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Drodzy Rybniczanie!
Prawie dziewięć milionów złotych pozyskało nasze miasto w ramach „Pro

gramu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia 
w górnictwie węgla kamiennego". Do stosownego konkursu ofert na dotacje 
inwestycyjne dla gmin i powiatów zgłoszonych zostało pięć rybnickich projektów, 
które znalazły się na specjalnej liście rankingowej opracowanej przez Regionalny 
komitet sterujący i zaakceptowanej przez zarząd województwa śląskiego.

W konkursie organizowanym przez urząd marszałkowski startowało w sumie 
dziewięćdziesiąt pięć projektów z całego regionu, a sześćdziesiąt dwa z nich otrzy
mały dotacje i znalazły się na wspomnianej liście. W najbliższym czasie zwycięskie 

projekty zostaną zarekomendowane Bankowi Rozwoju Rady Europy, w którym zaciągnięty został rządowy kredyt 
dla zakwalifikowanych wnioskodawców. Warto wspomnieć, że aż trzy nasze projekty znalazły się w pierwszej 
dziesiątce rankingu.

Urząd marszałkowski województwa śląskiego ogłosił konkurs dla samorządów na dofinansowanie inwestycji 
z „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" w ramach 
„Programu łagodzenia...". Dotacje mogły uzyskać tylko projekty posiadające kompletną dokumentację tech
niczną i przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy. Minimalna wartość dofinansowania wynosiła 
dwieście tysięcy, a maksymalna dwa miliony złotych. Ponadto dotacja nie mogła być większa niż połowa całko
witych kwalifikowanych kosztów projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu, w budżecie miasta musiała być 
zabezpieczona kwota na tak zwany wkład własny na realizację zadania oraz środki finansowe, które ponoszone 
będą przez okres pięciu lat na szeroko pojętą konserwację i bieżące utrzymanie ukończonej inwestycji. Rada 
Miasta Rybnika jeszcze w grudniu ubiegłego roku podjęła stosowne uchwały upoważniające do zgłoszenia wnio
sków o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Wśród zwycięskich projektów znalazło się „Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnicy 
miejskiej na odcinku Rudzka-Gliwicka". Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 6,5 miliona złotych, z czego 
2 miliony złotych miasto otrzymało w formie dotacji. Ponadto, „Rozbudowa infrastruktury na potrzeby małych
1 średnich przedsiębiorstw przy ul. Rzecznej" (targowisko) kosztować będzie prawie 4 miliony, w tym prawie
2 miliony dostaliśmy w formie dofinansowania. Kolejnym projektem jest „Modernizacja budynku na potrzeby 
hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych", której koszt przewidziano na poziomie ponad 
1,7 miliona złotych, a prawie 900 tysięcy pokryje dotacja. W ramach projektów miasto zmodernizuje też hotel 
„Olimpia" w Kamieniu za ponad 7 milionów złotych z dwumilionowym wsparciem dotacji oraz rozbudowana 
zostanie baza noclegowa subregionu zachodniego poprzez modernizację hotelu „Speedway" przy stadionie 
miejskim za ponad 3,7 miliona złotych, a w kwocie tej znajduje się dotacja w wysokości prawie 1,9 miliona 
złotych. Wspomniane przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2004-2006.

Optymizmem napawa fakt, iż Rybnik potrafi wykorzystać niemałe możliwości płynące z zewnętrznych źródeł 
finansowania. Co więcej, nasze działania wpisują się w filozofię czerpania korzyści ze strukturalnych pieniędzy 
Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że jeżeli nie napotkamy na przeszkody ze strony krajowych regulacji 
służących spożytkowaniu unijnych funduszy, to Rybnik będzie się dalej rozwijał wykorzystując możliwości cywi
lizacyjnego awansu.

