tylko w Rybniku 
„Zakątek” z M DK. R ów norzędną pierwszą

Zdj.: arch. MDK

nagrodę zdobył także zespół „Ad Libitum” 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach. 
Jeden z członków tego zespołu Łukasz Hołek, 
został również laureatem  pierwszego miejsca 
w kategorii soliści. Podczas koncertu laureatów 
brawurowo zaśpiewał utwór z repertuaru  R o
berta  Gawlińskiego i „Wilków”, czym wzbudził 
aplauz, szczególnie dziewczęcej części widow
ni. W kategorii solistów rywalizacja była bar
dzo wyrównana dlatego jurorzy przyznali jesz
cze trzy inne pierwsze nagrody. A  zdobyły je: Ju
styna Klimek z POPP przy SP w Gaszowicach, 
znana już rybnickiej publiczności Katarzyna 
Kozyrska z M D K  i rew elacyjna Jagódka  
Klimek z Centrum Muzycznego w Rybniku, któ
rej występ nagrodzono gorącymi oklaskami.

c.d. na stronie 32

Festiwal
szkolnych talentów

Lubimy Annę-Marię Jopek, a i ona 
w czasie ostatn iego koncertu nie 
ukrywała sym patii dla rybnickiej 
publiczności i podziwu dla muzycz
nego środowiska naszego miasta.

Po koncercie jesien ią  ub. roku i w cześniej
szym recita lu  w „M im ozie”, był to  trzeci, 
w niedługim czasie, pobyt tej artystki w Ryb
niku. Tym razem  przyjechała „oprom ien io
na blaskiem ” ostatn iej płyty „U po jen ie”, n a 
granej z wybitnym  kom pozytorem  i w irtu 
ozem gitary Patem  M ethenym . W praw dzie 
na rybnickim koncercie Pata  nie było, ale to 
warzyszący w okalistce zespól z saksofonistą 
Henrykiem M iśk iew iczem  i g ita rzy s tą  
Markiem Napiórkowskim usatysfakcjono
wał całą publiczność. A  dodać trzeba, że sala 
Teatru Ziemi Rybnickiej pękała w szwach...

A n n a -M aria  zaśp iew ała  k ilka  u tw orów  
z nowej płyty, ale p rzypom niała  też sta re, 
z dobrze znanych krążków  „N ienasycen ie” 
i „Bosa”. O bok znakom itego zespołu, sprzy
mierzeńcem artystki była rob iąca  w rażenie

Lubimy Annę-Marię

opraw a św ietlna, po tęgująca  w spaniały n a 
strój tego w ieczoru. Sprzym ierzeńcem  A nny

M arii Jopek  pozostanie  też zapew ne rybnic
ka publiczność...

_ Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



G■ Z E T A  RYBNICKA
Uwspółcześniona wersja „Poskro

m ienia z łośn icy”, „odkurzona” 
„Opowieść wigilijna” oraz nieznane 
dotąd szerokiej publiczności „Przy
gody Ogórka Phila” -  to tylko niektóre 
ze sztuk, jak ie zaprezentowano  
podczas festiwalu, który odbył się 
w I Liceum Ogólnokształcącym. Warto 
tylko dodać, że ze sceny nie padło ani 
jedno polskie słowo...

mniej konwencjonalny sposób. Poza tym zacieśniają 
się relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem. Pozy
tywnie o udziale w festiwalu wypowiadają się rów
nież sami uczestnicy, dla których sceniczne wystę
py to przede wszystkim duża frajda: —  Najwięk
szym plusem festiwalu je s t... zabawa, ale nie tylko. 
Podczas pisania i prób szkoli sięjęzyk, poprawia nie
doskonałości i zapamiętuje frazy oraz słówka -  
mówi Maciej Ślęzak, uczeń klasy IV„a” I LO, 
który wspólnie ze swoimi kolegami napisał sce
nariusz „W hat’s love”. —  Wybraliśmy miłość,

... gdyż byi to Festiwal Teatrów 
Angielskich. W tym roku uczest
niczyły w nim jedynie licea ogól
nokształcące, a Rybnik reprezen
towały dwie szkoły -  I i II LO.
Oprócz nich na scenie wystąpili 
licealiści z Sosnowca, Krakowa,
Tamowa, Wodzisławia i Ryduł- 
tów - w sumie 14 szkolnych te
atrów , k tó re  zaprezentow ały  
sztuki własnego autorstwa: — Pa
trząc z  perspektywy lat, młodzież 
jest obecnie dużo lepiej przygoto
wana, a poziom występów jest co
raz wyższy. Uczniowie nie korzy
stają ju ż z  dostępnych tekstów, ale 
sami piszą i tłumaczą swoje sztu
ki. Przeważają komedie i parodie, 
gdyż to one najbardziej „trafiają” 
do młodej publiczności -  mówi 
anglistka I LO Grażyna Kuśka.
—  Istotne jest również i to, że 
w spektaklach uczestniczą nie tyl
ko językowi prymusi, ale szansę Spektakl 1 LO cofnął widzów do epoki »kamienia ćpanego”. Zdj.: arch. I  LO

występu mają wszyscy uczniowie. W  ten sposób każ- gdyż j est to temat ponadczasowy, który można

j M r  TJr* , LLF0Rt?ET
1 I MAY NDT REM!
-M E  AND I'LL UNDERSTAND
7 M  theatre festival

dy może doskonalić język angielski, również w inny, przedstawić na wiele sposobów. My zdecydowali- year.

śmy się na formę komiczną  -  dodaje Elżbieta 
Walczak z IV „a”. W spektaklu obrazującym 
rozwój uczuć na przestrzeni lat -  od epoki „ka
mienia łupanego” po współczesność -  koniecz
ne było wykorzystanie specyficznych „rekwizy
tów”: —  Sami przygotowaliśmy stroje i scenogra
fię. Pojawiła się więc dziewica średniowieczna 
i rycerz, „zbudowaliśmy” wieżę i balkon, ale była 
również jaskinia i oczywiście jaskiniowiec -  wy
mienia Klaudia Niesporek. Sztuka spodobała 
się nie tylko publiczności, ale i jurorom , którzy 

przyznali gospodarzom festiwalu 
trzecią nagrodę. Drugie miejsce 
zajęli licealiści z T arnow a za 
„Christmas carol”, a bezkonku
rencyjni okazali się uczniowie 
I LO z Krakowa za „The Adven
tures of Cucumber Phil”. Ocenia
jący występy nauczyciele języka 
angielskiego, postanowili przy
znać również nagrody dla najlep
szych aktorów festiwalu, a zostali 
nimi Jacek Piecha z II LO z Ryb
nika, za rolę w sztuce„A  few epi
sodes” oraz Paweł Smorczewski 
z T arnow a, grający S crooge’a 
w „Opowieści wigilijnej”. Laure
aci otrzymali dyplomy oraz na
grody książkowe, a w organizacji 
imprezy pomógł Urząd Miasta 
R ybnika i R ada R odziców  
I LO. Z a rok odbędzie się X edy
cja festiwalu i jak  na jubileusz 
przystało, organizatorzy szykują 
już wiele atrakcji. Jakich? Na to 

musimy jeszcze poczekać, tak więc... see you next

(S)

Szlachetne zdrowie...
Jubileuszowe, X Rybnickie Dni Promocji Zdrowia cie

szyły się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkań
ców.

Potwierdza to ilość badań, jakie wykonano w ich trakcie -  480 osób 
sprawdziło swój wzrok, 380 osób zbadało poziom cukru, a ponad 350 
wykonało badania poziomu cholesterolu. W trakcie Dni odbyły się rów
nież prelekcje i wykłady, porady dietetyczne oraz kiermasz zdrowej żyw
ności i sprzętu m edycznego. Zorganizow ano turniej kom unikacyjno 
-  zdrowotny i konkurs plastyczny pt. „Tolerancja wobec niepełnospraw
ności” oraz pokazano jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wielu porad lekarskich udzielono w W ojewódzkim Szpitalu Specjali
stycznym nr 3, a badania i prelekcje odbywały się również w Bushido, 
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Poradni Psy
chologiczno -  Pedagogicznej czy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej. -  Impreza się udała, a frekwencja była bardzo duża, tak jak się 
spodziewaliśmy -  podsum owuje Mariola Kujańska, przewodnicząca 
Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, które wspólnie z Po
wiatową Stacją Sanitarno -  Epidem iologiczną zorganizowało Rybnic
kie Dni Promocji Zdrowia.
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Odpowiedź na to pytanie przyniósł IV Festiwal Muzyki Instrumentalnej, który 
odbył się w Domu Kultury w Chwałowicach.

— To jedyna tego typu impreza w naszym regio
nie -  mówi o festiwalu dyrektor Społecznego 
Ogniska Muzycznego Łucja Stawarska. Dla
tego nie dziwi fakt, że zainteresowanie tą imprezą 
jest duże i z roku na rok rośnie. Podczas tej edycji 
jurorzy obejrzeli aż 74 występy, a swoje umiejęt
ności zaprezentowali młodzi ludzie z Katowic, 
Bielska-Białej, Cieszyna, Tarnowskich Gór, By
tomia, Zawiercia, Pszczyny, Rydultów, Wodzisła
wia i Rybnika. Swoją grę na instrumentach elek
tronicznych i akustycznych szlifują w szkołach 
i ogniskach muzycznych oraz artystycznych, do
mach kultury i prywatnych placówkach całego 
województwa. Przyjechali do Rybnika, by poka
zać „co im w duszy gra”, a jest to zarówno muzyka 
klasyczna, jak i ta bardziej popularna. —  Naszym 
celem jest rozpowszechnianie kultury muzycznej, 
uwrażliwienie i zachęcenie do muzykowania. Jed
nak przede wszystkim to promocja młodych talen
tów. Dajemy szansę występu na scenie bardzo wielu 
utalentowanym osobom  —  mówi Ł. Stawarska. 
Korzyści z udziału w festiwalu dostrzega nie tylko 
młodzież, ale również ich nauczyciele i opiekuno
wie. To tutaj mogą wymienić doświadczenia, oce
nić i porównać metody swojej pracy. Jednak naj
ważniejsi są młodzi wykonawcy, którzy zachwycili 
publiczność swoją grą na skrzypcach, fortepianie, 
saksofonie, akordeonie, klarnecie, gitarze, flecie 
czy perkusji.

Najlepszych młodych instrumentalistów pu
bliczność obejrzała 28 marca w koncercie laure
atów, podczas którego wręczone zostały dyplomy, 
nagrody książkowe i muzyczne. W tym roku juro
rzy Jolanta Wawrzyńczyk, Olga Rumpel 
i Franciszek Prus postanowili wyróżnić aż 27 so

Dzieci z czterech rybnickich  
przedszkoli (P 23, 24, 25 i 26) wzięły 
udział w imprezie „Przedszkolaki tańczą 
i śpiewają ” która odbyła się w Domu 
Kultury w Niedobczycach. Jej 
pomysłodawcą było Przedszkole nr 25.

Repertuar przygotowany pod okiem przed
szkolnych nauczycielek był bardzo urozmaicony. 
Dzieci nie tylko tańczyły i śpiewały, j ak głosił tytuł, 
a przedstawiły pantomimę, „śląską godkę”, a tak-

listów i 10 zespołów. Podczas koncertu młodzi 
muzycy zaprezentowali utwory z repertuaru Lu
dwika van Beethovena, Roberta Szumana, Asto- 
ra Piazolli i Antonio Vivaldiego, a najgoręcej okla
skiwali ich rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele.

Organizatorami IV Festiwalu Muzyki Instru
m entalnej było Społeczne Ognisko Muzyczne 
działające przy rybnickiej szkole muzycznej, Urząd 
Miasta Rybnika oraz DK Chwałowice.

że spektakl słowno-muzyczny. Na widowni zasie
dli przedszkolni koledzy, rodzice, a także goście: 
przedstawiciele kuratorium , Rady Dzielnicy, 
Zespołu Ognisk Wychowawczych, miejscowej 
szkoły. Obok rzęsistych braw, dzieci nagrodzono 
dyplomami i słodyczami, a reakcja publiczności 
i radość małych wykonawców z możliwości wy
stępu na scenie sprawią zapewne, że nie skończy 
się na jednej edycji tej sympatycznej imprezy.

Danuta Gneza, Ewa Salamon

GAZETA RYBNI 
Przyjaciele II LO
A bsolw enci, nauczycie le  i sym patycy 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego w Rybniku powołali do 
życia Stowarzyszenie Przyjaciół II LO, które
go przewodniczącym został Grzegorz Jankow
ski. Z a swój główny cel członkowie-założycie- 
le u z n a li w sp ie ra n ie  p ra cy  d y d ak ty czn e j 
i opiekuńczej szkoły, a także prowadzenie dzia
łalności informacyjnej i wydawniczej.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszyst
kich chętnych do wstąpienia w jego szeregi, 
a także do udziału w festynie z okazji 55-lecia 
szkoły, który odbędzie się 7 czerwca br.

Uniwersytet III Wieku
Program zajęć na maj: 7.05., 
godz. 12.00 -  Warsztaty tańców 
i zabaw integracyjnych -  prowadzi 
Joanna Sarre z Centrum Inicjatyw 
Społecznych przy Politechnice Gli
wickiej.
8.05., godz. 12.00 -  Zespół dyskusyjno-filozo- 
ficzny „Cogito” -  prowadząca Urszula Motyka.
14.05., godz. 12.00 -  Wykład „O sztuce poro
zumiewania się” -  dr Stanisław Mielimąka Uni
wersytet Śląski.
15.05., godz. 12.00 -  Dyskusyjny zespół literac
ki „Nowości czytelnicze” -  prowadząca Alicja 
Godlewska.
17.05. -  U czestn ic tw o  w u roczystościach  
40-lecia PZKO w Cierlicku na Zaolziu.
21.05., godz. 12.00 -  W ykład pt. „Jaskra” 
-  dr Aniela Kempińska.
26.05., godz. 12.00 -  Z  okazji „Dnia M atki” 
czytanie poezji własnych -  tem at „Matka”.
28.05., godz. 12.00 do 16.00 -  Wystawa kwiatów.
28.05., godz. 15.00 -  Spotkanie solenizanckie.
30.05., godz. 13.45 -  Wykład dr. Andrzeja Gołka, 
pt. „Prawidłowe żywienie warunkiem zdrowia”.

(S)

; O d k ry w an ie  
! n a u k i
• Pierwszego dnia wiosny
• w Szkole Podstaw ow ej
•  nr 2 w Rybniku odbył się
• Festiwal Nauki w ramach•
• ogólnopolskiej akcji eduka-
• cyjnej „Szkoła z klasą”. Tra-
• dycyjnie już  od  w ielu lat
• w D z ień  W ag aro w icza
• uczniowie razem z nauczy-
• cielami i zaproszonymi go-
• śćmi bawili się znakomicie.
• Uczniowie wcielili się w wy-
• b itn e  p o staci h isto ryczne
• i współczesne, które włoży- i
• ły w ielki w kład w rozwój
• światowej nauki, kultury, ale
• i sportu, a odegrane w od-
• pow iedniej scenerii i przy
• pomocy rekwizytów scenki
• świadczyły o dużej inwencji 
.  dzieci i nauczycieli.
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GAZETA RYBNICKA
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych na rok szkolny 2003/2004
Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, po

nadpodstawowych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkół dla dorosłych wszyst
kich typów oraz szkół policealnych i pomaturalnych

I Terminy składania dokumentów przez kan
dydatów do klas pierwszych:

1) szkóf ponadgimnazjalnych wszystkich typów 
oraz szkól ponadpodstawowych na podbudo
wie ZSZ od 3 marca do 13 czerwca 2003 r.

2) szkól policealnych, pomaturalnych i szkól dla 
dorosłych od 16 czerwca do 22 sierpnia 2003 r.

II Organizacja egzaminów wstępnych lub roz
mów kwalifikacyjnych

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkól 
policealnych, pomaturalnych, szkól ponadpod
stawowych na podbudowie ZSZ i szkól dla do
rosłych wszystkich typów, dyrektorzy szkół po
wołują szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifi- 
kacyjną, która przygotowuje pytania egzami
nacyjne na egzamin pisemny, jeśli taki zosta
nie w szkole przeprowadzony lub przeprowa
dza rozmowę kwalifikacyjną.

2) 23-24 06.2003 r. -  termin egzaminów wstęp
nych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkól po
nadpodstawowych młodzieżowych na podbu
dowie ZSZ.

3) 26 czerwca 2003 r. -  ogłoszenie wyników re
krutacji do ww. szkól.

4) 25-26 06.2003 r. -  termin egzaminów wstęp
nych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkól po
licealnych, pomaturalnych i szkól dla dorosłych.

III Warunki rekrutacji do szkół ponadgim
nazjalnych wszystkich typów

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy 
pierwszej, dyrektor szkoły powołuje szkolną 
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyzna
cza jej przewodniczącego i określa zadania 
członków komisji. Szkoła opracowuje szczegó
łowe warunki rekrutacji, które powinny być za
mieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu do
stępnym dla kandydatów. Zasady rekrutacji 
powinny zawierać:

-  określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych
dla poszczególnych oddziałów, z których oce
ny będą przeliczane na punkty;

-  zasady przeprowadzania oraz liczbę punktów 
możliwych od uzyskania za wyniki sprawdzia
nu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister 
Edukacji Narodowej i Sportu zezwoli na jego 
przeprowadzenie;

-  zasady przyznawania punktów za oceny uzyska
ne w gimnazjum  i szczególne osiągnięcia 
ucznia;

-  określenie zasad przeprowadzania prób spraw
ności fizycznej dla kandydatów do szkół mi
strzostwa sportowego;

-  określenie zasad przeprowadzania sprawdzia
nu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów 
do liceów i oddziałów dwujęzycznych;

-  określenie limitu miejsc w poszczególnych od
działach;

-  szczegółowe terminy rekrutacji.
2) Zasady przyznawania punktów za oceny uzyska

ne w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
• język polski: max. 16 punktów; punktacja
szczegółowa: dopuszczający -  3 pkt., dostateczny -  6
pkt., dobry -  10 pkt., bardzo dobry -  13 pkt.,
celujący - 1 6  pkt.