Z serdecznym pozdrowieniem 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika

<

I, 2, 3 - Biesiada country z Arturem Barcisiem i kucykiem w rolach głównych...
4, 5, 6-0 miłości w muzyce opwiadali wspólnie Sławomir Chrzanowski, Adam Szerszeń i rybniccy filharmonicy...
7,8- Usta nie milczą, a sala śpiewa... - Grażyna Żaak, Mieczysław Błaszczyk, Anita Maszczyk i Adam Żaak w „interaktywnym ” koncercie.
9 - Na „chwalę Panu”śpiewali Mieczysław Szczęśniak i zespól TGD.

Zdjęcia: J. Rzymanek, r, arch. RCK 
Patrz tekst strona 18.
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Opinie ugrupowań radnych 
zasiadających w Radzie Miasta 

o budżecie na rok 2004 •

Blok Samorządowy Rybnik
Budżet miasta na rok 2(X)4 został zbudowany 

po raz pierwszy wg wytycznych ustawy 
z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samo
rządu terytorialnego. Na pytanie czy ustawa zwięk
sza czy zmniejsza dochody Rybnika nie ma pro
stej odpowiedzi. Przez zwiększenie udziału w po
datku dochodowym od osób fizycznych z 27% do 
35% nastąpił wzrost dochodów z 44 min do 71 min 
zł, jednak zmniejszeniu uległy subwencje z 103 min 
do 86 min zl (pozostała subwencja oświatowa), 
zmniejszono również finansowanie niektórych za
dań o ok. 4 min zl. Można powiedzieć, że zasilanie 
budżetu miasta z budżetu państwa jest na tym sa
mym poziomie co w 2003 r., tj. ok. 158 min zl. 
Na precyzyjną odpowiedź należałoby poczekać na 
koniec 2004 r., po przeliczeniu faktycznie otrzy
manych kwot. Dochody własne planowane 
są w wysokości 75 min zl, w tym dochody z podat
ków 54 min zl. Warto podkreślić, że podatki miesz
kańców Rybnika w 2004 roku nie wzrosną.

Na dochody miasta składają się jeszcze: ok. 
11 min zl dotacji na wykonanie zadań rządowych 
(m in. pomoc społeczna 3,7 min i PSP - 4,1 min) 
oraz dotacje na zadania inwestycyjne celowe: bu
dowa kanalizacji z funduszu ISPA - 35 min zł 
i budowa szpitala wojewódzkiego nr 3 - 39 min zl.

Razem po stronie dochodów w budżecie mia
sta w 2004 r. mamy 322 min zl. Jest to największy 
planowany dochód w historii odnowionego samo
rządu od 1991 r. By te dochody osiągnąć, niezbęd
na będzie duża dyscyplina w realizacji poszczegól
nych zadań. Wg mojej oceny szczególnie odnosi 
się to do realizacji zadań z program ISPA. Przesu
nięcie przetargu na realizację kanalizacji w dziel
nicy Orzepowice, Zebrzydowice czy Niedobczyce, 
może spowodować poważne zachwianie strony 
dochodowej, gdyż środki będą przekazywane po 
realizacji danego zadania.

Po stronie wydatków budżetu zwrócę uwagę na 
cztery pozycje - dwie pozytywne i dwie negatyw
ne: wydatki inwestycyjne wynoszą 116 min zl, 
tj. 31,8% budżetu, doliczając 29 min zl z kredytu 
EBOR na kanalizację budowaną w Golejowie, 
Kamieniu i Zamystowie (realizowaną przez PWiK) 
i razem stanowi to 145 min zl. Wielkość tych na
kładów dobitnie świadczy, że nie „przejadamy" bu
dżetu lecz dużo inwestujemy. Budujemy obwod
nicę północną pomiędzy ul. Gliwicką, a ul. Rudzką 
za 6 min zl. Na oświatę zaś wydajemy 123 min zl, 
a z subwencji oświatowej otrzymujemy tylko 
86 min zl - konieczne są tutaj działanie reformujące.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 43 min zl, 
konieczne są działania zmniejszające deficyt po
przez bieżące dyscyplinowanie działalności.