• p ie rw sze  w y b ran e  z a jęc ia  e d u k acy jn e :
max. 16 punktów, punktacja szczegółowa: dopusz
czający -  3 pkt., dostateczny -  6 pkt., dobry
-  10 pkt., bardzo dobry -  13 pkt., celujący -  16 pkt.
• d ru g ie  w y b ra n e  z a ję c ia  e d u k a c y jn e : 
max. 16 punktów , punktac ja  szczegółowa: 
dopuszczający -  3 pkt., dostateczny -  6 pkt., dobry 
-1 0  pkt., bardzo dobry -1 3  pkt., celujący -1 6  pkt.
• trzecie w ybrane zajęcia edukacyjne: max. 16 
punktów, punktacja szczegółowa: dopuszczający
-  3 pkt., dostateczny -  6 pkt., dobry -  10 pkt., bar
dzo dobry -  13 pkt., celujący -  16 pkt.
• świadectwo ukończenia gim nazjum  z wyróż
nieniem  -  8 pkt.
• ud z ia ł w finale  wojewódzkim  konkursów  
przedm iotow ych organizow anych przez Ś lą
skiego K u ra to ra  O św iaty  (można brać pod 
uwagę udział w dwóch konkursach) -  20 pkt. 
(10 pkt. za konkurs).
• osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne 
co najm niej na szczeblu powiatowym (można 
brać pod uwagę dwa osiągnięcia) -  8 pkt. (4 pkt. 
za jedno osiągnięcie).
• m ak sy m aln a  ilość punk tów  uzyskanych 
w wyniku rekru tacji -  100 pkt.
• egzam in gim nazjalny -  100 pkt.
IV Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, skła

dając dokumenty do wybranej szkoły posługu
je się świadectwem ukończenia gimnazjum i za

świadczenia o szczegółowych wynikach egza
minu gimnazjalnego lub kopiami tych doku
mentów, poświadczonymi przez dyrektora gim
nazjum, które kandydat ukończył. Kandydat do 
szkoły ponadgimnazjalnej może składać doku
menty do nie więcej niż trzech szkół ponadgim
nazjalnych. Uczniowie są przyjmowani do wy
branego oddziału danej szkoły w kolejności 
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania pla
nowanego limitu miejsc.

V Terminy rekrutacji:
-  20, 23 czerwca 2003 r. do godz. 16.00 -  termin 

dostarczania do wybranych szkół ponadgimna
zjalnych oryginałów lub potwierdzonych kopii 
świadectw ukończenia gimnazjum i zaświad
czeń o szczegółowych wynikach egzaminu gim
nazjalnego.

-  24 do 26 czerwca 2003 r. -  praca Szkolnych Ko
misji Rekrutacyjnych.

-  26 czerwca 2003 r. godz. 10.00 -  ogłoszenie list
kandydatów przyjętych do szkół ponadgimna
zjalnych.

-  26 do 30 czerwca 2003 r., godz. 16.00 -  termin
potwierdzania przez kandydatów woli uczęsz
czania do wybranej szkoły i dostarczania ory
ginałów świadectw ukończenia gimnazjum i za
świadczeń o szczegółowych wynikach egzami
nu gimnazjalnego.

-  1 lipca 2003 r., godz. 10.00 -  ogłoszenie listy 
uczniów przyjętych do poszczególnych oddzia
łów i podanie informaq'i o wolnych miejscach 
w szkołach.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa szkoły, nr teł. Języki obce

I LO im. Powstańców SI.,
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 41, 42 22 787, 42 21 121

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki, łacina

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
II LO, LO dla Dorosłych,
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 25, 42 21 229, 42 21 208

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki, wioski

IV LO
44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93, 42 21 850 angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 
V LO
44-217 Rybnik-Nowiny, ul. Orzepowicka 15 a, 42 27 081

angielski, francuski, 
niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 
VILO
44-207 Rybnik-Boguszowice, ul. Małachowskiego 145,73 94 239

francuski, angielski,

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 
VII LO
Rybnik-Niedobczyce, ul. Rymera 24 a, 42 11 630

angielski, francuski, 
niemiecki

I LO im.Karola Miarki, LO dla Dorosłych
44-240 Żory, ul. Powstańców 6, 43 42 933

angielski, francuski, 
niemiecki, łacina, rosyjski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
II LO
44-240 Żory, ul. Boryńska 2, 43 42 076

francuski, niemiecki 
angielski, rosyjski, łacina

III LO
44-240 Żory, Oś. Sikorskiego, 43 53 655

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
LO
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, 43 11 466

angielski, francuski, 
niemiecki
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GAZETA RYBNI
LICEA PROFILOWANE 
SZKOŁY ZAWODOWE

RYBNIK
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, 

ul Świerklańska 42, tel. 42 22 279, 42 22 796
ZSZ -  m onter instalacji i urządzeń  

sanitarnych, murarz, stolarz, 
krawiec, wielozawodowa, 
m alarz-tapeciarz

Liceum Profilowane
profil:

kszta łtow anie środowiska, 
kreow anie ubiorów, 
leśnictwo i technologia drewna, 
zarządzanie inform acją

T po ZSZ -  technik budownictwa
T po ZSZ dla Dorosłych -  technik budownictwa
Szkoła Policealna -  technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ
M E C H A N I C Z N O - E L E K T R Y C Z N Y C H , 

ul Kościuszki 23, te l 42 22 776, 42 29 266
ZSZ -  elektryk, operator obrabiarek  

skrawających, blacharz, 
elek trom echanik  po jazdów  

sam ochodow ych, 
m ech a n ik -m o n te r  m aszyn  
i urządzeń przem ysłowych

Liceum Profilowane
profil:

elektroniczny, 
elektrotechniczny, 
zarządzanie inform acją, 
m echaniczne techniki 
wytwarzania

T po ZSZ dla Dorosłych -  technik elektryk
-  technik mechanik
-  technik elektronik

J&J&dKK/jLt M M Z i ▼ M K̂ JTl

ul. Kościuszki 5, te l 42 21 813
ZSZ -  elek trom echanik  

pojazdów  sam ochodow ych,
Liceum Profilowane
profil:

elektroniczny, 
m echatroniczny, 
elektrotechniczny, 
zarządzanie inform acją, 
kszta łtow anie środowiska, 
transportowo-spedycyjny

T po ZSZ dla Dorosłych -  technik górnictwa 
podziemnego

-  technik mechanik
-  technik elektryk

Szkoła Policealna -  technik informatyk
-  technik urządzeń 

audiowizualnych

ul. Romera 24a, te l U
T po ZSZ -  technik technologii 

odzieży__________

7 r ę  D/)j
EKONOMICZNO 

ul. Św. Józefa

l SZKÓŁ 
USŁUGOWYCH, 

0, tel. 42 23 663
ZSZ -  sprzedawca  

kucharz m a le j gastronom ii
Liceum Profilowane
profil:

usługowo-gospodarczy, 
ekonomiczno-administracyjny, 
rolniczo-spożyw czy, 
zarządzanie inform acją

T po ZSZ -  technik żywienia 
i gospodarstwa domowego

Szkoła Policealna -  technik handlowiec

MEDYCZNE STUl 
ul. Borki 37 d

MUM ZAWODOWE 
\ tel. 42 47 188

Szkoła Policealna -  technik fizjoterapii
-  terapeuta zajęciowy, 
op iekunka  dziecięca, 
ratow nik medyczny, dietetyk

ZASADNICZA SZKOi 
ul. Karłowicza 4

LA ZAWODOWA NR 5 
18, tel. 42 23 353

ZSZ -  krawiec, piekarz, cukiernik, 
ogrodnik, rzeźnik-wędliniarz, 
fryzjer, w ielozaw odowa

RYBNICKIl 
EDUKACJI1 

ul.Św. Józefa 3

t 1 Y M. 1/ I tm.

ZAWODOWEJ 
0, tel. 42 22 416

Szkoła Policealna -  technik organizacji 
reklamy

-  technik rachunkowości
-  technik administracji
-  technik obsługi 

turystycznej
-  technik informatyk
-  technik mechanik

CZERWIONKA—LESZCZYNY
ZESPÓi 

ul. 3 Maja 42, tel. 4
SZKÓŁ

13 11 466, 43 12 034
ZSZ -  m ech a n ik -m o n ter  m aszyn  

i urządzeń przemysłowych, 
kucharz m ałej gastronom ii

ZSZ dla Dorosłych -  m urarz
Szkoła Policealna -  technik prac biurowych

-  technik informatyk
T po G -  technik żywienia

i gospodarstwa domowego
-  technik ochrony środowiska
-  technik ekonomista

Liceum Profilowane
profil:

ekonomiczno-administracyjny, 
usługowo-gospodarczy, 
zarządzanie inform acją

Opracował: Jan Bochenek, st.wizytator Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

> irl
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Oferta dla gimnazjalistów...
W trakcie trwających trzy dni targów, 

uczniowie rybnickich gimnazjów skorzystali 
z oferty edukacyjnej zaprezentowanej przez 
14 publicznych i 4 prywatne szkoły ponad- 
gimnazjalne. -  Korzyści z  udziału w targach jest 
kilka. Najistotniejsze jest to, że młody człowiek 
nie musi chodzić od szkoły do szkoły, ale może 
w jednym  miejscu zapoznać się z  propozycją 
kształcenia wielu placówek. Poza tym informa
cje można zdobyć nie tylko za pom ocą ulotki, czy 
broszury, ale dzięki rozmowie z  osobą, która chęt
nie odpowie na każde pytanie i wyjaśni wszystkie 
szczegóły -  mówi Tomasz Harsze, dyrektor 
Rybnickiego Centrum  Edukacji Zawodowej. -  
Nie byłoby targów, gdyby nie dyrektorzy i nauczy
ciele szkół, którzy przygotowali poszczególne sto
iska, za co należą im się duże podziękowania. 
A  stoiska były bardzo pomysłowe i ciekawie „za
aranżowane”. Wszystko po to, by jak najwięcej 
młodych ludzi zachęcić do związania swojej 
przyszłości z tą, a nie inną szkołą. Starano się to 
robić na wiele sposobów. Oprócz tradycyjnych 
broszur informacyjnych na stoiskach znajdowa
ły się najróżniejsze materiały, gadżety i zdjęcia 
dokumentujące dokonania szkół, ich zagranicz
ne kontakty i uczniowskie sukcesy. Aby jak naj
lepiej przedstawić swoją szkołę często korzysta
no z prezentacji multimedialnych. Oczywiście 
nie zabrakło praktycznych informacji, począw
szy od zawodów w jakich szkoły kształcą, jakie 
korzyści oferują swoim uczniom, a na profilach 
klas skończywszy. Targom towarzyszyły również 
występy muzyczne i teatralne oraz pokazy mody. 
Nie dziwi zatem  fakt, że zainteresowanie im
prezą było bardzo duże: -  Zdarzyło się i tak, że

w ciągu dwóch godzin przez salę przewijało się 
ponad tysiąc osób -  mówi T. Harsze. -  Odwie
dzili nas nie tylko uczniowie wszystkich rybnic
kich gimnazjów, ale również szkół średnich, dla 
których ofertę przygotowały szkoły policealne. 
Z  zaproszenia do udziału w targach skorzystali tak

że rodzice uczniów oraz radni i przedstawiciele 
władz miejskich i oświatowych, w tym m.in. pre
zydent Adam Fudali i śląski kurator oświaty Je
rzy Grad. Podczas targów zorganizowano semi
narium naukowe, w ramach którego prelekcję 
na tem at dostosowania szkolnictwa do potrzeb

Przyszłość na targach
Już po raz drugi Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej zorganizowało targi 

edukacyjne, które mają pomóc młodym ludziom w wyborze dalszej drogi 
kształcenia. Podobną imprezę, ale adresowaną do wszystkich maturzystów, 
przygotował również Zespół Szkół Wyższych.

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
niżej wymienionych przeszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik:
Przedszkole nr 2, 44-200 Rybnik-Smolna, ul.Wodzisławska 51; Przedszkole nr 3, 44-203 Ryb- 

nik-Piaski, ul. Przemysłowa 29; Przedszkole nr 4, 44-203 Rybnik-Ligota, ul. Karola Miarki 72; 
Przedszkole nr 6, 44-200 Rybnik-Zamysłów, ul. Nacyńska 6; Przedszkole nr 10, 44-200 Rybnik- 
Centrum, ul. Św. Józefa 9; Przedszkole nr 12,44-217 Rybnik-Zebrzydowice, ul. Zebrzydowicka 182; 
Przedszkole nr 13, 44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 29; Przedszkole nr 14, 44-206 Rybnik- 
Chwałowice, ul. Śląska la; Przedszkole nr 15, 44-251 Rybnik-Boguszowice Os., ul. Południe 58b; 
Przedszkole nr 17, 44-200 Rybnik-Smolna, ul. Krzyżowa 12; Przedszkole nr 19, 44-253 Rybnik- 
Boguszowice, ul. Żurawia 2; Przedszkole nr 20, 44-253 Rybnik-Boguszowice, ul. Czwartaków 1; 
Przedszkole nr 21, 44-251 Rybnik-Kłokocin, ul. Bracka 6; Przedszkole nr 22, 44-251 Rybnik-Go- 
tartowice, ul.Gotartowicka 24; Przedszkole nr 25,44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul. Weroniki 8; Przed
szkole nr 26, 44-274 Rybnik-Popielów, ul. Konarskiego 122; Przedszkole nr 31, 44-292 Rybnik- 
Chwałęcice, ul. Grodzka 14; Przedszkole nr 32, 44-213 Rybnik-Kamień, ul. Gminna 6; Przedszkole 
nr 36, 44-217 Rybnik-Zachód, ul. Winklera 8; Przedszkole nr 37, 44-207 Rybnik-Rybnicka Kuźnia, 
ul. Św. Maksymiliana 24; Przedszkole nr 45, 44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul.Wrębowa 21

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby 
zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół 
i placówek opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 14 z 1999 r. poz. 126, z późniejszymi zmianami, 
a także osoby posiadające takie kwalifikacje, nie będące nauczycielami -  art. 36 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Oferty kandydatów zawierające:
1. kwestionariusz osobowy
2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
3. ocenę pracy wystawioną w okresie ostatnich 5-ciu lat
4. zaświadczenie o stanie zdrowia
5. pisemną koncepcję kierowania pracą placówki
6. dokument potwierdzający co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczycie

la, nauczyciela akademickiego lub 5-letni staż pracy zawodowej dla kandydatów nie będących nauczy
cielami należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. 3 Maja 27 (pokój nr 1) 
w kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą placówki w terminie do dnia 06 maja 2003 r.

rynków pracy i standardów Unii Europejskiej 
wygłosił Jan Olbrycht. Odbyła się również kon
ferencja podsum owująca działalność zespołu 
opracowującego projekt U rzędu Marszałkow
skiego Województwa Śląskiego i Rządu N adre
nii Północnej Westfalii. Jak wyjaśnia T. Harsze, 
projekt jest już realizowany w Niemczech i ma 
pomóc uczniom niedostosowanym społecznie. 
Obecnie trwają przygotowania do wprowadze
nia go na grunt polski.
... i maturzystów

Wybrać studia na Uniwersytecie Śląskim, 
Politechnice Śląskiej, a może Akademii Eko
nomicznej -  na to pytanie miały odpowie
dzieć targi edukacji odbywające się na tere
nie Zespołu Szkół Wyższych, a zorganiza- 
owane przez Fundację „Ekoterm Silesia”. 
Impreza rozpoczęła się 18 marca i trwała trzy dni, 
a na przyszłych absolwentów szkół ponadgimna- 
zjalnych czekali pracownicy naukowi i studenci. 
Informowali oni wszystkich zainteresowanych 
o zasadach kształcenia i sposobach rekrutacji, kie
runkach i systemie studiów oraz o limitach miejsc 
na poszczególnych uczelniach. Przyszli studenci 
uzyskali również szczegółowe dane na tem at ter
minów i miejsc składania dokumentów. Podczas 
targów w Rybniku gościł prof. Jan Miodek, który 
wygłosił wykład „Polszczyzna w Europie, Euro
pa w polszczyźnie”. Był to kolejny z cyklu wykła
dów otwartych, skierowanych nie tylko do stu
dentów, ale do osób zainteresowanych prezen
towaną tematyką. (S)

Kwiecień 2003

Gościem targów edukacyjnych w Zespole Szkół Wyższych był prof. Jan Miodek.



Tutaj zatrzymał się czas...
Wielobarwne palmy wielkanocne są najmłodszymi „eksponatami'’, 

jakie tutaj znajdziemy. Przypominają o zbliżających się świętach. 
Inaczej niż pozostałe przedmioty, które mają przypominać o tym co 
było > obyczajach, tradycji i życiu naszych przodków. Mają „ocalić 
od zapomnienia”...

Jeszcze nie tak dawno stały w każdej śląskiej 
kuchni, zdobiły ściany, służyły do pracy naszym 
pradziadom i ułatwiały codzienne życie wielu 
rodzin. Dziś znalazły się w Izbie Pamięci R e
gionalnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Ze
brzydowicach, gdzie pom agają m łodym lu
dziom w poznaniu świata, który powoli odcho
dzi w zapom nienie. —  Izba pam ięci to potrze
ba wypływająca poniekąd z naszego autochto
nicznego środowiska. Tutaj żyją ludzie „z dzia
da pradziada ” i tradycje są wśród nich głęboko 
zakorzenione. To, co wiąże się z  rodziną i jej 
obyczajami jest przekazywane z  pokolenia na 
pokolenie. Okazuje się, że w wielu domach zna
leźć można rodzinne pam iątki oraz najróżniej
sze przedmioty używane w przeszłości —  mówi 
dyrektor SP nr 11 Irena Serwotka. —  Cieszy
my się, że udało się je  nam pozyskać. A  wszyst
ko zaczęło się od „kącików” śląskich. W  każ
dej klasie uczniowie gromadzili najróżniejsze 
„starocie”. Kiedy sprzętów zaczęło przybywać, 
konieczne stało się znalezienie dla nich odpo
wiedniego m iejsca. Pom ysł w p row adzono  
w życie i w ten sposób w grudniu ubiegłego roku 
w szkole otw arto  izbę pam ięci. —  Najpierw  
zaangażowały się dzieci i nauczyciele, a z  cza
sem i pozostali mieszkańcy Zebrzydowic, którzy 
zaczęli przynosić do  nas najróżniejsze, stare 
przedmioty —  wyjaśnia Teresa Zielonka, na-

Sprzęty te jeszcze do niedawna służyły śląskim gospodyniom.
Zdj.: s

uczycielka tej placówki i inicjator
ka powstania Izby. —  N a co dzień 
z  sali korzystają nauczyciele i ucznio
wie tej szkoły. Tradycję naszych  
przodków  dzieci poznają  na lek
cjach historii, nauczania zintegro
wanego, religii czy podczas godzin 
wychowawczych. Uczniowie są bar
dzo ciekawi i z  uwagą słuchają opo
wieści związanych z  tym, ja k  kiedyś 
żyło się w Zebrzydowicach. Szczegól
nie interesują się akcesoriami gór
niczym i oraz sprzętem  rolniczym  
i jego zastosowaniem. Zdaniem  T.
Zielonki, odwiedzając izbę dzieci 
uczą się poszanowania dla w arto
ści nadrzędnych  -  szacunku dla 
swojej „Małej Ojczyzny”, osób star
szych i historii. Uczniowie chętnie 
tutaj przychodzą, aby zobaczyć ... 
ja k  to się downij żyło na wsi

A o d p o w ie d ź  na  to  p y tan ie  
znajdą w niezliczonej ilości „eksponatów”. Z a 
cznijmy więc od sprzętów, bez których żadna 
prawdziwa śląska gospodyni nie wyobrażała 
sobie pracy w domu. Są więc żelazka (w tym 
również „z duszą”), młynki do kawy, finezyjne 
formy i przyrządy do wyrabiania masła oraz 
k ilka pierw szych pra lek , czyli p o p u larn e ...

„rom ple”. Nieodzowny był też kuchenny „bi- 
fyj” z... lodówką, k tóra jednak  zupełnie nie 
przypomina żadnej znanej obecnie oraz naj
różniejsze szafki, pojemniki, naczynia, „szol- 
ki” i ozdobne serwety. Na ścianach wisiały 
krzyże i święte obrazy, a upływający czas od-

c.d. na stronie 32

Słońskie ęodnnie i śptytfank
W Szkole Podstawowej nr 11 już po raz drugi odbył się Miejski 

Konkurs „Słońskie godanie i śpiywanie”, mający na celu zachowanie 
regionalnych tradycji -  obyczajów, języka, strojów. W tegorocznej 
edycji konkursu wzięło udział 70 uczestników z 11 rybnickich szkół 
podstawowych.

Zdobywcy drugiego miejsca -  SP 37 z Ochojca. Zdj.: r

O rganizatorki konkursu Grażyna Bukowska i Maria
Spaś z SP 11 dokładają starań, by ich działania wpisywały 
się w ogólną definicję regionalizmu: —  Regionalizm to kul
tura danego regionu i zespól cech dla niej charakterystycz
nych. To również ruch społeczno-kulturalny danego obsza
ru, dążący do zachowania swoistych cech kultury, do pogłę
bienia wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju i odnowy —  przy
pom inają.

Podobnie cele konkursu postrzegają zapewne członko
wie jury: Betina Zimończyk i Bogdan Dzierżawa -  lau
reaci prestiżowego tytułu Ślązaka Roku oraz muzyk Jerzy 
Michalski, a także gość imprezy prezydent Adam Fudali, 
który przypomniał o potrzebie kultywowania regionalnych 
tradycji w kontekście wejścia do Unii Europejskiej.

Szkolne prezentacje ograniczono do pięciu minut. W tak 
krótkim  czasie trzeba było przekonać jurorów, że to wła
śnie ta scenka, ten m onolog czy wykonanie piosenki są naj
lepsze. A  pod uwagę jury brało również stroje i rekwizyty, 
ruch sceniczny, um iejętność operowania gwarą.

Pierwsze miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 27 
w Chwalęcicach, której uczniowie zaprezentowali scenkę 
„Na starzikowej łące”, przygotowaną pod okiem Celiny Mi
chalskiej. Rzecz dzieje się podczas grabienia siana, a nie
poślednią rolę w tej historii odegrał... utopek. Zdobywcy dru
giego miejsca -  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37

c.d. na stronie 32
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Marek Szołtysek

S t o b  M a m u lk aczyli Stabat Mater po Śląsku
„Stabat Mater” to najsłynniejsza sekwen

cja łacińska z XIII wieku, której autorstwo 
przypisywane jest włoskiemu franciszkani
nowi Jacopone da Todi. Ten rymowany 
utwór opiewa ból i smutek Matki Boskiej 
stojącej pod krzyżem. Oprócz zastosowania 
tej sekwencji w liturgii kościelnej, zwłasz
cza w czasie liturgii Wielkiego Tygodnia, 
„Stabat Mater” miała swoje tłumaczenia na 
chyba wszystkie języki świata. Utwór stał 
się również motywem nieskończonej ilości 
dzieł muzycznych, że wspomnimy tylko 
„Stabat Mater” Palestriny, Pergolesego, 
Dworaka czy Szymanowskiego.

Stała Matka Boleściwa
(język polski, tłumacz. XVII w.)

Stabat Mater dolorosa
(łacina, XIII wiek)

Stabat Mater dolorosa 
Juxda crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem, 
Contristatam et dolentem, 
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti!

Stała Matka Boleściwa 
Obok krzyża ledwo żywa,
Gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści, 
Pełną smutku i boleści,
Przeszedł miecz dla naszych win.

O jak smutna i strapiona 
Matka ta błogosławiona,
Której Synem niebios Król!

Jak płakała matka miła,
Jak cierpiała, gdy patrzyła 
Na boskiego Syna ból!

Stoła Mamulka boroczka
(gwara śląska, Marek Szołtysek, 2003)

Stoła Mamulka boroczka 
Kole Synka Jedynoczka,
Na krziż włonaczonego.

Pełno płaczków mo duszyczka 
Niyszczynśliwo Mamuliczka,
Skirz grzyszynio naszego.

Niy bydźcie już tak strapiono,
Dyć żeście błogosławiono 
Mamulka Ponboczkowo.

Que maerebat et dolebat, 
Pia Mater, dum videbat 
Nati poenas inclyti.

ETA RYBNICKA

Czamu niy mom lamyntować 
I oczów niy wypłakować? 
Ponboczek życie dowo!

Kwiecień 2003



Abecadło rzeczy śląskich

czyli wielkanocne śląskie jodło
W poszukiwaniu oryginalnej śląskiej po tra

wy wielkanocnej udałem  się w kulinarną pod
róż do Polomi. Ta stara śląska miejscowość się
ga swymi początkami XIII wieku i położona jest 
między Świerklanami, a Jastrzębiem. —  U nos 
we wsi praje kożdy piecze na Wielkanoc świyn- 
celnik — opowiada E lżb ie ta  S k o ru p a  z Polo
mi. — In iy  słyszałach żeby kaj indzij tyż takie cos' 
piykli. Świyncelnik tyn piekymy we Wielgi Piątek 
na wieczór, żeby we Wielgo Sobota rano zaniyść 
go do kościoła na poświyncynie. Skuli tego po- 
świyncynio nazywo sie go „świyncelnik”! Pani 
Elżbieta nie tylko opowiedziała mi o tej potra
wie, ale również upiekła ją w mojej obecności, 
umożliwiając zrobienie oryginalnych zdjęć. Jest 
to bardzo prosta potraw a. Najpierw musimy 
przygotować ciasto drożdżowe jak na kolocz, ale 
z mniejszą ilością tłuszczu i cukru. Kiedy ciasto 
urośnie, to należy je rozwałkować i położyć na 
jego środku kilka kawałków szynki i surowej, wę
dzonej kiełbasy. Całość owinąć ciastem, wsadzić 
do formy i upiec. Tuż przed wsadzeniem świyn- 
celnika do pieca można ze względów estetycz
nych wierzch ciasta posmarować żółtkiem jaj

ka. —  U nos świyncelniki piecze sie we formach  
okrągłych i wtedy kreje sie go ja k  tort, ale tyż idzie 
piyc go ja k  zista, we formach podłużnych —  tłu
maczy Elżbieta Skorupa. —  Musza tyż pedzieć, 
że ludzie we Połomi jedzą tyn świyncelnik pod
czas uroczystyj świątecznyj wieczerzy we Wielgo 
Sobota na wieczór, ja k  przydą z  kościoła po  cere
moniach wielgosobotnich i resurekcyjnyj Mszy. 
To tako nasza tradycjo!

Trzeba przyznać, ze tradycja świyncelnika jest 
bardzo stara i zwyczaj pieczenia go na Śląsku 
potwierdzają zapiski z XVIII wieku. W tych źró
dłach ciasto to nazywa się „świencennikami”, 
„szołdrami” lub „murzynkami”. Prawdopodob
nie tradycja ta sięga jeszcze czasów przedprote- 
stanckich czyli przed rokiem 1517. Tak dawną 
tradycję mógłby potwierdzać fakt, że świyncel
niki znane są na Śląsku Cieszyńskim nie tylko 
u katolików, ale też u ewangelików, którzy prze
cież nie święcą potraw . N iestety, z czasem  
w wielu miejscowościach przestano piec to cia
sto, a w świątecznym śląskim koszyczku do po
święcenia zanoszono do kościoła tylko proste 
produkty jak jajka, kiełbasy, masło...

GAZETA RYBNICKĄ
Pisząc niniejszy tekst postanow iłem  spraw- 7 j ^  

dzić czy dzisiaj, poza Połom ią, znana jest 
jeszcze tradycja świyncelnika. Zadzw oniłem  
więc do kilku osób:

• Pan M usielski: —  Pochodzę z Tarnow
skich G ór ale od  wielu lat m ieszkam  w R ybni
ku  i nigdy nie słyszałem  o czym ś takim  ja k  
„świyncelnik ”

• Kazimiera Drewniok z Rybnika: —  Pa
m iętam  z  dzieciństwa taką potrawę, taki chleb 
z  szynką w środku. M ówiliśm y na to „pecy- 
nek”

• Błażej Adamczyk z R adlina: —  Z  tego 
co wiem, to jest potrawa pieczona tylko na Ślą
sku Cieszyńskim, ale nie m ówią tam  na nią 
„szołdra W  naszym Radllińskim Towarzystwie 
Kulturalnym próbujem y wskrzesić obyczaj p ie 
czenia tej „szołdry” ja ko  dawnej śląskiej tra
dycji

• Pani Urszula z Cieszyna: —  Takie cia
sto jest u nas znane, ale wszyscy mówią na nie 
„m u rzynek”. P ieczem y  je  na W ielkanoc.
W  m o je j rodzin ie  je d n a k  n ie św ięci się go 
w kościele, gdyż jesteśm y ewangelikami. Nie 
wiem skąd  ta nazwa.

• Pan Jerzy z Dzięgielowa (na Śląsku C ie
szyńskim, katolik): —  Oczywiście że m y p ie 
czemy takie ciasto. To się nazywa u nas „mu
rzyn ek”, a takie  nazw y ja k  „szołdra" czy  
„świyncelnik” słyszę pierwszy raz w życiu.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Na „świyncelnik” trzeba przygotować ciasto drożdżowe ja k  na kolocz, ale 
z mniejszą ilością tłuszczu i cukru. Gdy ciasto urośnie, to należy je  rozwałkować 
i położyć na jego środku kilka kawałków szynki i surowej wędzonej kiełbasy.

Całość owinąć ciastem, wsadzić do formy i upiec. Tuż przed wsadzeniem „świyn
celnika ” do pieca można ze względów estetycznych wierzch ciasta posmarować 
żółtkiem jajka.

„Świyncelnik” po upieczeniu wygląda bardzo apetycznie. Kroimy go na duże 
sznity czyli kromki...

Mieszkanki Połomi, Elżbieta Skorupa wraz Z matką w swojej śląskiej kuchni 
podczas pieczenia „świyncelnika”. Zdjęcie z marca 2003 roku.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



Podobnych zdjęć jest w albumach mieszkańców Rybnika i okolic bardzo wiele. Staw 
Mośnik na granicy Chwalowic i Radziejowa byt w latach międzywojennych miejscem 
masowych spotkań rekreacyjnych. Najpopularniejsze byty „rejsy” wypożyczonymi łód
kami. Zdjęcie zrobiono w lipcu 1939 roku, a udostępnił je  Mieczysław Kuczera.

Uwaga! Zagadka za 500 zt!
Poszukiwany jest posiadacz tego zdjęcia pochodzącego z 1915 roku. Cze-', 
kamy też na informacje o którymkolwiek żołnierzu uchwyconym w obiek-1 
tywie, a zwłaszcza o człowieku stojącym w tylnym rzędzie z prawej. Trzymaj 
on lalkę jaką kupił pewnie dla swej córki. Może odnajdzie się właścicielka, 
tej lalki lub je j rodzina. Za każdą informację przewidujemy nagrodę, zaśI 
za wyjaśnienie losów tej lalki Wydawnictwo „Śląskie ABC” ufunduje cennąj 
nagrodę -  500 zl i komplet swych książek o Śląsku. Czekamy!

Informacje od Czytelników
Na zdjęciu nr 12/1 zamieszczonym w numerze świątecznym z grudnia 
2002 pani Dorota Niebisz rozpoznała swoją babcie i ciocię -  Marię 
i Reginę Wojaczek.

I

Natomiast zdjęcie 14/2 wzbudziło spore zainteresowanie. Wielu czy- [ 
telników rozszyfrowało skrót MZP jako Miejskie Zakłady Przemy- k  
słowe, które ok. 1935 roku przemianowano na Miejskie Zakłady | ( 
Techniczne. Pierwszy był pan Wiktor Popek.

ETA RYBNICKA

i  frrrriTiTT W rm
ilr  t™  i s '(cz. 15)

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

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu -  zachęcamy do przy
noszenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbar
dziej interesujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapłaci
my 10,00 zl. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za po
wierzone nam zdjęcia -  dziękujemy.

Odbyła się kolejna uroczystość 
w ręczenia parom  obchodzącym  
Z ło te  G ody przyznaw anych  
przez p rezyd en ta  R P  M ed ali 
za długoletnie pożycie małżeńskie.

D o sali sesyjnej Urzędu Miasta przybyli ju
bilaci: Helena i Ewald Abrachamczyko- 
wie, S tefan ia  i W ładysław  Siwkowie, 
Maria i Henryk Kupkowie, Berta i Wie
sław  G ąsiorkiewiczowie, Anna i Józef 
Śpiewokowie, Janina i Leon Mielimąka, 
M elania i Franciszek Blautowie, Justy
na i Franciszek Sztabowie, Teresa i Zyg
munt Solichowie, Bronisława i Tomasz 
Magierowie, Anna i Edward Kasprzako
wie, Jolanta i Oton Wiatrkowie, Urszu
la i Oskar Piecowscy, Maria i Józef Dra- 
zikowie, Zofia i Bolesław Janikowie.

Świętującym 50. rocznicę ślubu m ałżon
kom m edale, w towarzystwie kierownika  
USC M arii Cwenar, wręczył prezydent 
Adam Fudali, życząc jednocześnie jubila
tom dalszych wspólnych lat w zdrowiu i po
myślności.

Przy kawie i ciasteczkach, z muzyką w wy
konaniu zespołu „G am a” w tle, popłynęły 
w sp om n ien ia ... Państwo Anna i Edward 
Kasprzakowie pochodzą z Niedobczyc i nadal 
tu mieszkają, ale poznali się na dawnym odpo
wiedniku dzisiejszej dyskoteki, czyli zabawie 
w pobliskim Popielowie. W trudnych latach 50. 
rozpoczęli budowę własnego domu, wprowadzili

Iazeta rybnicka Kwiecień 2003

St. sierżant Tomasz Piotrowiak
Dzielnica nr 4 obejmuje dziel

nicę Rybnik-Północ, a rejon 
wyznaczają ulice: Asnyka (2/30; 1/ 
25), św. Antoniego (2/20;l/25), 
Damrota (2/10; 1/7), Długosza (2/ 
10; 1/13), Fredry (2/26;l/33), Gli
wicka (2/82 prawa strona), Gogo
la (2/18;l/19), Jagiełły (2/32;l/43), 
Karłowicza (2/54; 1/55), Kaspro
wicza (2/46; 1/45), Kolonki (2/ 
10;1/11), Kusocińskiego (2/30;l/ 
29), Ligonia (2/6; 1/5), 26-go Mar
ca (2/36; 1/37), Marynarska (2/4;l/ 
5), Mikołowska (1/57 lewa stro
na), Mariańska (2/32; 1/31), Mo
drzewskiego (2/22; 1/17), Myśliw
ska (2/50; 1/55), Na Górze (1/25 

lewa strona), Nadbrzeżna (1/101), Niemodlińska (2/18; 1/17), Ogródki (2/10;l/ 
15), Olszowa (2/62; 1/45), Opałowa (2/18;l/27), Solskiego (2/6;l/5), PCK (2/ 
32; 1/31), E. Plater (2/18;l/21), Pod Wałem (2/64;l/57), Poniatowskiego (2/ 
54; 1/53), Różana (2/6; 1/3), Różańskiego (cała ulica), Widok (cała ulica), 
Wodna (cała ulica), Wspólna (cała ulica), Webera (cała ulica), Żużlowa (cała 
ulica), Wyzwolenia (cała ulica), Pszczela (cała ulica), Piasta (cała ulica).

St. sierż. Tomasz Piotrowiak opiekuje się dzielnicą od 1995 roku. Zdą
żył więc już nabyć doświadczeń w pracy w terenie o zabudowie jednoro
dzinnej, jak i wielorodzinnej, zamieszkałym przez ok. 8,5 tys. mieszkań
ców. Pod jego opieką znajduje się również stadion przy ul. Gliwickiej 
i kąpielisko „Ruda”, gdzie najczęstszymi przestępstwami w okresie let
nim są kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże rowerów. Występują też 
typowe zagrożenia dla wielkich osiedli -  kradzieże, kradzieże z włama
niem, przestępczość samochodowa, rozboje, niszczenie mienia. W celu 
ograniczenia tych negatywnych zjawisk dzielnicowy współpracuje z ad
ministracją osiedli przy ul. Wyzwolenia i Gliwickiej, a także z Radą Dziel
nicy i organizacjami społecznymi. St. sierż. T. Piotrowiak w 1999 roku 
ukończył kurs podoficerski o profilu prewencyjnym i specjalności dzielni
cowy.