Reasumując, budżet miasta Rybnika na 2004 r. 
jest realny i ambitny, daje podstawy do dalszego 
rozwoju miasta.

Za Klub Radnych BSR 
Przewodniczący Romuald Niewelt

Sesia Radv Miasta - 21 stycznia

Tak dla budżetu!
Radni przyjęli budżet na 2004 rok. Ma on proinwestycyjny charakter 

i przygotowuje miasto do efektywnego korzystania ze środków Unii 
Europejskiej. O wyjaśnienia budżetowych niuansów z równą 
dociekliwością zabiegała opozycja, jak i radni BSR-u.

Była to pierwsza sesja w nowym roku i pierwsza bez radnego RIO - 
Józefa Makosza.

Na dobry początek...
Zanim rozpoczęto dyskusję nad najważ

niejszym punktem sesji, radni wnieśli uwagi 
do porządku obrad. Wiesław Zawadzki
(SLD) zaproponował, by po informacjach o pra
cach w mieście przedstawianych na każdej sesji 
przez prezydenta Adama Fudalego, wprowadzić 
punkt „Pytania radnych do informacji prezyden
ta”. Zdaniem W. Zawadzkiego, pozwoliłoby to 
radnym ustosunkować się do relacjonowanych 
przez prezydenta spraw. Wniosek radnego SLD 
glosowano dwukrotnie. Pierwsza próba nie przy
niosła bowiem rozstrzygnięcia, gdyż 11 radnych 
było za jego przyjęciem, a tyle samo przeciw 
(dwie osoby wstrzymały się od głosu). Dopiero 
ponowne glosowanie ostatecznie przesądziło 
o odrzuceniu wniosku (poparło go 10 radnych, 
12 wyraziło sprzeciw, a dwóch wstrzymało się od 
głosu). Następnie Krystyna Stokłosa (RIO) 
zwróciła uwagę na konieczność przyjęcia nie jed
nego, lecz dwóch protokołów z sesji z 10 i 22 grud
nia. Do porządku obrad wprowadzono też dodat
kowy punkt w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały sejmiku województwa śląskiego dotyczą
cej przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Co tam panie w Rybniku?
Prezydent przedstawił informację o pra

cach w mieście. Tym razem A. Fudali mówił 
o zadaniach inwestycyjnych za rok 2003, ujętych 
w kontrakcie wojewódzkim, a w szczególności 
o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
w Rybniku. Wspomniał też o innym zadaniu, któ
re jest realizowane w ramach kontraktu, a miano
wicie o linii ozonu i węgla aktywnego w Zakła
dzie Produkcji Wody w Goczałkowicach. Łączny 
koszt tego zadania to 319 min zl. — W 2003 r. 
zrealizowano pełny zakres prac przewidzianych 
w ramach kontraktu, kończąc budowę filtrów wę
glowych. Dzięki nim zredukowana będzie m.in. 
mętność wody, a tym samym uwzględnione zostaną 
standardy Unii Europejskiej, dotyczące jakości 
wody pitnej — tłumaczył prezydent. A. Fudali 
przybliżył też szczegóły dotyczące posiedzenia 
Komitetu sterującego programem rozwoju regio
nalnego województwa śląskiego, w trakcie które
go omawiano projekty złożone przez samorządy 
do „Programu łagodzenia w regionie śląskim skut
ków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie

węgla kamiennego". Przypomnijmy: Rybnik zgło
si! do niego 5 wniosków. — Podobnych wniosków
0 dofinansowanie inwestycji wpłynęło 95. Będą one 
rozpatrywane przez sześcioosobowy podkomitet ste
rujący, który będzie rekomendować zarządowi wo
jewództwa śląskiego przyjęcie poszczególnych wnio
sków — wyjaśniał A. Fudali. (Ostatecznie wszyst
kie wnioski dofinansowanie otrzymały - szerzej 
na stronie 3).