Kontakt: tel. 42 21 297,42 28 570, w. 14

GAZETA RYBNKJ

Poznaj swojego dzielnicowego
Wspólnie z Komendą Miejską Policji kontunuujemy prezentacją sylwetek dzielnicowych -  stróżów 

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

Mt. aspirant Mariusz Worwa
Dzielnica nr 6 obejmuje część 

dzielnicy Maroko-Nowiny, a re
jon ten ograniczają ulice: Budow
lanych (od stacji „Aral” do skrzyż. 
z ul. Kominka), Bukowa (6/32), 
Broniewskiego (4/14; 3), Boh. 
Westerplatte (6/18; 1/9), Chrósz- 
cza (cała), Hibnera (8/62;7/51), 
Jankę Waltera (2/6; 1/5), Kawalca 
(2/20), Kard. Kominka (10/50), 
Kotucza (lewa strona od ronda 
przy „D om usie” w kierunku 
, Arala”), Korczaka (cała), Maho
niowa (9/37), Mała (cała), Miesz
ka I (4/14;l/3), Piownik (6/12;l/ 
15), Platanowa (4/74;3/75), Popie
la (4/6;3/13), Rudzka (29/125), św. 

Józefa (24/54; 17/41), Tuwima (4/16;l/15), Winklera (2/4;5/15), Wierzbowa 
(6/26;l/29), Zagrodniki (cała), Zebrzydowicka (24/50) Zielona (2/28;3/51).

Teren obsługiwany przez mł. asp. M. Worwę zamieszkuje ok. 5 tys. osób. 
Jest to rejon trudny, z problemami typowymi dla dużych osiedli -  kradzieża
mi, kradzieżami z włamaniem, niszczenie mienia. Dzielnicowy obserwuje też 
z niepokojem zagrożenie, jakim ulega młodzież pozbawiona kontroli rodzi
ców czy szkoły, stara się więc mieć stały kontakt ze szkolnymi psychologami, 
administracją osiedla i organizacjami społecznymi. M. Worwa jest policjan
tem od 1992 roku, ukończył specjalistyczne kursy podoficerskie oraz aspi
ranckie o specjalności dzielnicowy.

Kontakt: 42 21 297,42 28 570, w. 14
Zdj.: M.T.

Zdjęcia: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

się do niego w roku 1960. Pan Edward praco
wał w kop. „Ignacy”, pani Anna prowadziła dom. 
Dorabiali się od przysłowiowej łyżki, bo czasy 
były ciężkie. Wychowali trzy córki, a teraz cieszą 
się wnukami i prawnukami. —  Z  życiem jest jak  
z pogodą —  mówi pani Anna. —  Raz się zachmu
rzy, raz zaświeci słońce. U nas też tak było.

Jolanta i Oton Wiatrkowie, którzy poznali 
się jeszcze w szkole średniej, dziś mieszkają 
w Rybniku, stąd pochodzi pani Jolanta i gdzie 
brali ślub. Ale przez długie lata byli związani 
z Radlinem II i Wodzisławiem. Pan Oton, eko
nomista z wykształcenia, aż do przejścia na 
emeryturę związany był z Przedsiębiorstwem 
Robót Górniczych. Pani Jolanta wiele lat prze
pracowała w handlu. Mają troje dzieci, sied
mioro wnucząt i troje prawnucząt -  oczka 
w głowie pradziadków. Mimo problemów zdro
wotnych są pełni optymizmu: —  Musimy się 
nawzajem wspierać —  mówi pan Oton.

Wszystkim jubilatom  życzymy wiele 
zdrowia i samych radosnych chwil w ro
dzinnym gronie.

(r)

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



W A  RYBNICKA
Tutaj zatrzyma! się czas...
c.d. ze strony 27

mierzał gospodarzom  zegar z kukułką i pożół
kły już kalendarz. Każda gospodyni starała się 
również dbać o swój wygląd, w czym pom ocne 
okazywały się przeróżne grzebienie i spinki do 
włosów. Najstarsza z prezentowanych maszy
ny do szycia ma przeszło 100 lat. Nie zapom nia
no także o zakupach... dlatego w śląskiej izbie 
znajdziemy najróżniejsze monety i banknoty, 
których dawno nie noszono już w żadnym port
felu. Tradycyjna śląska rodzina związana była 
z górnictwem, dlatego znalazły się tutaj akceso
ria górnicze -  karbidki, lampki, odznaczenia 
i medale, a nawet kufle na piwo i zdjęcia z róż
nych kopalń. Jako że Zebrzydowice związane są 
z rolnictwem, stąd wśród prezentowanych przed

miotów znaleźć można żarna, cepy i sierpy. Naj
starsze eksponaty w Izbie to ponad stuletni apa
rat fotograficzny, drewniany krzyż i misternie 
wykonana „kachla” z pieca, który stał kiedyś 
w dawnym zamku. Wszystkie „starocie” wyszpe
rane w wielu domach i strychach trafiają teraz na 
okolicznościowe wystawy prezentowane podczas 
festynów środowiskowych, biesiad śląskich czy 
konkursów organizowanych przez SP nr 12. Po
mysł szkolnej „kolekcji” tak się spodobał, że dy
rekcja placówki już myśli o znalezieniu większej 
sali i urządzeniu jej na wzór typowej śląskiej izby.

Jak zatrzymać czas? Na to pytanie wciąż nie 
znaleziono odpowiedzi, ale wbrew pozorom roz
wiązanie tej zagadki nie jest tak trudne, jak się 
zdaje. Potwierdza to zebrzydowicka Izba Pamię
ci Regionalnej. (S)

Śtonskie gadanie i  śp i g n a n ie
c.d. ze strony 27

w Ochojcu nawiązali do zbliżających się Świąt 
W ielkanocnych i przy malowaniu kruszonek 
wysłuchali opowieści starki o dawnych czasach, 
w tym legendy związanej z rodzimym Ochoj- 
cem. Opiekę artystyczną sprawowały M irosła
wa G rajner i L idia W ęgrzyk-Ł anow a. 
W nagrodzonej trzecim miejscem prezentacji 
Szkoły Podstawowej nr 19 z Kłokocina, do 
gwarowego wystąpienia wykorzystano współ
czesny tem at superm arketu, wiele uroku m ia
ło też przekom arzanie się „róży” z „cebulą”, 
a występ 5-osobowej grupy przygotowały nauczy
cielki Barbara Polok i Beata Wawoczny.

Przyznano też w yróżnienie indywidualne, 
a otrzymały je: Jagoda Klimek (SP 11), Sa

bina Starzec (SP 27), Daniela Tlałka (SP 
37), Aldona Zimoń (SP 22) i Marta Porwoł
(SP 29). Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy, 
a poszczególni uczniowie nagrody rzeczowe, 
w śród n ich a lbum  fotograficzny  au to rstw a 
Henryka Tkocza, będącego również gościem 
konkursu.

—  Najlepsze okazały się prezentacje szkó ł 
z  dzielnic o charakterze wiejskim, bo tam gwara 
jest wciąż żywa, a dzieci mają większą łatwość 
w płynnym  się nią posługiwaniu —  powiedziała 
Grażyna Bukowska z SP 11. — Jednak wszyst
kie dzieci, ja k  i opiekunowie włożyli w przygoto
wanie występów wiele trudu.

Miejmy nadzieję, że tegoroczne konkurso
we zm agania uświadomią dzieciom potrzebę 
zachowania regionalnych tradycji. (r)

Festiwal szkolnych talentów
c.d. ze strony 21

Nie byłoby festiwalu bez chórów, a najlepszy
mi okazały się w tym roku „Parole Melodi- 
che” z gimnazjum w Suszcu oraz „Scherzo” 
z Gimnazjum nr 2 w Świerklanach Dolnych.

W rytm tańca
W przypadku występów tanecznych jurorzy 

oceniali technikę, dobór repertuaru, choreogra
fię, kostiumy, akom paniam ent oraz autentycz
ność elementów tańców narodowych. A  w tym 
roku młodzi tancerze próbowali swych sił w po
lonezie, tańcach śląskich, wielkopolskich, kra
kowskich i mazowszańskich. Najlepszą grupą 
folklorystyczną tego festiwalu została „Tańczą
ca grom ada” z zespołu „Przygoda”, nagrodzo
na za tańce opoczyńskie przygotowane pod kie
runkiem Ewy Barskiej. Najwięcej nagród przy
znano w kategorii taniec nowoczesny, w której 
pierwsze miejsce zdobyły aż 3 zespoły, w tym 
dwa z Towarzystwa Kulturalno -  Sportowego 
„Kuźnia” w Rybniku. Były to: „Kaprys” pod 
kierunkiem E. Barskiej, wyróżniony za taniec 
pod nazwą „Z m roku” oraz grupa „Szał”, któ
ra mimo problemów technicznych podczas kon
certu laureatów zaprezentowała swój wyjątko-

wy taniec pod nazwą „Po drugiej stronie lustra”. 
G rupę przygotowała Izabela Barska. Owację 
zgotowano także zespołowi „Zygzak” z MOK 
w Czerwionce-Leszczynach za pełen gracji ta
niec pod nazwą „Pląs”.

W świetle reflektorów
Ze względów technicznych podczas koncertu 

laureatów nie wystąpiły zespoły teatralne, nie za
pomniano jednak o ich nagrodzonych spektaklach. 
I tak w kategorii teatr ruchu pierwsze miejsce zdo
był Młodzieżowy Zespół Teatralny „Quo vadis” 
z M O K -u w Czerwionce-Leszczynach za spek
takl „Początek wieku”. W  kolejnej kategorii zwy
ciężały grupy z Rybnika, a były to: Młodzieżowy 
Zespół Teatralny Towarzystwa Kulturalno- 
Sportowego „Kuźnia” pod kierunkiem Korne
li Piór oraz zespół teatralny z IILO, nagrodzo
ny za spektakl „Czwarty król”. Pierwsze miejsce 
w kategorii teatr lalek przyznano grupie ze Świer
klan Dolnych, za spektakl „Królewna Śnieżka”.

Z a rok następny festiwal, na którym wyśpie
wane zostaną kolejne piosenki, zaprezentow a
ne nowe układy taneczne i spektakle. Z  pew
nością pojaw ią się kolejne szkolne talenty , 
a uczestników oklaskiwać będą ich rówieśnicy 
oraz rodzice.

(S)

f! (•

Klii Mętiyiwoiowej Prasy i Książki 
Rybnik, al. Sobieskiego U. tel. 42 3$ m

Jan Grzegorczyk, 
Adieu. Przypadki księdza 
Grosera. Wyd. Polskiej 
Prowincji Dominikanów 
„W drodze”, Poznań  
2003.

Książkowe wydanie uka-
zującej się w rmesię
„W drodze” powieści w od- 

; cinkach. B ohaterem  jest 
ksiądz -  pisarz, przeżywający współczesne wy
darzenia -  atak na WTC, sprawę abpa Paetza, 
spory o Radio Maryja. (...) Wreszcie ktoś posta
nowił pokazać księdza -  człowieka -  wypowia
dają się przedstawiciele kleru.

Ks. Jó zef T ischner, 
Słowo o ślebodzie -  Ka
zan ia  spod Turbacza  
1981-1997. Wyd. Znak, 
Kraków 2003.

Zbiór kazań ks. Tischne
ra, wygłaszanych w gwarze 
w czasie „mszy góralskich” 
pod Turbaczem. Nabożeń
stwa te gromadziły po kil
kanaście tysięcy wiernych. Do zbioru dołączo
no cztery kasety z niepowtarzalnymi słowami 
księdza -  legendy. O  samym wydarzeniu, jakim 
były msze pod Turbaczem pisze znakomity bio
graf ks. Tischnera Wojciech Bonowicz.

Porcelanowa kolekcja 
-  Sztuka dekorowania 
sto łu  na p rzestrzen i 
wieków. Hachette Livre 
Sp. z oo.

Pierwszy num er kolek
cji miniaturowych porcela
nowych waz z dołączoną 
szczegółow ą d o k u m en 

tacją, pozwalającą poznać różne style dekoro
wania porcelany w różnych epokach. W  pierw
szym zeszycie również o sztuce zdobienia za
stawy stołowej w starożytnym Rzymie oraz car
skiej Rosji.

CD José Cura, Aurora
Sławny argentyński tenor 

śpiewa z towarzyszeniem  
Sinfonii Varsovii, której zo
stał gościnnym dyrygentem. 
Płyta „Aurora” jest dedyko
wana Argentynie, a Cura
wykonuje m.in. arie z oper Bełliniego i Verdie- 
go. W książeczce bonus -  portret przystojnego 
artysty, a także krótkie nagranie z próby przez 
niego prowadzonej.

Kwiecień 2003
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• myjnia samochodowa • sprzedaż opon 
• wyważanie i wulkanizacja 

• wymiana oleju
• wymiana klocków hamulcowych 

na miejscu GRILL BAR 
Rybnik, ul. Wodzisławska ló la , tel. 42 630 91

• 2 bony na mycie 
i sprzątanie samochodu 
• bon na wymianę opon

GAZETA RYBNICKA I

Konkurs Wielkanocny

FIRMA 
JUBILERSKA

KOZi.OWSCY
ARTIS

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

• 100 zł w wyrobie jubilerskim

Razem z wiosną zleciały na Rynek ptaki 
z różnych stron Rybnika i przysiadły na ko
lorowym goiku.

Zadaniem  naszych Czytelników jest odgad
nięcie pięciu m iejsc skąd przyleciały p t a k i d ^ O ,  
-  z parku, odległej dzielnicy i trzech rybnie- f  f  
kich urzędów, znajdujących się w histo- /  ' 
rycznych budynkach. Miejsca te należy f  J  ^  
wpisać w diagram. Litery oznaczone 
cyferkami od 1 do 18 utworzą ha
sło , które je s t  rozw iązaniem  
konkursu.

Spośród Czytelników, którzy 
przyślą prawidłowe rozwiąza
nie na ad res  red ak c ji do 
8 maja br., rozlosujemy 
podane obok nagrody.

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

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

• bon towarowy wartości 100 zł

„Tuptuś” Sp. z oo., 
ul. Kościelna 7, 44-200 Rybnik 

Sklep zoologiczny, 
ul. Kościelna 5, tel. 42 22 652 

Sklep zoologiczny 
i salon fryzjerski dla zwierząt, 

ul. Grunwaldzka 46, 42 37 465
• bon towarowy wartości 100 zł

SOLARIUM
Katarzyna Biegiesz, Rybnik, 
Raciborska 35, tel. 42 28 328

• karnet na 11 seansów opalających
•  •  •

^Restauracja
Senator

Iwona Domagała, Rybnik,
Pod Lasem 45 a, tel. 42 49 509

• „Kolacja dla Dwojga”
Sponsorom serdecznie dziękujemy!
Rozwiązanie krzyżówki z nr 3„GR” - „GOUDA” . Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zt 
każdy otrzymują: MARTA MINKIEL i ANDRZEJ WĘGLARZ z Rybnika

8 10 18
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5 3

15 611 14 1

12 13 17
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■ K E T A  RYBNICKA
^ R e m iso w a  inauguracja

Po rozegraniu kilku spotkań kontrolnych 
żużlowcy RKM-u Rybnik pierwszoligowy se
zon zainaugurowali meczem w Lublinie, 
gdzie zremisowali z tegorocznym beniamin- 
kiem 45:45. Początek spotkania należał do go
spodarzy, którzy po 7 biegach prowadzili 27:15. 
Druga część meczu należała do rybniczan, któ
rzy systematycznie odrabiali straty i mieli szansę 
na zwycięstwa. W dwóch ostatnich biegach ryb- 
niczanie prowadzili 5:1, jednak najpierw wywrot
ka Staszewskiego w 14. i nieuważna jazda Wę- 
grzyka w ostatnim biegu sprawiły, że biegi te za
kończyły się zwycięstwem rybnickich żużlowców 
4:2, a całe spotkanie remisem. Punkty dla RKM 
Rybnik zdobyli: N.Pedersen 16, M.Węgrzyk 10, 
R.Szombierski 8, M.Staszewski 5, Ł.Romanek 
3 + 1, R.Poważnyj 3.

Niestety, zimowa aura spowodowała, że nie od
było się inaugurujące sezon żużlowy w Rybniku 
spotkanie RKM -u z Unią Tarnów, które zapla
nowano na 6 kwietnia.

Na „lany” poniedziałek zaplanowano kolejne 
spotkanie ligowe, w którym rywalem RKM będzie 
Stal Rzeszów. Wcześniej, 13 kwietnia rybnicza- 
nie m ieli rozegrać  spo tkan ie  ligowe 
w Warszawie.

vKolarskie Grand Prix
Grupa Kolarska „Rybnik” jest organiza

torem rowerowego współzawodnictwa sporto
wego -  MTB crosscountry. Zawody cyklu Grand 
Prix Rybnika odbędą się w czterech turach w od
powiednich kategoriach wiekowych. Dwie pierw
sze imprezy odbyły się już w kwietniu, trzecia od
będzie się 10 maja, a czwartą -  finałową zaplano
wano na 7 czerwca.

Pierwsze zawody odbyły się na ścieżkach le
śnych w sąsiedztwie Klubu „Kotwica” w Rybni
ku. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Piotr Brzózka (młodzik do lat 13), Adrian 
Brzózka (junior młodszy 14-16 lat), Rafał Plu
ciński (junior 17-18 lat), Marcin Dziarski 
(19-30 l a t ), Jacek Brzózka (powyżej 30 lat).

Grupa Kolarska „Rybnik” zamierza zorganizo
wać również 29 czerwca na wzgórzu Wiśniowiec 
(tor saneczkowy) Puchar Rybnika w Dualu oraz 
6 września Puchar prezydenta miasta Rybnika 
-  MTB crosscountry.

Przedszkolaki szachują

o;

1

Miejski Klub szachowy w Rybniku oraz 
Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub sza
chowy „Smerfy” byli organizatorami mi
strzostw Rybnika przedszkolaków. Do walki
0 szachowy prym at zasiad ło  42 chłopców
1 15 dziewcząt.

Wśród dziewcząt do lat 7 zwyciężyła Mag
dalena Szoltys (P nr 10), druga była Kamila 
Kuśka (P10), a trzecia Aleksandra Kordas 
(P9). W kategorii do 6 lat najlepszą okazała się 
Violetta Mańka (P 9), druga była Emilia Czor- 
ny (P10), a trzecia Klaudia Górak (P42).

Wśród chłopców do lat 7 zwyciężył Marcin 
Smolka (P3), przed Mateuszem Matuszczy
kiem (P17) i Emilem Dzierżęgą (P42). W ka
tegorii do 6 lat pierwszy był Kacper Kordas 
(P9), drugi Robert Litwiński (P9), a trzeci 
Rafał Malik (P17).

Już po raz 11 Zespół Szkół Budowlanych 
był organizatorem  zawodów pływackich 
o Puchar Dyrektora szkoły. W ystartowało 
w nich 118 uczniów z 9 rybnickich szkół ponad- 
gimnazjalnych, którzy rywalizowali miedzy sobą 
w pięciu konkurencjach.

Na dystansie 50 m stylem dowolnym wśród 
dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Koch (ZSP 
nr 2), druga była Katarzyna Dziedzic (II LO), 
a trzecia Iga Tarasek (I LO). Wśród chłopców 
zwyciężył Robert Androsz (I LO), drugi był 
Łukasz Golik (II LO), a trzeci Rafał Karwot 
(ZSM-E). Na dystansie 50 m stylem grzbieto
wym zwyciężyła Sylwia Kowalczyk (I LO), dru
ga była Julia Wyżyńska (ZSP nr 2), a trzecia 
Marta Kaczmarczyk (I LO). Wśród chłopców 
zwyciężył Łukasz Hawałek (ZSP nr 2) przed 
Arturem Bugdołem (ZSB) i Pawłem Sobikiem 
(II LO). W konkurencji 50 m stylem klasycz-

XI Mityng Pływacki
nym zwyciężyła Ewelina Bułat (ZSP nr 2), dru
ga była Dorota Radecka (ZSE-U), a trzecia Jo
anna Jachimska (ZSE-U ). Wśród chłopców 
najlepszym okazał się Maciej Kujawski (I LO), 
drugi był Kamil Stępnień (I LO), a trzeci To
masz Tomaszewski (ZST). Na dystansie 25 m 
stylem motylkowym rywalizowali tylko chłopcy, 
z pośród których najlepszym okazał się Kamil 
Grochowicz (I LO), przed Kamilem Piechą 
(I LO) i Kamilem Postalką (ZST). W konku
rencji sztafet 4x50 m wśród dziewcząt zwycięży
ły uczennice ZSP nr 2, wśród chłopców ucznio
wie I LO. W klasyfikacji drużynowej zawodów 
zwyciężyli reprezentanci I LO, drudzy byli 
przedstawiciele II LO, a trzeci uczniowie Ze
społu Szkól Budowlanych.

Jeszcze nie w tym roku
Siatkarze RMKS Rybnik wygrali w bieżą

cym sezonie śląską III ligę i uzyskali prawo 
gry w barażach o II ligę. Baraże zostały rozegra
ne w Strzelcach Opolskich z udziałem 4 zespołów 
-  reprezentantów województw lubuskiego, dolno
śląskiego, opolskiego i oczywiście śląskiego.

W pierwszym spotkaniu RMKS pokonał Astrę 
Nowa Sól 3:1 (24-26, 25-13, 25-18, 25-23). 
W drugim dniu rybniczanie po niezwykle zacię
tym pojedynku pokonali Chrobrego Głogów 3:2 
(19-25, 26-24, 25-20, 23-25, 15-8).

Wynik osiągnięty przez RMKS w bieżącym se
zonie jest najlepszy w historii dotychczasowych star
tów. Od kilkudziesięciu lat rybniccy siatkarze nie 
walczyli o II ligę. Dysponując bardzo skromnymi 
funduszami, opierając się tylko na zaangażowaniu 
trenerów i zawodników osiągnięty wynik -  mistrzo
stwo III ligi i awans do centralnych rozgrywek ba- 
rażowych o II ligę -  można uznać za sukces.

Rozgrywki RALPNH zakończone
Weekend Foto Jedynak został zwycięzcą I edy

cji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Ha
lowej. W 22 rozegranych spotkaniach (w rozgrywkach 
wzięło udział 12 zespołów) zwycięzcy ligi zdobyli 63 
punkty. Na miejscu drugim uplasował się Gwarek a 
trzeci był ZZRG. Najlepszym strzelcem ligi został się 
Łukasz Solak z „Gwarka”, któiy strzelił 65 bramek. 
Z  kolei najstarszym zawodnikiem był Lucjan Porąb
ka z RSK (rocznik 1960). Obaj zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Nagrodami i dyplomami uho
norowane także zostały najlepsze drużyny RALPNH.

W składzie zwycięskiej drużyny zagrali: Marek 
Melcher (kapitan), Mateusz Świetlikowski, Mar
cin Moskal, Łukasz Święty, Kamil Kostecki, To
masz Paszenda, Łukasz Potera, Piotr Pukowi- 
ce, Jacek Hrazdil, Ireneusz Grabiec i Wojciech 
Skaba. Terenem drużyny był Andrzej Melcher.

Boguszowice -  2003
W Domu Kultury Boguszowice odbył się VIII 

Turniej Szachowy „Boguszowice 2003”, który 
został zgłoszony w Śląskim i Polskim Związku 
Szachowym do rywalizacji o nagrody i katego
rie szachowe przystąpiło 51 zawodników. Po 
dwóch tygodniach zmagań zwycięzcą został Mar
cin Wałach (MKSz Rybnik 7,5 pkt.) drugi był Ta
deusz Helis (Rzemiosło Racibórz 7,5 pkt.), a trze
ci Andrzej Cudnik (Rymer Niedobczyce 6,5 pkt.)

Najlepszą zawodniczką turnieju oraz zwycięzcą

„ Pierwsze regaty
Tradycyjnie regaty „Utex-Ski-Yachting” 

otwierają sezon żeglarski nie tylko na Zale
wie Rybnickim ale także i w kraju.Do tego
rocznych zmagań narciarsko-żeglarskich zgłosi
ło się prawie 50 zawodników, którzy po rywaliza
cji narciarskie przenieśli się na akwen wodny do 
Rybnika.

Tutaj rywalizowali ze sobą w trzech klasach. 
W klasie Optymist drugie i trzecie miejsce wy
walczyli zawodnicy Energetyka Rybnik -  Jakub 
Bajor i Maciej Rduch. W klasie tej zwyciężył 
Piotr Ogrodnik z Horna Kraków. W klasie 
Europa trzecia była Agata Piecha, która musia
ła uznać wyższość Katarzyny Szotyńskiej 
z Warszawy i Cezariusza Piórczyka z Gdańska

Finały tu ż, tuż
10 maja na sali MOSiR-u ul. Powstańców 

Śl. rozegrany zostanie turniej finałowy tego
rocznej edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatko
wej Rybnik 2002/2003. Każda drużyna biorąca 
udział w rozgrywkach rozegra po jednym meczu 
(do dwóch wygranych setów), zgodnie z miejscem 
zajmowanym w tabeli. Turniej rozpocznie się 
o godz. 9.00 spotkaniem o 17 miejsce pomiędzy 
dwoma ostatnimi zespołami serii B. Na godz. 17.00 
zaplanowano mecz o 1 miejsce, w którym zmierzą 
się dwa czołowe zespoły serii A. Za zwycięstwo 
w meczu drużyna otrzyma 2 punkty, a za porażkę 0.

Po 22 rozegranych spotkaniach w serii A pro
wadzi AKS Artus Żory 40 pkt., drugi jest Fox 
Pszów 38 punktów, a trzeci Preem Rybnik 36 
pkt. Na kolejnych miejscach plasują się: Beer 
Team Rybnik 35 pkt., Expert Team Rybnik 34 pkt., 
Eltomont Wodzisław Śl 30 pkt., Błysk Rybnik 29 
pkt., TKKF Piaski 28 pkt., i Antyk Rybnik 26 pkt.

w kategorii juniorów została Sylwia Rabak (Rymer 
Niedobczyce 6 pkt.). Drugi w kategorii juniorów był 
Dawid Kobiałko ( MKSz Rybnik 6 pkt.), a trzeci 
Przemysław Matuszczyk (MKSz Rybnik 5,5 pkt.).

Uczestnikom rozgrywek najwięcej emocji dostar
czył III turniej szachów błyskawicznych o puchar 
Dyrektora Domu Kultury Boguszowice. W turnie
ju tym 32 najlepszych zawodników rywalizowało ze 
sobą systemem pucharowym, a na wygranie partii 
każdy z zawodników miał tylko 5 min. W pojedyn
ku finałowym Marcin Wałach pokonał Tadeusza 
Helisa i poza nagrodą, otrzymał okazały Puchar 
Dyrektora DK Boguszowice.

Kwiecień 2003
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1. maj

„R ybnik Nasze m iasto” 
„C echy rzem ieślnicze  

w m iastach G órnego Śląska  
do 1939 r.”

„W yrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

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

2. maj W ystaw a „Indonezja  
-  m ozaika tradycji i kultur”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca różnorodność i bogactwo kultury 
ludów Indonezji, zwłaszcza kultury malajskiej -  prezentowane będą 

charakterystyczne dla tego kręgu kultowego: lalki teatrów cieni, 
marionetki, broń, rzeźby, tkaniny batikowe.

3. do 10.05
W ystaw a

„W ojenne dzieciństw o -  losy dzieci 
polsk ich  pod okupacją hitlerow ską”

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej 
Wstęp: wolny

4. do 15.05 „O pow iedz sw oją h istorię”
Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna 
tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Regulamin konkursu dostępny w PiMBP. Ogłoszenie wyników 
połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej 02.06.

5. do 30.05 W ystaw a
„K ażde dziecko coś p otrafi”

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Oddział dla Dzieci Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

IX wystawa prac plastycznych i robótek ręcznych wychowanków 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Rybniku 

Wstęp: wolny

6. 02 -  25.05 W ystaw a prac p lastycznych am atora  
M arcina Jaśkiew icza

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Hol Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Wystawa czasowa ucznia M. Jaśkiewicza z Gimnazjum Nr 2, 
prace pastelami, ołówkiem i akwarelą 

Wstęp: wolny

7. 03.05 Dni otw arte w M uzeum
Muzeum w Rybniku 

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku 

Rynek 18 Wstęp: wolny

8.
03.05

odgodz. 10.00 
godz. 18.00

Św ięto K onstytucji 3 M aja  
oraz koncert zespołu  

„Tercja Pikardyjska”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Rynek
Bazylika św. Antoniego

W programie: zbiórka na Rynku, intrada w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”, przemarsz uczestników i pocztów 

sztandarowych do Bazyliki, msza św. w intencji Ojczyzny 
z udziałem chóru „Bel Canto”, powrót na Rynek, 

godz. 11.50 wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta, 
złożenie kwiatów pod tablicą Powstań Śląskich, 

godz. 18.00 koncert zespołu „Tercja Pikardyjska” na Rynku

9. 03.05
godz. 14.00 Festyn „W ielka M ajów ka”

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Rada Dzielnicy Chwalowice

Park za Domem Kultury 
Chwalowice 
ul. 1 Maja 95

W programie: gry, konkursy, występy zespołów: „Tumioki”, 
formacji tanecznej „Spin”, zabawa taneczna 

Szczegóły na plakatach i u organizatora

10. 03-04.05 Festyn „M ajów ka”
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Park „Pod Lipami” 
ul. Mościckiego 15

03.05 od godz. 15.30, 04.05 od godz. 18.00 
W programie: występy zespołów muzycznych, 
zabawa taneczna, konkursy i zabawy dla dzieci 

Wstęp: wolny

11. 03 -  04.05 
godz. 16.00 Festyn dzielnicow y

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Muszla koncertowa 
w Parku im. H. Czempiela 

ul. Barbary 23

Dzielnicowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
Szczegóły u organizatora i na afiszach 

Wstęp: wolny

12.
09.05 i 30.05 

godz.
18.00-22.00

„M ajów ka -  dyskoteka”
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482
Dyskoteka dla dzieci i młodzieży. 

Cena biletu: 1 zł

13. 09 -  10.05 II R ybnickie Prezentacje Film u  
N iezależnego

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwalowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły na plakatach i u organizatora

14. 10.05 „Pow róćm y w  zaczarow any  
bajek św iat”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 
tel. 42 37 414 

Zespół Szkół Nr 7

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
ul. Kościuszki

W programie: przybliżenie idei akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
Szczegóły u organizatora

15. 10-11.05 
godz. 16.00

IV M iędzynarodow y Integracyjny  
Piknik M uzyczny „R ybnik 2003”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Muszla koncertowa 
w Parku im. H. Czempiela 

ul. Barbary 23

Piknik połączony z rybnickim referendum 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

Wstęp: wolny

16. 11.05
godz. 17.00

K oncert M iejskiej O rk iestry Dętej 
„R ybnik”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Estrada „Pod Wierzbą” 
ul. Saint Vallier 1

Inauguracja cyklu pt. Koncerty „Pod Wierzbą” -  niedzielnych 
koncertów plenerowych na estradzie przed RCK. 

Wstęp: wolny

17. 13.05
godz. 18.00

O tw arcie w ystaw y prac  
H enryka Tkocza pt. „F antazje”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Galeria sztuki RCK 
ul. Saint Vallier 1 Wstęp: wolny

18. 15-16.05 Juw enalia 2003

Samorząd Studencki Centrum 
Kształcenia Inżynierów 

Politechniki Śląskiej 
tel. 42 23 195 

(Ł. Olechowski)

Parking Nr 3 na zbiegu ulic 
Raciborskiej i Dworek 

Zalew Rybnicki w Stodołach 
Aula Politechniki Śląskiej 

ul. Kościuszki 54 
Klub „Centaur” 
ul. Piłsudskiego

W programie m.in.:
15.05 - godz. 14.00 oficjalne rozpoczęcie, przedstawienia 

studenckie, konkursy, występy zespołów studenckich „Gabinet 21 ” 
i „Ghoust”, występ zespołu „Wrony”, godz. 20.00 występ zespołu 

„K.A.S.A”, występy zespołów studenckich i kabaretów 
„Szpik”, „Kura” i „Pan profeska”,

16.05 - godz. 13.00 konkursy i zabawy studenckie oraz regaty, 
turniej koszykówki ulicznej, występ zespołów studenckich 
„Kasmir”, „Ether”, turniej poolbilarda w klubie „Centaur”, 

występ zespołu „Fari” i „Mechanicy Shanty” 
oraz od 22.00 impreza studencka w auli CKI.

Szczegóły na afiszach

19. 15-16.05 XX I Festiw al Piosenki Dziecięcej 
im . T. Paprotnego

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwalowice 

ul. 1 Maja 95

Przesłuchania konkursowe 
Wstęp: wolny

^Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 G A ZE T A  K '
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20. 16.05-11.07 W ystaw a
„Spojrzen ie”

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel.42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Wystawa rysunków i fotografii Hanny Łebek 
Wernisaż 16.05 godz. 17.00 

Wstęp: wolny

21. 17.05
godz. 17.00 Sobota w N iedobczycach

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.739 81 85

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Impreza w ramach sobotnich koncertów muzycznych 
Szczegóły u organizatora

22. 18.05
godz. 18.00 „Południow e rytm y”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132 

Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch”

Estrada „Pod wierzbą” 
ul. Saint Vallier 1

Koncert w wykonaniu Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch”, 
dedykowany wszystkim niepełnosprawnym dzieciom, 

rodzicom i pedagogom miasta Rybnika i okolic.
Wstęp: wolny

23. 19.05
godz. 17.00

O tw arcie w ystaw y fotografii 
K atarzyny K oszuba

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Galeria Domu Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15 Wstęp: wolny

24. 20-21.05 „R oztańczone pantofelk i”
Społeczne Ognisko Muzyczne 

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

I przegląd przedszkolnych grup muzyczno -  rytmicznych. 
W programie: prezentacja tańca, 

piosenki z układem ruchowym lub akompaniamentem 
Szczegóły na afiszach

25. 20.05-15.06
W ystaw a  

„N asz R ybnik  
w  Z jednoczonej E urop ie”

Urząd Miasta Rybnika 
Młodzieżowy Dom Kultury 

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel.42 23 541

Hol - 1 piętro Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. Szafranka 7

Oficjalne otwarcie wystawy 24.05 
Wstęp: wolny

26. 22.05 i 26.05 
godz. 10.00 Dzień M atki

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Program artystyczny przygotowany przez dzieci z przedszkoli 
(26.05) -  „Wszystko dla mojej mamy”, ze SP Nr 21 (22.05) 
oraz zespołów działających przy Domu Kultury Niedobczyce 

Wstęp: wolny

27. 24.05 E uropejski P iknik  
na rybnickim  Rynku

Urząd Miasta Rybnika 
tel. 42 23 011 wew. 7213,7312 

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna 

tel.42 23 541

Rynek
Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna

W programie: barwny przemarsz korowodów dzielnic 
pt. „Nasza dzielnica w zjednoczonej Europie” 

zakończony prezentacją na Rynku, 
finał plastycznego i graficznego konkursu europejskiego, występy 

zespołów artystycznych, 
w PiMBP otwarcie wystawy prac plastycznych 

finalistów konkursów.
Szczegóły u organizatora 

oraz w majowym numerze „Gazety Rybnickiej”

28. 25.05
godz. 17.00 K oncert z okazji Dnia M atki

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Estrada „Pod wierzbą” 
ul. Saint Vallier 1

Koncert w wykonaniu dziecięcej orkiestry smyczkowej, 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku 
pod dyr. J. Dzierbickiej-Przeliorz, zespół obojowy PSMI st. pod 
dyr. J. Ludwika, trio smyczkowe PSM I st. pod dyr. R. Kuczera, 

big -  band PSM II st. pod dyr. A. Frydrychowicza 
oraz młodzi soliści i instrumentaliści.

W programie muzyka rozrywkowa i plenerowa 
Wstęp: wolny

29. 28.05 M uzyka na R atuszu  
„C udow ny św iat operetk i”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wykonawcy: A. Smogór (baryton), E. Mierzyńska (sopran), 
G. Gringer (fortepian).

Wstęp: wolny

30. 29.05
godz. 17.00 „Za co kocham  sw oją m amę"

Klub „Harcówka” 
tel. 42 26 039

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Inscenizacja wokalno-recytatorska. 
Występują dzieci z kółek zainteresowań. 