Prezydent podzielił się również z radnymi in
formacją o spotkaniu ze starostą Ostrawy, do któ
rego doszło z inicjatywy posła PO Andrzeja 
Markowiaka. Powodem spotkania są unijne 
programy pomocowe na lata 2004 - 2006, doty
czące współpracy transgranicznej. Miasto szuka 
partnera do takiej współpracy, a jak mówił pre
zydent, samorządowcy z Czech są zainteresowa
ni nawiązaniem kontaktów, szczególnie w dzie
dzinie kultury i sportu: — Istnieje możliwość 
wspólnego pisania programów. Dzięki nim moż
na będzie skorzystać ze środków pomocowych, któ
re na współpracę transgraniczną daje Unia Euro
pejska — mówił A. Fudali.

Rada na minusie
Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radne

go RIO Józefa Makosza. „Informuję, że w związ
ku z moją dramatyczną sytuacją osobistą nie po
trafię dłużej prawidłowo wypełniać obowiązków 
radnego. Wobec powyższego z przykrością oświad
czam, że przestaję być radnym ” - pismo tej treści 
podpisane przez Józefa Makosza, odczytał prze
wodniczący RM Michał Śmigielski. Wygaśnię
cie mandatu musi być potwierdzone przez radnych
1 choć ostatecznie obowiązek ten został spełnio
ny, a uchwała przyjęta, sytuacja, która zmusiła li
dera RIO do takiego kroku, była szeroko komen
towana. Stanislaw Stajer (RIO) zwrócił uwagę, 
że „(...) znamienne zdania", które napisał J. Ma
kosz powinny skłaniać do refleksji. Radny RIO 
mówi! o procesach sądowych i głuchych telefo
nach oraz „(...) czarnych chmurach", jakie ze
brały się nad głową byłego prezydenta. Podkre
ślał, że każdy radny może znaleźć się w podob
nej sytuacji jeżeli, tak jak J. Makosz, nie bę
dzie „(...) wchodzić w układy”.— W czasie gło
sowania mógłbym wyjść z sali, ale nie będę robił 
teatralnych gestów. Nie wezmę jednak w nim 
udziału. Tyle mogę zrobić dla mojego przyjaciela 
— mówił radny RIO. Glos w dyskusji zabrał rów
nież W. Zawadzki, zwracając uwagę na fakt, że 
coraz częściej radni muszą podejmować uchwały
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stwierdzające wygaśnięcie mandatu, a rezygnują 
z niego osoby popularne, co dowodzi, że nasza 
demokracja jest „(...) pomylona". —Józef Ma
kosz dostał 6 razy więcej głosów ode mnie, a teraz 
ja mam głosować nad jego odwołaniem? — za
stanawia! się W. Zawadzki. — To jest niezgodne z 
moralnością, dlatego też nie wezmę udziału w gło
sowaniu, w tej farsie. Romuald Niewelt (BSR) 
uznał, że przytaczane opinie są nie na miejscu. — 
Protestujemy przeciwko sugestiom, że cośjest ukar- 
towane. To po prostu jest życie i wola radnego — 
mówił radny. R. Niewelt zapewnił, że klub BSR 
uszanuje decyzję J. Makosza, gdyż trudno zmu
sić radnego, by ten pełnił funkcję wbrew swej 
woli. Zdaniem St. Stajera, każdy ma inne zasady 
postępowania, a J. Makosz „ (...) wysoko posta
wił sobie poprzeczkę”.

Podczas głosowania 17 radnych opowiedziało 
się za przyjęciem uchwały stwierdzającej wyga
śnięcie z dniem 5 stycznia mandatu radnego RIO 
J. Makosza. Pozostali radni nie głosowali. (Na tym 
jednak sprawa się nie zakończyła... - patrz str. 10).

Zaakceptowali...
Radni zaakceptowali uchwalę w sprawie 

przyjęcia programów pomocowych. Projekt 
uchwały zreferował skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda, a jest w nim mowa o przyjęciu pro
gramów pomocowych do uchwały RM z dnia 10 
września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty 
stałej za wpis do ewidencji działalności gospo
darczej oraz zwolnienia z podatku od nierucho
mości. Projekt uchwały prezydent prześle do za
opiniowania przez prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. — Z chwilą otrzy
mania opinii prezesa o tym projekcie uchwały, 
poprosimy wysoką Radę o przyjęcie go w niezmie
nionym kształcie — zapowiedział B. Paszenda.