Wstęp: wolny

31.
30.05

godz. 12.00
I Festiw al Zespołów  W okalnych -  

R ybnik 2003

Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Grand Prix Festiwalu Diamentowa Harfa. 
Koncert laureatów 01.06 
Szczegóły u organizatora 

Wstęp: wolny

32.
31.05

godz. 10.00

IV M iędzynarodow y D ziecięco -  
M łodzieżow y Festiw al Piosenki 

Polskiej im . I. Jeszka

Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch”

Dom Kultury Chwałowice 
tel.42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Grand Prix Festiwalu Diamentowa Rybka. 
.Koncert galowy 01.06 

Szczegóły u organizatora.
Wstęp: wolny

33. 31.05-01.06 
od godz. 15.00

Festyn dla dzieci 
z okazji Dnia Dziecka

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

przy Młodzieżowym 
Domu Kultury 

ul. Broniewskiego 23

W programie m.in.: konkursy, gry i zabawy dla dzieci 
Wstęp: wolny
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1. maj
Loty w idokow e nad R ybnikiem

Aeroklub ROW 
tel. 42 18 189 

(I. Kopeć)

Lotnisko Gotartowice 
ul. Żorska Szczegóły u organizatora

2.
maj

każda sobota 
od godz. 16.00

O tw arte Turn ieje Szachow e  
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

3.
maj

każda niedziela 
od godz. 9.00

A m atorska L iga P iłk i N ożnej 
H alow ej

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

tel. 42 27 853 
(M. Woiński)

Hala widowiskowo -  sportowa 
ul. Jastrzębska 12 Wstęp: wolny

4. 01.05 
godz. 9.00 O tw arty Turniej Skata Sportow ego

Klub Sportowy „Silesia” 
Rybnik 

tel. 42 31 518

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

IV turniej grand prix okręgu rybnickiego, 
szczegóły u organizatora

5. 01-04.05
„P uchar W iosny”

-  O gólnopolsk ie regaty żeglarskie  
niepełnospraw nych

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 95 (J. Gustyn)

Przystań żeglarska 
Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji w Chwałęcicach

Ogólnopolskie regaty żeglarskie - kl. Omega 
Szczegóły u organizatora

6.
01,03, 10, 17 

i 31.05
M ecz piłk i nożnej 

-  tram pkarze m łodsi

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(R. Skorupa)

Boisko główne KS „Energetyk” 
ul. Podmiejska

Mecz: (01.05 godz. 12.00) KS ENERGETYK Rybnik 
-  KS ODRA Wodzisław

(03.05 godz. 13.30) KS ENERGETYK Rybnik -  KS Świerklany 
(10.05 godz. 12.00) KS ENERGETYK Rybnik

-  KS GÓRNIK Czerwionka
(17.05 godz. 13.30) KS ENERGETYK Rybnik

-  KS GÓRNIK Boguszowice
(31.05 godz. 12.00) KS ENERGETYK Rybnik -  MOSIR Żory 

(31.05 godz. 13.30) KS ENERGETYK Rybnik
-  KS NAPRZÓD Rydułtowy

Wstęp: wolny
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7. 01, 10.05 Mecz piłki nożne o mistrzostwo 
klasy „B”

Piłkarski Klub Sportowy 
„FC Bobtrans” 
tel. 42 60 045 
(B. Gómicz)

TKKF „Piaski” 
Rybnik - Paruszowiec

Mecz: (01.05 godz. 16.00) FC BOBTRANS Nowiny
-  KS RUCH Stanowice

(10.05 godz. 16.30) FC BOBTRANS Rybnik
-  KS DĄB Dębieńsko

Wstęp: wolny

8. 01, 10,24.05 
godz. 10.30

Mecz piłki nożnej 
-  trampkarze starsi

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 27 

Rybnik - Chwałowice

Mecz: (01.05) GKS PIERWSZY Chwałowice
-  KS POLONIA Niewiadom

(10.05) GKS PIERWSZY Chwałowice -  MKS Radziejów 
(24.05) GKS PIERWSZY Chwałowice

-  KS JEDNOŚĆ Jejkowice
Wstęp: wolny

9. 01,17,31.05 Mecz piłki nożnej - seniorzy

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 

Rybnik -  Niewiadom

Mecz : (01.05 godz. 16.00) KS POLONIA Niewiadom 
-  LKS NAPRZÓD Kokoszyce 

(17.05 godz. 16.30) KS POLONIA Niewiadom 
-  LKS BOROWIK Szczejkowice 

(31.05 godz. 17.00) KS POLONIA Niewiadom 
-  FC BOBTRANS Nowiny 

Wstęp: wolny

10. 01,31.05 Mecz piłki nożnej - juniorzy

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 

Rybnik -  Niewiadom

Mecz : (01.05 godz. 14.30) KS POLONIA Niewiadom 
-  LKS NAPRZÓD Kokoszyce 

(31.05 godz. 15.30) KS POLONIA Niewiadom 
-  FC BOBTRANS Nowiny 

Wstęp: wolny

11. 02.05 III Młodzieżowy Turniej Piłkarski 
im. E. Jankowskiego

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 27 

Rybnik -  Chwałowice
Szczegóły u organizatora oraz na plakatach

12. 02.05
godz. 16.00

Turniej szachowy przyszłych 
arcymistrzów

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 42 48 687 
(K. Hasiński)

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Wpisowe: 10 zł

13. 03,10, 17,31.05 Mecz piłki nożnej 
-  trampkarze młodsi

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz: (03.05 godz. 12.00) KS GÓRNIK Boguszowice 
-  GKS PIERWSZY Chwałowice 

(10.05 godz. 13.30) KS GÓRNIK Boguszowice 
-  KS FORTECA Świerklany

(17.05 godz. 12.00) KS GÓRNIK Boguszowice -  RKP Rybnik 
(31.05 godz. 13.30) KS GÓRNIK Boguszowice 

-  KS ODRA Wodzisław 
Wstęp: wolny

14.
03,10,17,24 

¡31.05 
godz. 10.30

Mecz piłki nożnej 
-  trampkarze starsi

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz: (03.05) KS GÓRNIK Boguszowice 
-LK S PŁOMIEŃ Połomia

(10.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  KS MOSIR Żory 
(17.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  RKP Rybnik

(24.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  KS RYMER Rybnik
(31.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  KS HADEX Szeroka

Wstęp: wolny

IS. 03,24.05 
godz. 10.30

Mecz piłki nożnej 
-  trampkarze starsi

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 92 
(Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 

Rybnik -  Niewiadom

Mecz: (03.05) KS POLONIA Niewiadom 
- KS GÓRNIK Boguszowice

(24.05) KS POLONIA Niewiadom -  KS NAPRZÓD Rydułtowy 
Wstęp: wolny

16. 04.05
godz. 10.00

Regionalne Zawody Modeli Zdalnie 
Sterowanych

Aeroklub ROW 
tel. 421 19 62 

(A. Rduch)

Lotnisko Gotartowice 
ul. Żorska

W programie:
Różne kategorie, loty na czas, loty na celność lądowania. 

Wstęp: wolny

17. 04.05
godz. 16.30 Mecz piłki nożnej -  seniorzy klasa C

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz: KS GÓRNIK Boguszowice -  LKS PŁOMIEŃ Połomia 
Wstęp: wolny

18. 04, 25.05 
godz. 10.30 Liga okręgowa juniorów

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz: (04.05) KS GÓRNIK Boguszowice 
-K S  POLONIA Łaziska

(25.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  KS ODRA Wodzisław 
Wstęp: wolny

19. 05 i 07.05 
odgodz. 10.00

„Święto Sportu” 
Politechniki Śląskiej

Akademicki Związek 
Sportowy CKI 

tel. 501 236 633 
(P. Madejski)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

ul. Powstańców SI. 40/42

W programie m.in.:
05.05 zawody pływackie

07.05 mecz finałowy koszykówki oraz siatkówki między Politechniką 
Śl. a Uniwersytetem Śl., turniej międzywydziałowy w przeciąganiu liny, 

„ujeżdżanie byka”, bieg z jajkiem, turniej „małego Arnolda” czyli 
najsilniejszy student, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej.

W weekend regaty.
Szczegóły u organizatora i na plakatach.

Wstęp: wolny

20. 07,14,21,28.05 
godz. 16.00 Szachowe Turnieje Grand Prix

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 42 48 687 
(K. Hasiński)

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Cena biletu: 3 zł

21. 10.05 Finał Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej 

tel. 422 53 77 
(T. Bonk)

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

22. 10-11.05 Otwarcie sezonu żeglarskiego 
ki. omega

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 95 
(J. Gustyn)

Przystań żeglarska 
Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji w Chwałęcicach

W programie:
klasy przygotowawcze, meczowy puchar Śląska kl. „730” 

Szczegóły u organizatora.

23. 10-11.05 
godz. 8.00 Mistrzostwa sekcji

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74 
(M. Niewęgłowski)

Zalew Rybnicki Metoda połowu spławikowa. 
Szczegóły u organizatora.

24. 10,31.05 
godz. 9.30

Mecz piłki nożnej 
-  trampkarze starsi

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(R. Skorupa)

Boisko główne KS „Energetyk” 
ul. Podmiejska

Mecz: (10.05) KS ENERGETYK Rybnik 
-  KS GÓRNIK Czerwionka 

(31.05) KS ENERGETYK Rybnik -  MOSIR Żory 
Wstęp: wolny

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

http://www.efekt-reklama.pl
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25.
10,24.05 

godz. 12.00
M ecz piłk i nożnej 

-  tram pkarze m łodsi

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

teL 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 27 

Rybnik - Chwałowice

Mecz: (10.05) GKS PIERWSZY Chwałowice 
-  KS MOSIR Jastrzębie 

(24.05) GKS PIERWSZY Chwałowice 
-KSCEFPOL Wodzisław 

Wstęp: wolny

26.
10,17,31.05 
godz. 17.00

K lasa okręgow a seniorów

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 57 
(W. Stępniewski)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 27 

Rybnik - Chwałowice

Mecz: (10.05) GKS PIERWSZY Chwałowice 
-LK S NAPRZÓD Syrynia 

(17.05) GKS PIERWSZY Chwałowice 
-  KS GÓRNIK Boguszowice 

(31.05) GKS PIERWSZY Chwałowice -  LKS Marklowice 
Cena biletu: 6 zł

27.
10,24.05 

godz. 17.00
K lasa okręgow a seniorów

Klub Sportowy 
„Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57 
(J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130 
Rybnik -  Boguszowice

Mecz: (10.05) KS GÓRNIK Boguszowie -  LKS BUK Rudy 
(24.05) KS GÓRNIK Boguszowice -  LKS Chałupki 

Cena biletów: 5zł, 2 zł

28.
10,24.05 

godz. 17.00
K lasa okręgow a seniorów

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(R. Skorupa)

Boisko główne KS „Energetyk” 
ul. Podmiejska

Mecz: (10.05) KS ENERGETYK Rybnik 
-K S  PŁOMIEŃ Połomia

(24.05) KS ENERGETYK Rybnik -  KS START Mszana 
Wstęp: wolny

29. 11,25.05 D rużynow e M istrzostw a I Ligi
Rybnicki Klub Motorowy 

tel. 42 28 880 
(P. Matloch)

Stadion
ul. Gliwicka 72

(11.05 godz. 16.30): RKM -  KOLEJARZ Rawicz 
(25.05 godz. 17.00): RKM -  START Gniezno 

Cena biletów: trybuna kryta -  27 zł, trybuny boczne -  20 zł Nor., 15 zł 
Ulg., 10 zł Szk., amfiteatr -  17zł Nor., 10 zł Ulg., 5 zł Szk.

30. 11,25.05 Z aw ody w  kolarstw ie górskim
Paweł Czesula 

tel. 604 930 549
Lasy przy przystani „Kotwica” 

Lasy w „Kamieniu”
Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa górskiego. 

Szczegóły u organizatora

31. 15.05
godz. 16.30

D rużynow e M istrzostw a Polski
Rybnicki Klub Motorowy 

tel. 42 28 880 
(P. Matloch)

Stadion
ul. Gliwicka 72

Szczegóły u organizatora i na plakatach.

32.
17.05

godz. 9 .00- 14.00

T urniej koszyków ki dziecięcej 
w  ram ach „R ybnickiej D ziecięcej 

Ligi N B A ”

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

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Turniej koszykówki promujący wejście Polski do Unii Europejskiej, 
rozgrywki chłopców rocznik 1992 i młodsi, 

godz. 9.00-udział biorą szkoły Nr 3,5,11,18,26,28 
godz. 12.30-udział biorą szkoły Nr 6,16,19,21,32,35 

Wstęp: wolny

33.
17.05

godz. 10.00
II E dycja uni -  hoka o Puchar  

D yrektora „B u sh ido”

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” 

tel. 42 28 201 
(A. Skowron)

CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1

W programie:
Rozrywki dzikich drużyn uni -  hoka. Skład drużyn 8 osób. 

Szczegóły u organizatora i na plakatach.

34.
17-18.05

godz.
10.00-18.00

IV  M iędzynarodow y Szerm ierczy  
Turniej Integracyjny D zieci 

i  M łodzieży „Stuart C u p”

Młodzieżowy Rybnicki Klub 
Sportowy 

tel. 42 27 837 
(J. Taranczewski)

Do ustalenia: Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42 
lub Hala Widowiskowo Sportowa 

ul. Jastrzębska 12

W programie:
17.05 -  szpada, 18.05 -  floret i szabla 

Podział na kategorie wiekowe 10 -  17 lat, w tym jeszcze pod kategorie. 
Szczegóły u organizatora.

Wstęp: wolny

35.
18.05

godz. 10.30
O kręgow a L iga Juniorów

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(R. Skorupa)

Boisko główne KS „Energetyk” 
ul. Podmiejska

Mecz: KS ENERGETYK Rybnik -  KS CONCORDIA Knurów 
Wstęp: wolny

36. 20.05 Turniej ten isa stołow ego
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Turniej między reprezentacją z Pszowa a reprezentacją 
z Niewiadomia.

Szczegóły u organizatora

37.
24.05

godz. 11.00
R egionalna L iga Juniorów

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 82 
(R. Skorupa)

Boisko główne KS „Energetyk” 
ul. Podmiejska

Mecz: KS ENERGETYK Rybnik -  RKP Rybnik 
Wstęp: wolny

38. 25.05
„D zień M atki w B u sh ido” 

Szkoła rodzenia  pod patronatem  
dr. I. G rochow icza

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” 

tel. 42 28 201 
(A. Skowron)

CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1

W programie m. in.: wykład w formie filmu wideo, ćwiczenia 
oddechowe, gimnastyka dla pań w ciąży.

Zajęcia dla pań w ciąży gratis.
Szczegóły na plakatach i w mediach.

39.
30.05

godz. 9 .00- 16.00
W ojew ódzki Turniej K oszyków ki 

D ziecięcej

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

Sala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Turniej koszykówki promujący wejście Polski do Unii Europejskiej, 
rozgrywki chłopców rocznik 1991 i młodsi.

Startują: Zabrze, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Pszczyna, Jaworzno, 
Ruda Śl., Sosnowiec, Katowice, Tychy.

Wstęp: wolny

40.
30.05

godz. 16.00
Turniej szachow y z okazji 

D nia D ziecka

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe „Kuźnia” 

tel. 42 48 687 
(K. Hasiński)

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Wstęp: wolny

41.
31.05 

godz. 9.00

II M iędzynarodow y M łodzieżow y  
Turniej Ż użlow y „0 Z łotą L am pkę  

Pam ięci A. W oryny”

Młodzieżowy Klub Mini 
Żużlowy „Rybki” Rybnik 

tel. 607 359 208 
(P. Skulski)

Stadion
ul. Gliwicka 72

W programie: od godz. 9.00 -  eliminacje wyścigów na rowerach, 
godz.12.00 oficjalne otwarcie, godz. 13.00 -  14.00 finały rowerzystów, 
14.15 -  14.45 pokaz Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, godz. 15.40 

rozpoczęcie pierwszego biegu zawodów (P. Pyszny, P. Waloszek -  
oldboje),pokaz modeli latających godz. 17.30 dekoracja zawodnikó 

i rowerzystów,godz. 18.00 śląska biesiada.
Szczegóły u organizatora.

Ceny biletów: dla dzieci do lat 15 wstęp wolny, bilety dla dzieci 
rozprowadzane będą od 01.05 w szkołach rybnickich oraz rybnicko 

-  wodzisławsko -  żorskich parafiach, amfiteatr -  12 zł, trybuna kryta 
-  22 zł, program -5 zł

Wszyscy, którzy nabędą program po zgłoszeniu się do „Bushido” płacą 
10% zniżki na korzystanie z „Bushido”.

42.
31.05 

godz. 9.00 Sztafetow e b iegi na orientację

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno -  Krajoznawcze 

tel. 42 28 072 
(B. Jasny)

Rybnik Ochojec Szczegóły u organizatora

Kwiecień 2003



Od Redakcji:

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Prezydent Mia
sta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu miasta Rybnika za 2002 rok

GAZETA RYBNICK
Większe wpływy w stosunku do przewidywań planu budżetu osiągnięto 

w szczególności w zakresie podatku od spadków i darowizn (129%), podat
ku od posiadania psów (111%), podatku od środków transportowych (117%), 
podatku od czynności cywilnoprawnych (189%), opłaty targowej (104%), 
opłaty administracyjnej (263%), opłaty skarbowej (106%), opłaty za prawa 
jazdy (272%), dochodów jednostek budżetowych (167%), udziałów w po
datku dochodowym od osób prawnych (222%), a także odsetek od nietermi
nowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat (276%).

W dochodach jednostek budżetowych mieszczą się nieplanowane wpłaty 
zakładów budżetowych (RSK, ZZM ) w kwocie 2.183.645 zł przekształco
nych z dniem 1.1.2003 r. w jednostki budżetowe.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z tytułu 
wpływów z karty podatkowej od rzemiosła (74%), podatku rolnego (73%), 
opłaty eksploatacyjnej (33%), w dochodach ze sprzedaży mienia (64%) oraz 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (92,5%).