Ustawa sejmowa nakazuje, by w przypadku 
podjęcia uchwały przyznającej zwolnienia podat
kowe przedsiębiorcom, tak jak to miało miejsce 
w Rybniku, przygotować w oparciu o jej zapisy, 
programy pomocowe. Powinny one określać za
sady, warunki i formy udzielania pomocy oraz 
podstawy prawne jej udzielenia. Od początku 
grudnia uh. roku zaczął obowiązywać przepis, 
mówiący o tym, że programy pomocowe powin
ny posiadać formę aktu normatywnego. W związ
ku z tym UOKiK wezwał prezydenta Rybnika do 
przedstawienia projektów programów pomoco
wych w takiej właśnie formie.

Członkowie Komisji Finansów RM przyjęli 
projekt uchwały 6 głosami za, przy 4 wstrzymu
jących się. Natomiast podczas sesji, projekt za
akceptowało 22 radnych, a jedna osoba wstrzy
mała się od głosu.

Prezentacja budżetu
1 wreszcie przyszła kolej na omówienie pro

jektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 
2004 rok, punktu, od którego posiedzenie to 
nazywa się zwyczajowo sesją budżetową.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

W projekcie uchwały budżetowej, przygotowy
wanym na omawianą sesję, wprowadzono pew
ne zmiany w stosunku do projektu przyjętego 
wcześniej zarządzeniem prezydenta, a omówił je 
skarbnik Bogusław Paszenda. Zmiany dotyczyły 
m. in.: zwiększenia rezerwy celowej z zamiarem 
przeznaczenia jej na sfinansowanie udziału wła
snego gminy w przypadku pozyskania grantów 
inwestycyjnych lub innych środków bezzwrot
nych, np. z programów pomocowych UE; zwięk
szenia wydatków na założenie i wdrożenie przez 
UM informatycznego Systemu Informacji o Te
renie (SIT); zmniejszenia wydatków na obsługę 
obligacji; wprowadzenia zmian związanych z re
organizacją funkcjonowania służb oświatowych 
- tj. likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli i przejęcie jego zadań przez Wy
dział Edukacji UM; uaktualnienia wieloletnich 
programów inwestycyjnych, zwiększenia wydat
ków na remonty dróg i przychodni lekarskich 
(środki na to ostatnie zadanie zwiększono np. ze 
100 tys. do 300 tys. zł) itp. Zapewne jednak i ta 
wersja budżetu nie uniknie wymuszonych przez 
życie i okoliczności zmian w ciągu całego roku 
budżetowego.

Następnie prezydent A. Fudali przedstawił 
radnym planowane wydatki i dochody w formie 
prezentacji graficznej, zwracając uwagę na szcze
gólnie ważne, zdaniem władz samorządowych, 
elementy konstrukcji tegorocznego budżetu, 
związane z ustawowymi zmianami w systemie fi
nansowania samorządów. Najważniejsza z nich 
to zwiększenie z 27,6% do 35,72% udziału gmi
ny w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(będzie on co roku rósł aż do wielkości docelo
wej tj. 39,34), zwiększą się też wpływy z podatku 
od osób fizycznych - powiat (z 1% do 8,42), 
z podatku od osób prawnych - gmina (z 5% do 
6,71%), wprowadzono też udział z podatku do
chodowego od osób prawnych - powiat w wyso
kości 1,4 %. Nowa jest też konstrukcja subwen
cji ogólnej, zmiany pojawiły się również w zakre
sie finansowania niektórych zadań zleconych 
przez państwo. Przedstawiając planowane docho
dy prezydent zastrzegł, że ich wyliczenie jest nie
zmiernie trudne, ponieważ w dużym stopniu za
leżeć one będą od stopy bezrobocia, jego struk
tury, średniej płacy i wielu jeszcze innych czyn
ników. Na dochody, zaplanowane na sumę 
322.244.595 zł, składają się: dochody własne - 
23% ( m.in. podatki lokalne, opłaty lokalne, 
wpływy ze sprzedaży mienia, dochody jednostek 
budżetowych i in ), subwencja ogólna - 28%, 
dotacje celowe - 16%, udział w podatkach sta
nowiących dochód budżetu - 22% i środki ze 
źródeł pozabudżetowych - 11%. Jednocześnie 
zaznaczyć trzeba, że na część zadań finansowa
nych dotąd z państwowych dotacji, miasto będzie 
musiało przeznaczyć środki ze swojego udziału 
w podatkach (np. finansowanie rodzin zastęp
czych, Powiatowego Urzędu Pracy, dodatków miesz
kaniowych czy oświetlenia dróg). W porównaniu

c.d. na stronie 6.

Rybnickia Inicjatywa Obywatelska
Dyskusja dotycząca projektu budżetu miasta na 

rok 2004 była wyjątkowo ożywiona, lecz bezowoc
na, gdyż nie doprowadziła nawet do zmiany przecin
ka, a co dopiero do jakichkolwiek założeń budżeto
wych. Wprawdzie wiele razy przyznawano rację 
dyskutantom, jednak zmiana czegokolwiek grani
czyłaby z cudem. Ale cudu nie było. Było nato
miast - bez słowa uzasadnienia - zwiększenie
0 5mln zł upoważnienia dla prezydenta do samo
dzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jed
norazowo do kwoty 55 min zł (na sesji Rady Mia
sta w dniu 22 grudnia 2003 r. radni podjęli uchwa
łę, która upoważnienie to określała na 50 min zł).

Wyjątkowo szczodrze ustalono rezerwy budże
towe (ogólną i inwestycyjną), bo na łączną kwotę 
8mln zł, tj. 2,19% wydatków. I nie byłoby w tym 
być może nic szczególnego, gdyby nie fakt, że re
zerwą tą prezydent dysponuje swobodnie, czyli bez 
potrzeby uzyskania aprobaty Rady Miasta co do 
sposobu jej wykorzystania. Godzi się przypomnieć, 
że w roku ubiegłym rezerwy wynosiły 2,3 min zł, 
co stanowiło 0,7% wydatków. Wskaźnik dynami
ki wzrostu wynosi w tym przypadku ponad 347%!

Sprawdzoną już przez naszych włodarzy praktyką 
jest „ostrożne” planowanie dochodów budżetowych, 
ponieważ daje to możliwość wykazania się przed 
opinią publiczną spektakularnymi osiągnięciami 
w zakresie uzyskiwania ponadplanowych dochodów. 
Zgodnie z tą zasadą zaniżono dochody z. tytułu po
datku od nieruchomości co najmniej o 2,4min zł, oraz 
z tytułu odsetek od lokat o ca 600 tyś. zł.

Analizując wydatki inwestycyjne, nie sposób nic 
odnieść się do budowy kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku. W tym celu powołano Biuro Realiza
cji Projektu ISPA. W roku ubiegłym chełpiono się 
pozyskaniem ogromnych, bezzwrotnych środków 
z Funduszu Unii Europejskiej ISPA w kwocie 
300 min zł. Lecz jak dotąd, pieniędzy tych nikt nie 
widział. Zapowiadano także konsekwentne prze
znaczanie, aż do roku 2007,100 min zł rocznie na 
budowę sieci kanalizacyjnej. Póki co, mamy w bu
dżecie miasta na zadania własne 54,5 min zł z za
kresu kanalizacji. Włodarze miasta już nic są pew
ni co do ustalonego na rok 2007 terminu zakoń
czenia tej priorytetowej dla miasta inwestycji. Nad
mieniają o trudnościach w procedurach przetar
gowych i o trudności aktualizacji podpisanego me
morandum na środki z Funduszy Unijnych. Oba
wy opozycji w zakresie inżynierii finansowej doty
czącej realizacji projektu budowy kanalizacji sani
tarnej przybierają coraz wyrazistsze kształty, a rzą
dzący miastem bagatelizują sprawę. W tym roku 
blok rządzący jest jeszcze w komfortowej sytuacji, 
gdyż ma zapewniony poważny „zastrzyk” finanso
wy w postaci emisji ostatniej transzy obligacji ko
munalnych wartości 40,5 min zł.