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

w wysokości 299.501.719 zł i wydatkami w wysokości 324.133.730 zł
-  zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych, 

których przychody wyniosły 172.279.684 zl, a wydatki 177.008.635 zl
-  gminny i powiatowy lundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

których przychody wyniosły 10.203.345 zł, zaś wydatki 7.501.633 zł
-  powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 

którego przychody wyniosły 436.577 zł, zaś wydatki 373.564 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,88% założonego planu.
Ich struktura przedstawia się następująco:

A. Dochody własne 26,52%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 18,10%
C. Subwencja ogólna 31,50%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2,54%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych 11,09%
E Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8,87% 
G. Dotacje z funduszy celowych i inne środki 1,38%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2002 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie (w zl)

I. PODATKI LOKALNE 55 565 671
Podatek rolny 69 210
-  od osób prawnych 6 288
-  od osób fizycznych 62 922
Podatek leśny 34 399
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 368 818
Podatek od nieruchomości 49 377 786
-  od osób prawnych 40 537 429
-  od osób fizycznych 8 840 357
Podatek od spadków i darowizn 647 207
Podatek od posiadania psów 206 698
Podatek od środków transportowych 2 462 793
-  od osób prawnych 1 117 676
-  od osób fizycznych 1 345 117
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 398 760
-  od osób prawnych 507 529
-  od osób fizycznych 1 891 231

II. OPŁATY LOKALNE 2 088 398
Opłata targowa 2 075 242
Opłata administracyjna 13 156

III. POZOSTAŁE OPŁATY 7 123 083
Opłata skarbowa 1 915 201
Opłata eksploatacyjna 654 245
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1 914 833
Opłaty komunikacyjne 2 632 687
Opłata restrukturyzacyjna 6 117

IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 3 194 149

V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 793 522

VI. INNE DOCHODY 3 656 332

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

Ogółem stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz docho
dów budżetowych na koniec roku wyniósł 32,8 min zl, co stanowi 10,9% 
osiągniętych dochodów ogółem. Największe zaległości wymagalne (kwoty 
podano bez odsetek) wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób praw
nych (25,4 min zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (2,7 min zł). W zaległo
ściach podatkowych należności od przedsiębiorstw i firm będących w upa
dłości lub likwidacji wynoszą 8,8 min zł.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,7% zakładanego planu, 
w tym:
• wydatki bieżące 96,6%
• wydatki majątkowe 97,1%

W strukturze poniesionych wydatków 73,58% stanowią wydatki bieżące, 
a 26,42% wydatki majątkowe.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
-  transport 21.329.617 zł
-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.635.509 zl
-  gospodarka mieszkaniowa 8.599.808 zł
-  oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 129.587.524 zt
-  szkolnictwo wyższe 13.171.290 zł
-  kultura 9.253.064 zl
-  zdrowie 31.217.637 zl
-  opieka społeczna 30.528.407 zł
-  kultura fizyczna 12.620.023 zł
-  administracja 18.784.264 zł
-  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.590.312 zt
-  obsługa długu publicznego 3.322.263 zt
-  działalność usługowa 2.350.949 zt
-  pozostałe 1.143.063 zł

(6,58%)
(6,06%)
(2,65%)

(39,98%)
(4,06%)
(2,85%)
(9,63%)
(9,42%)
(3,89%)
(5,80%)
(6,97%)
(1,03%)
(0,73%)
(0,35%)

W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych przeznaczono na: 
wynagrodzenia i pochodne 42.775.372 zł
dotacje -  specyfikacja na stronie 40 126.463.981 zł
• zakłady budżetowe 114.114.751 zł

w tym: dotacje dla oświatowych z.b. 102.603.551 zł
• instytucje kultury 7.349.000 zł
• podmioty publiczne realizujące zadania gminy 5.000.230 zł

w tym: dotacje dla szkół 2.066.318 zł
modernizację i remonty dróg 11.364.044 zł
oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne 10.266.404 zł
zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej 7.095.800 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 4.800.126 zl

■ dodatki mieszkaniowe 5.423.972 zł
■ remonty budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów:

kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 3.627.793 zł

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2002 r. przeznaczono 
85.645 tys. zł. Środki własne miasta stanowiły 55.134 tys. zł. Pozostałe nakłady 
sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa (811 tys. zł) - dopłata 
do zadań unijnych, dotacjami na zadania realizowane na podstawie porozu
mień między jednostkami samorządu terytorialnego (25.800 tys. zł) oraz do
tacjami z FDL Unii Europejskiej (606 tys. zł) i z MENiS (3.294 tys.zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: ochrona 
zdrowia (27.034 tys. zł), oświata i wychowanie (18.772 tys. zł), szkolnictwo 
wyższe (13.141 tys. zł) gospodarka kom unalna i ochrona środowiska 
(8.768 tys. zł), kultura fizyczna i sport (7.209 tys. zł) i transport (3.411 tys. zł).



ETA RYBNICKA
c.d. ze strony 39

Środki budżetu miasta przeznaczone na ważniejsze zadania inwestycyjne:

Transport
-  budowa dworca komunikacji miejskiej, ulica Budowlanych
-  łącznik pomiędzy ulicami Przemysłową i Stawową
-  łącznik pomiędzy ulicami Energetyków i Św. Józefa 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-  budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej -  razem 

w tym: m. in.
-  kanalizacja sanitarna w dzielnicy Wielopole
-  kanalizacja sanitarna ulica Jankowicka
-  kanalizacja sanitarna w dzielnicy Golejów
-  kanalizacja sanitarna

ulica Za Torem -  dzielnica Paruszowiec Piaski
-  wodociąg w dzielnicy Ochojec

-  dokumentacja przyszłościowa pod budowę 
wodociągów i kanalizacji

Inwestycje oświatowe
-  budowa sal gimnastycznych przy szkołach
-  wymiana okien w placówka oświatowych
-  adaptacja obiektów Szpitala nr 2 przy ulicy 

Powstańców Śląskich na Państwową Szkołę Muzyczną
Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej
-  budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

nr 3 w Rybniku (dotacja z budżetu państwa)
-  adaptacja budynku przy ulicy Barbary 8 

w dzielnicy Niedobczyce na potrzeby 
Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej
-  przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Gliwickiej 
Szkolnictwo wyższe
-  obiekty na terenie kampusu uczelni wyższych 

w tym środki z FDL Unii Europejskiej

1.372 tys. zł 
860 tys. zł 
300 tys. zł

8.396 tys. zł

2.804 tys. zł 
402 tys. zł 

1.517 tys. zł

184 tys. zł 
615 tys. zł

1.307 tys. zł

8.748 tys. zł 
316 tys. zł

5.922 tys. zł

25.800 tys. zł

2.654 tys. zł

7.000 tys. zł

16.709 tys. zł 
606 tys. zł

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zada
nia z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głów
nie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i pomoc w naturze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze), oświetlenie uliczne oraz administrację. 
Zadania powiatowe obejmowały w szczególności bezpieczeństwo publiczne 
(Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar
nej), Miejską Inspekcję Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu
dowlanego oraz Powiatowy Urząd Pracy.

4. Rok budżetowy 2002 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 
24,6 min zł, tj. niższym od zakładanego w planie po zmianach o 13,7 min zł, 
na co składają się wykonane powyżej planu dochody (2,6 min zł) oraz nie 
zrealizowane wydatki (11,1 min zł). W 2002 roku nie zaciągnięto nowych 
pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Miasto korzystało w ciągu roku z kre
dytu w rachunku bieżącym oraz z linii kredytowej (wykorzystanie maksy
malne 23 min zł. w okresie od 27 grudnia 2002 r., tj. przez 6 dni; całkowita 
spłata 2 stycznia 2003 roku).

W 2002 r. Rybnik, jako pierwsza w Polsce gmina, zdecydował się na bez
pośrednią publiczną emisję obligacji komunalnych. Na program emisji skła
dają się trzy transze obligacji o łącznej wartości 124 min zł. Środki z I tran
szy w kwocie 65 min zł wpłynęły pod koniec grudnia 2002 r. Kolejne transze 
planowane są na 2003 r. (31,5 min zl) i 2004 r. (27,5 min zł). Ostateczny 
wykup nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

5. Zakłady budżetowe oraz środki specjalne jednostek budżetowych.
Przychody własne zakładów budżetowych wyniosły 56.241 tys. zł, w tym 

z czynszów i usług Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 20.356 tys. zł, usług 
Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej 17.627 tys. zł, 
z działalności Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 361 tys. zł oraz 
Zarządu Transportu Zbiorowego 11.645 tys. zł, a także usług placówek oświa
towo-wychowawczych 6.252 tys. zł. Dotacje z budżetu miasta dla zakładów 
budżetowych w 2002 r. wyniosły 114.115 tys. zł i stanowiły 67% ogółu ich 
przychodów. Wysoki udział dotacji w ramach przychodów związany jest 
ze zmianą sposobu finansowania oświaty. Od 1 stycznia 2002 r. przedszkola, 
szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto zostały przekształco
ne z jednostek budżetowych w zakłady budżetowe. Wydatki zakładów bu
dżetowych wyniosły ogółem 175.378 tys. zł. Ponadto bezpośrednio z budże
tu miasta sfinansowano zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunal
nych -  94 tys. zł, Zarządu Zieleni Miejskiej -  99 tys. zł oraz Zarządu Trans
portu Zbiorowego -  140 tys. zł.

Uzyskano środki specjalne w łącznej kwocie 1.924 tys. zł.

6. Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środowi
ska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat za go
spodarcze korzystanie ze środowiska (7.731 tys. zł), a także opłaty za wycię
cie drzew (1.969 tys. zł) i odsetki od środków na rachunku bankowym 
(503 tys. zł). Środki tych funduszy w kwocie 7.502 tys. zł wydano na realiza
cję zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na urządzenie 
i utrzymanie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną i propagowanie 
działań proekologicznych.

Ważniejsze zadania finansowane z funduszy:
-  opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla dzielnic
-  modernizacja składowiska odpadów komunalnych
-  budowa kanalizacji sanitarnych
-  przebudowa kanalizacji na terenie bazy 

Rybnickich Służb Komunalnych
-  zakupy inwestycyjne dla Rybnickich Służb Komunalnych
-  budowa magazynu soli drogowej wraz z urządzeniem 

do produkcji solanki
-  zakup materiału roślinnego oraz jego nasadzenie 

przy Zespole Szkół Wyższych
-  likwidacja niskiej emisji w szkołach podstawowych 

i budynkach komunalnych
-  dofinansowanie modernizacji lokalnych kotłowni

1.648 tys. zł
449 tys. zł
310 tys. zł

348 tys. zł
429 tys. zł

315 tys. zł

396 tys. zł

780 tys. zł
344 tys. zł

7. Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geode
zyjnym i Kartograficznym były głównie wpływy ze sprzedaży map oraz 
wypisów z rejestrów gruntów (257 tys. zł), a także środki z Cenralnego 
FGZGiK (140 tys. zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 
(40 tys. zł). Środki tego funduszu (374 tys. zł) przeznaczono na prowadzenie 
bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 
20% wpływów odprowadzane jest do Centralnego i Wojewódzkiego Fundu
szy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Prezydent Miasta Rybnika
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W 2002 ROKU 
ZOSTAŁY UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

I. Oświatowe zakłady budżetowe 102.603.551 zł
Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji (w zt)

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 32 072 167
2. ZESPOŁY SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNE 2 259 746
3. GIMNAZJA 15 494 400
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 881 866
5. ZESPOŁY SZKOL PONADPODSTAWOWYCH 7 838 532
6. ZESPOŁY SZKOL ZAWODOWYCH 17 379 250
7. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1 094 806
8. SZKOŁY SPECJALNE 7 117 038
9. PRZEDSZKOLA 12 521 502
10. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 944 244

II. Pozostałe zakłady budżetowe 11.511.200 zł
Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotaq'i (w zł)

1. ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO
-  komunikacja miejska -  dopłata do wozokilometra

5 763 200
1 780 800

-  utrzymanie przystanków autobusowych 150 000
-  dopłata do sprzedanych biletów ulgowych 3 764 400
-  utrzymanie dworca autobusowego i kasy biletowej 68 000

2. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
-  remonty zasobów mieszkaniowych

5 015 000

3. RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE
-  dopłata do utrzymania jednego oczka w szaletach miejskich

245 000
191 000

-  czyszczenie przystanków i placów dworcowych 54 000
4. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

-  utrzymanie Domu Przedpogrzebowego
183 000
160 000

-  ogrzewanie obiektów ogrodnictwa w okresie zimowym 23 000
5. CENTRUM REKREACJI 

I REHABILITACJI „BUSHIDO”
-  sala gimnastyczna

305 000
222 140

-  pozostałe pomieszczenia i urządzenia 82 860
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III. Instytucje kultury 7.378.500 zl

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji (w zt)

1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 437 100
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 448 400
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 465 500
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 240 700
5. MUZEUM 916 700
6. POWIATOWA I MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 125 100
7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 1 745 000

IV. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu
osiągnięcia zysku 2.411.760 zl

Lp. Realizowane zadanie/nazwa podmiotu Kwota dotacji (w zl)

1. ZADANIA W ZAKRESIE ŁOWIECTWA 1391
-  organizacja zawodów sportowo-wędkarskich
• Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice,

Kolo nr 83 „Boguszowice” 700
• Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice,

Kolo nr 49 „Rybnik” 691
2. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 7 000
-  nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
• Państwowe Gospodarstwo Leśne -  Lasy Państwowe

NadleśnictwoRybnik
3 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA

TURYSTYKI 8 504
-  organizacja imprez turystycznych
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Rybnik
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 000
-  współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionym
• Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej

Rybnik-Europa z siedzibą w Rybniku 16 000
• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 5 000
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 3 000
5. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 177 508
-  realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych
• OSP Boguszowice 4 500
• OSP Chwałęcice 13 000
• OSP Chwałowice 6 500
• OSP Golejów 3 000
• OSP Grabownia 42 000
• OSP Gotartowice 10 100
• OSP Kamień 3 000
• OSP Kłokocin 9 000
• OSP Orzepowice 86 408
6. ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

I WODNEGO 12 750
-  realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego
• Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Oddział Rejonowy w Rybniku
7. ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY 52 728
-  realizacja zadań oświatowo-wychowawczych
• Fundacja „Edukacja dla Demokracji” 12 000
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 2 978
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Boguszowicach 1 000
• Stowarzyszenie „Akademia Edukacji Europejskiej” 5 250
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” 2 500
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 1 000
• Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich 7 000
• Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne -  Muzyka i Ruch 1000
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 20 000
8. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 231 644
-  profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
• Fundacja Signum Magnum 44 000
• Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Profilaktyki

i Leczenia Uzależnień od Alkoholu „OFPIL” w Katowicach 1 000
• Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoedukacji

oraz Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia 22 000

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

GAZETA RYBNI'
Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji (w zl)

• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie 6 000
• Rybnicki Klub Piłkarski 14 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Niedobczycach 8 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresy w Chwałowicach 18 200
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Boguszowicach 6 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Chorzowie 

-  śląska kampania trzeźwościowa „Dziś nie piję” 5 000
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 10 000
• Stowarzyszenie OHP 5 964
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 3 000
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Rybnika-Boguszowic „17-tka” 4 480
• Uczniowski Klub Sportowy „BUSHI” 4 000
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 80 000
9. PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA 

ZDROWOTNA 71 020
• Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 4 000
• Olimpiady Specjalne Polska-Sląskie, 

Sekcja Terenowa „Promyk” 4 000
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym 30 500
• Polski Związek Głuchych 2000
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rybniku 4 000
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków 1 200
• Rejonowy Sztab Ratownictwa 3 000
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 10 000
• Stowarzyszenie Dializowanych „AKREN” 2 000
• Stowarzyszenie „HOM O-HOM INI” 3 320
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 1 000
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” 2 000
• Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 4 000
10. ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 211 570
•  Klub Sportowy „U Walka” w Gotartowicach 3 000
• Koło Emerytów i Rencistów przy ZZ „Huta Silesia” 600
• Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gotartowice 1 600
• Kościół Wolnych Chrześcijan w Rybniku 3 000
• NSZZ Solidarność Koło Emerytów i Rencistów 

przy RZWM „Huta Silesia” S.A. 1 000
• Polski Czerwony Krzyż 5 000
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Rybniku 1 500
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Koła Nr 12 600
• Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Boguszowicach 5 000
• Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Niedobczycach 3 000
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy w Chwałowicach 3 000
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Zarząd Oddziału Miejskiego 600
• Polski Związek Katolicko-Społeczny Oddział w Rybniku 2 000
• Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy 1 000
• Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS 2 000
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Rybnika-Boguszowic „17-tka” 60 000
• Towarzystwo im. Brata Alberta 105 600
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 5 070
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 8000
11. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 308 554
-  działalność kulturalna oraz organizacja imprez 

kulturalnych dla mieszkańców Rybnika realizowana przez: 
• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 15 000
• Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 6 000
• Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN” 17 870
• Fundacja „Edukacja dla Demokracji” 10 000
• Klub Inteligencji Katolickiej 2 982
• Kółko Rolnicze Popielów 800
• Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 22 000
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki 10 000
• Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski 4 000

c.d. na stronie 42



ZETA RYBNICKA
c.d. ze strony 41 

Lp. Zakłady budżetowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym , Koło w Rybniku
Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów „Józefinki”
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Boguszowicach
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresy w Chwałowicach
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Sarkandra 
w Rybniku-Paruszowcu
Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej 
w Popielowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Robotnika 
w Rybniku
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca 
w Ligockiej Kuźni
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa 
Oddział w Rybniku
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF”
Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 
„PRZYGODA”
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch”
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik-Europa
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego, Oddział w Rybniku
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „KUŹNIA”
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Oddział w Rybniku
Związek Polskich Artystów Plastyków, Kolo w Rybniki i
Związek Pitsudczyków Oddział Terenowy w Rybniku

12. ZADANIA W ZAKRESIE 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

-  działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży 
oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców 
Rybnika realizowana przez:

• Aeroklub ROW Rybnik
Auto-Moto-Klub Gliwice Sekcja Fanów VW Garbus
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego
Klub Piłkarski Kamień
Klub Sportowy „Górnik” Boguszowice
Klub Sportowy „Polonia” Niewiadom
Klub Sportowy „RYFAMA” Rybnik
Klub Sportowy „U Walka”
Klub Sportowy Wielopole
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF , Jedność” Grabownia
Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Parys”
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Sokół -  Chwałęcice’
Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Piaski”
Klub Sportowy „Silesia” Rybnik
Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Zuch” Orzepowice
Klub Żeglarski „KOGA” przy KWK „Chwałowice”
Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS Rybnik
Miejski Klub Szachowy
Młodzieżowy Klub Sportowy „32” Radziejów-Popielów
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej
Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska-Śląskie „Promyk”
Ludowy Klub Sportowy Ochojec „Płomień”
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Laura”
Polski Związek Baseballu i Softballu
Rybnicki Klub Piłkarski -  Sokółka Piłkarska
Rybnickie Towarzystwo Speedrowera
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
Rybnicki Klub Motorowy
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Kuźnia”

Kwota dotacji (w zł)

5 000

240
10 000
5 000

5 000

5 000

5 000

3 000

600
3 000
9 900

25 500

5 000

1 250
9 850

1 000
83 262
40 000

600
1 100

600

1 305 091

60 305
1 000
2 000
2 200
6 000
2 000
1 000

23 300
4 500
3 000
4 500
4 500
4 000
2 850

16 000
4 000
1 000

267 000
46 000

2 499
221 200

49 000

9 000
3 000
3 740
7 946
3 096
6 395

209 000
235 000

15 000

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji (w zł)

• Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny” 7 480
• Uczniowski Klub Sportowy „Rapier” 3 740
• Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” 11 220
• Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” 3 740
• Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” 7 480
• Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 3 740
• Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik” 7 480
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 11 220
• Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” 11 220
• Uczniowski Klub Sportowy „Bushi” 3 740
• Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe, Oddział w Rybniku 1500
• Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 12 500

V. Niepubliczne szkoły
o uprawnieniach szkól publicznych 2.066.318 zł

Lp. Dotowana szkoła Kwota dotacji (w zł)
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 257 830
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice -  Dzieciom”,

Rybnik, ul. Orzepowicka
2. GIMNAZJA 319 111
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice -  Dzieciom”,

Rybnik, ul. Orzepowicka 186 710
• Gimnazjum Sióstr Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 132 401
3. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 410 181
• Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące

Sióstr Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 309 485
• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa,

Rybnik, ul. Chrobrego 39 71 508
• Spółdzielnia Pracy Katowice -  Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych, Rybnik, ul. Chrobrego 39 29 188
4. SZKOŁY ZAWODOWE 446 795
• „Prymus” -  Dariusz Prus Prywatna Szkoła

Ekonomiczno-Gastronomiczna dla Dorosłych,
Rybnik, ul. Św. Józefa 30 306 225

• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa,
Rybnik, ul. Chrobrego 39,
Prywatne Liceum Ekonomiczno-Handlowe 37 106

• Spółdzielnia Pracy Katowice -  Technikum Mechaniczne,
Technikum Zawodowe, Rybnik, ul. Chrobrego 39 103 464

5. SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE 461 971
• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi

-  Małgorzata Morzyszek, Policealne Studium
Architektury, Rybnik, ul. Świerklańska 42 27 439

• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa,
Rybnik, ul. Chrobrego 39,
Prywatne Policealne Studium Zawodowe,
Prywatne Medyczne Studium Zawodowe 59 751

• Prywatne Policealne Studium Menadżerskie,
Rybnik ul. Hallera 19 164 630

• Spółdzielnia Pracy Katowice -  Policealne Studium
Zawodowe, Rybnik, ul. Chrobrego 39 210 151

6. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 170 430
• Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące

i Gimnazjum Sióstr Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 170 430

VI. Inne podmioty zaliczone do sektora finansów
publicznych 610.160 zł

Lp. Nazwa podmiotu/zakres dotacji Kwota dotacji (w zł)
1. ŻŁOBKI -  opieka nad dziećmi w żłobkach

społecznych 567 760
• Żłobek „Kajtek” w dzielnicy Boguszowice Stare 179 480
• Żłobek „Skrzat” w dzielnicy Maroko Nowiny 226 840
• Żłobek „Stokrotka” w dzielnicy Śródmieście 161 440
2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

OPIEKI ZDROWOTNEJ WSS NR 3 W RYBNIKU 42 400
-  wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratowniczego
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ówięta Wielkanocy lo okres odnowy, korzystnych zmian i optymizmu, które 
następują w naszym życiu.
Za kilka dni Wielkanoc, życzymy wszystkim ryhniczanom z rodzinami

/

pogodnego spędzenia ówiąt, radości wielkanocnej, spokoju i otuchy, którą 
natchnie nas świąteczne śniadanie i rodzinna atmosfera,

Narząd i pracownicy Clektrowni "Rybnik 6%



r ./T  h Hi- y
MORZE: 
Sarbinowo 
Sianożęty 
Łeba
JEZIORA:

Chomiążą Szlachecka
GÓRY:
Zakopane
Niedzica

WCZASY:
od 620 zł 
od 620 zł 
od 620 zł

od 570 zł

od 780 zł 
od 780 zł

KOLONIE:
od 1070 zł

od 870 zł

od 780 zł 
od 780 zł

C e n y  o b e jm u ją  tra n sp o rt, p o b y t i  w yży w ien ie.
W  p r z y p a d k u  k o lo n i  p r o ę r a tn  k o lo n ijn y .

Biuro Turystyczne AGATA Rybnik 
ul. Zofii Nałkowskiej 27b tel/fax. (032) 421 93 00

ZDJĘCIA PASZPORTOWE 

SESJA ŚLUBNA 

WIDEOREJESTRACJA

9,90
199.00
550.00

STUDIO RYBNIK, UL. PIŁSUDSKIEGO 4 
TEL. 4231050 (budynek PTTK)

O.S.K. ”JA N ”

ul. Chrobrego (naprzeciw L.0. Im. Powstańców 
tel. 4 271 670, 0 502 527 971,0 502 309 546 
Leszczyny ul. Morcinka 7 (okok targu)

na kurs programowy 
prawa jazdy kat. A B-E do B

^  Oferujemy rozszerzony 
program nauki WINFOR-2003 

- jazdy dodatkowe
Biuro czynne Pn.-Pt. 

od 10.00 do 17.00 
Wykłady oraz dodatk. zapisy 

w każdy Pt. godz. 16.00

OGRODY XXI
Wszystkim naszym Klientom 
Życzymy spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
oraz miłego wypoczynku 
w otoczeniu wiosennej

POLECAMY KOMPLEKSO 
WYPOSAŻENIE OGRODÓW

rosimy -  byliny, lglaki, pnącza, żywopłoty,
'-v

kwiaty balkonowe, rabatowe, nasiona 
-  drzewka i krzewy owocowe

^ ¿ /a rch itek tu ra  drewniana -  pergole, altany, płoty, itp.

Wy oczka wodne, pompki wodne, folie
y " r 7 v
ygJ  kamienie ogrodowe naturalne: grysy, żwiry, głazy

VJy ziemia, kora, nawozy
r,>.

</jy donice ceramiczne, drewniane, plastikowe

^ /y  sprzęt i narzędzia ogrodnicze
'•C

Z A P R A S Z A M Y  C O D Z I E N N I E
od 8.00 do 18.00 (soboty do 14.00)

OGRODY XXI (naprzeciw salonu FORD)
44—207 Rybnik, ul. Gliwicka 157, tel. 42 46 366

GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY
F r a n c i s z e k  M a z u r  

Specjalista Endokrynolog
Diagnostyka i leczenie

- choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy) 
- osteoporoza - zaburzenia hormonalne

R y b n i k  u l .  N a  G ó r z e  8  Ż o r y  R y n e k / K o ś c i u s z k i  1 a

R e j e s t r a c j a  4 3 0  4 0  59

A V O N  C O SM E T IC S 

ZA TR U D N I 
KONSULTANTKI

RYBNIK ZIELONA 9 
OD 9.00-18.00 

42-230-78

Zakład fotograficzny

FOTO - COLOR S.C.
Paliszewska & Papiernik

Wykonujemy zdjęcia czarnobiałe i kolorowe, 
metodą tradycyjną i cyfrową.

P R O M o c j s
44-200 Rybnik ul. Łony 2 

____  tel. 42 21 161

m .  TRANSPORT CIĘŻKI 
fete&C ROBOTY ZIEMNE

REKULTYWACJE NIEUŻYTKÓW
Firma “DURCZOK” Henryk Durczok

44-273 Rybnik tel/fax (032) 421-31-92
ul.Sportowa 10a 0-609 486 878

BUTLE PROPAN-BUTAN
Z DOWOZEM NA MIEJSCE
739 48 78, O 605 21 33 35

A RYBNICKA

WESELĄ, STUDNIÓWKI, CHRZCINY

TECMKA c y f r o w a
WŁASNY ZAKłAD FOTOGRAFICZNY I PLENER
te l. 4258 630

0501 7 7 665 2

KLIMATYZACJE
domowe, samochodowe 

MONTAŻ SERWIS 
LODÓWKI, ZAMRAŻALKI 

PRALKI - NAPRAWA
P i o t r  M u r a  
tel. 457 65 93; 0603 362 482

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

grawersfwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

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

• wizytówek 
tabliczek do pucharów

• upominków
• zegarków

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

oznakowań maszyn i urządzeń

Kwiecień 2003
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WYJĄTKOWO 
_ ,  KORZYSTN 

CÉ

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
P O Ś R E D N I C T W O  K U P N A - S P R Z E D A Ż Y  

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

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

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

A
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 

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

OBU FABR

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

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

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

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

zarządzanie i administrowanie 
budynkami

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

____ telAfax (0-32) 422 74 02, 0604 242 085

M M M M I

Gamrat
SKŁAD FAB RYC ZN Y

tybnik, ul. ks. Rrudnioka 4 
tel./fa« 423 87 44, łat. kom. 681 44 88 67 

Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 61 
tel. kom. 604 12 49 13 

Rybnik, ul. Zebrzydowska 117 (dawne PRB) 
tel./fa* 424 29 69

W Y K Ł A D Z IN Y  D Y W A N O W E  24 -5  m szer. 
W Y K Ł A D Z IN Y  P C V  1 ,5 4 -4  m szer.

C H O D N IK I 
R Y N N Y , S ID IN G  

A K C E S O R IA  W Y K O Ń C Z E N IO W E  
I IN N E  A R T Y K U ŁY

.m m ñ

km

iowe przyjęcia:
</ komunie 

stypy
św. Antoniego 10, tel. 4.

Iflflaria K o c h  5

ESZCZÄDY 
NAJEM 

OMKAW
4 5  5 0  225

BOSCH
S e rv ic e

S )  : ;. :
Gozdek
serwis samochodowy

czym» ml 8  do 2 8
pn.-pt.

zapraszamy
Żarska 250 1 42 18 735

OKNA PCV
OGRODY ZIMOWE

ST O L A R K A  A L U M IN IO WA  
ST O L A R K A  D R E W N IA N A

(-200 Rybnik, u l Wyzwolenia 8, 
iel/fax (032) 42 3 7 796 (obok redakcji “Nowin”)

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!

N A P R A W A
pralek, lodów ek

AMICA, ARDO, BOSCH, 
CANDY, POLAR, 

ZANUSSI, WHIRPOOL

Jerzy Ogon O

4 2 1 9 2 2 7 , 0 6 9 2 1 2 3 0 4 0

PUSTAKI
WIBR0PRAS0WANE

TRANSPORT 
ZA-1 WYŁADUNEK

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

m m

irianiri działowi 
14 cm wysokość
12 cm szerokość
38 cm długość

HmMmmmmmmmnBMMMHMMMHHHHHHiKUKSÓW2003/ :
A í e n á i
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42 35 470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 -  17.00

LO  E K S T E R N IS T Y C Z N IE  (1,5 roku) 
OBSŁUGI KOM PUTERA 
KSIĘGOWO—PODATKOWY 
KSIĘG O W OŚ C I K O M PU TER O W EJ 
A N G IELS K I, NIEM IECKI 
W YCHOW AW CÓW  K O LO N II 
KAS FISKALNYCH

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków
zawiadamia swoich członków i sympatyków, 

że w czwartek 8 maja br. o godz. 16.00 
w świetlicy stowarzyszeń przy ul. Kościuszki 17, 

odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

ftpbnifc
Postschlieflfach 38 
KB-Nr. 0/1350/5050 
Fernruf: Rybnik 3
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Amazonko
M asz problem y? Potrzebujesz pom ocy?

A m oże pom ożesz innym  ? 
S kontaktu j się  z  nam i. 

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, 
Rybnik, u l Kościuszki 17, tei. 42 35 511, 

poniedziałek 10-12, środa 15-17, piątek 10-12 
Spotkania .Am azonek” w  każdy II wtorek miesiąca 

o 16.06 przy ni. Kościuszki 1 7 .

B U D O T E C H
BIURO PROJEKTOWO ■ TECHNICZNE 

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, 
GEODEZJA, NADZÓR BUDOWLANY

44-310 Radlin Tel. 608 340 702 
ul. Korfantego 99/llp 457 14 44 wew.113

r y b n i c k i e  VIDEOTEKA
L E M  RUM Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 10
K u l t u r y

B=l KOLOROWE _
Ti KSERO LASERO’
!i 1 ¡1 A także czamo-kiale formaty A-4 i A-3 
s-il BARDZO DOF"

SSSS PRACOWNIA
|  * Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik. ul. Saint \&Jli«i; teł. 42 22 | | |

Zarząd Zieleni Miejskie) w Rybniku
Dział Dsłii Pogrzebowych, il. Rudzka 19 b, Cmentarz Kaniiaiiy, lei. 42-28491
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 urny 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.

R i t a  isant it?) m m m m ., rm
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; ||||; : | III

ul*. ï l f l jT M  Eè/îï

mm
m  m m

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Tel. 42-28453

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

w godzinach od 16.00 do 18.00, teł. 42 27 914, Płac Wolności 7/12

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

przy ul. Wysokiej (tzw. „Okrąglak”).
W każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 

R IO  zaprasza na zebrania otwarte.

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.

Dyżury PO
Platform a Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka

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

O soby chętne  do aktyw nego działania zapraszam y na spotkania 
Z a rz ąd u  PO  w każdy trzeci p on ied zia łek  m iesiąca  rów nież 
o godz. 20.00 w siedzibie PO.

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

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

Kwiecień 2003

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


Pogotowie całodobowe 
42 - 23-681

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 RYBNIK, ul. POD LASEM 62
Oferujemy:
• usługi laboratoryjne w zakresie 

badania jakości wody i ścieków

wykonawstwo sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

udrażnianie kanalizacji

usługi projektowe

wywóz nieczystoći płynnych 
(opróżnianie zbiorników/szamb)

W ixp d i& m r /u zö xysn  
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f a x  4 2 - 4 9 - 6 4 4 ,  4 2 - 4 9 - 2 3 0

pilot
wycieczek

grafik
komputerowy

przedstawiciel 
handlowy

r PRYWATNE
POLICEALNE

STUDIUM
MENADŻERSKIE
W RYRNIKU, UL HALLERA 19

Dołącz do najlepszych
Certyfikujemy się w oparciu o normę ISO

ZA PRA SZAM Y TAKŻE NA KURSY 

księgowość komputerowa 
obsługa kas fiskalnych 

projektowanie stron www  
komunikacja marketingowa

(032) 42  28 108

f a d c h o d z ą e y  c z a s  W i e l k i e j  N o c y  
n a p e ł n i a  n a s  s z c z ę ś l i w o ś c i ą .
N i e c h  z i e l e ń  p a l m y  t c h n i e  
w  W a s z e  s e r c a  n a d z i e j ę ,  
a  j a j k o  -  z ł o t y  s y m b o l  ż y c i a  -  
n i e c h a j  d a  W a m  o b i e t n i c ę  
z m a r t w y c h w s t a n i a .

Ż y c z e n i a  z d r o w y c h ,  p o g o d n y c h
/

i m o k r y c h  Ś w i ą t  W i e l k a n o c n y c h  
s k ł a d a  B r o w a r  w  R y b n i k u .

AtDYCJI BKtrtUKl KN'



H O R M A N N
Bramy • Drzwi • Napędy

• uchylne bramy garażowe • segmentowe bramy garażowe • napędy bram 
garażowych • drzwi wielofunkcyjne • drzwi wewnętrzne ze stali i aluminium 

• bramy segmentowe • bramy rolowane • kraty rolowane 
• bramy harmonijkowe • napędy/sterowania •

• •ÖC

1 1 iZSBBcJ

Autoryzowany partner:
Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
ul. Zebrzydowicka 152 Tel./Fax 42 44 066,42 44 067

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

4 4 -2 4 0  Ż o r y , ul. Moniuszki 5, tel. 43 42 164, tel./fax 43 45 896
4 4 -2 0 0  R yb n ik , PI. Wolności 15,
tel. 42 24 846, 42 235 60, tel./fax 42 24 992
4 4 -1 0 0  G liw ice , ul. Bytomska 7, tel./fax 238 90 22

44-300 W odzisław  Ś l., ul. Targowa 12A, tel. 455 28 59, 455 42 15 w. 32
4 7 -4 0 0  R a c ib ó rz, ul. Browarna 16, tel./fax 41 52 248
4 4 -3 3 5  Ja s trzę b ie  Zd ró j, ul. Arki Bożka 24b (stary targ),
tel./fax 473 75 43
4 3 - 200 P s zc zy n a , ul. Rynek 19, tel./fax 212 86 48
4 4 -  230 C ze rw io n k a , ul. Rynek 7, tel. 433 09 76 
4 1 -2 0 0  S o s n o w ie c, ul. Długosza 55, tel./fax 266 65 18

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

Całkiem nowy YARIS 
z ABS w standardzie od 34 300 zł 

już w sprzedaży nowa Toyota 
Avensis od 66 990 zł

< 3 £ >
K O N S E K
RYBNIK
ul. Prosta 100
(przy hali MAKRO)

TOYOTA telefon (032) 432 90 40, 
fax. (032) 432 90 66

NOWA TOYOTA AVENSII

SALON S P R ZED AŻY KOMIS SERWIS
Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

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

Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

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

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

PUNKTY SPRZEDAŻY  
DETALICZNEJ I MONTAŻU
RYBNIK
ul. Długosza 7 |  
teł. 42 38 095
ŚWIERKLANY *

teL 232 07 06

^ ą ^ E l f e ż J h U R T Ó W A
ŻORY -  RÓJ ^
ull/fd zisław sk a 191 j  
(tiBslZory Wodzisław) Æ  
tel./fax 47 f> 1 la),  47 5 1 0 9 1 *  
ter 43 58 OM, 4 |5 8  4M,47 5W) 
www.gorec^i-zofy.pl *  
e-niaii. pocztaCg^orec^i-zory^l
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