Niedobór budżetowy na rok 2004 zaplanowa
no w kwocie 43,1 min zł, natomiast niedobór sku
mulowany osiągnie na koniec roku 119,7 min zł. 
Sytuacja ta nie napawa optymizmem. Miasto szyb
kim krokiem zmierza do katastrofy finansowej, 
która wymusi uchwalanie wysokich podatków
1 ograniczanie wydatków oraz spłatę odsetek od 
wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.

Z tych względów radni RIO nie poparli budżetu 
na rok 2004.

Za ugrupowanie RIO Krystyna Stokłosa
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Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.1 stycznia 2004 roku na Sesji Rady Miasta Ryb

nika radni stosowną uchwalą przyjęli budżet mia
sta Rybnika na rok 2004. Zachodzi zatem pytanie 
jaki ten budżet jest? Czy jest on dobry, zgodny 
z oczekiwaniem mieszkańców Rybnika czy nie? 
Na to prozaiczne pytanie odpowiadamy: uchwalo
ny budżet po stronie dochodów wynosić będzie 
322.244.595 zl, a po stronie wydatków kwotę 
365.358.Z52 zt. Deficyt zaplanowano w wysokości 
43.113.957 zl. Natomiast zadłużenie miasta Rybnika 
narastająco na koniec 2004 roku wynosić będzie 
117.957.000 zt, co stanowi 36% dochodów określo
nych w budżecie na 60% dozwolonego maksymalne
go zadłużenia bez radykalnych konsekwencji. Wyso
kość zadłużenia narastającego niepokoi radnych So
juszu Lewicy Demokratycznej, wzywamy zatem pana 
prezydenta do działań powodujących zmniejszenie za
dłużenia miasta jeszcze w roku bieżącym.

Tegoroczny budżet został tak zaprogramowa
ny, aby mogły funkcjonować wszystkie struktu
ry organizacyjne miasta, szereg podmiotów do
stało dotację sięgającą wielu milionów złotych, 
bez tych dotacji niektóre podmioty nie mogłyby 
egzystować łub miałyby duże trudności w reali
zowaniu nałożonych na nie zadań.

Plusy tego budżetu to niewątpliwie budowa za
krojonej na szeroką skalę kanalizacji sanitarnej re
alizowanej w poszczególnych dzielnicach. Koszt tej 
inwestycji tylko w roku 2004 wynosił będzie 83 min 
zł. Zadanie to jest realizowane ze środków ISPA, 
EBOR-u - pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodo
ciągów i Kanalizacji w Rybniku, budżetu miasta 
i WFOSiGW. Kolejnymi plusami są budowa ob
wodnicy północnej łączącej ulice Gliwicką z Rudzką, 
Rudzką z Energetyków, Energetyków z Budowla
nych. Inwestycja ta rozłożona jest na kilka lat, 
w roku bieżącym będzie realizowany I etap, a koszt 
tej inwestycji wynosił będzie 6.900 tys. zł.; budowa 
systemu monitoringu wizyjnego miasta, gdzie ca
łość inwestycji ma kosztować 3 min zł, a 1 etap wdro
żony w tym roku 1 min zł. Oczekujemy, że ta inwe
stycja poprawi bezpieczeństwo w mieście oraz utrud
ni dewastację mienia publicznego.

Minusy to m.in.: brak w budżecie miasta Rybni
ka określonej polityki mieszkaniowej w zakresie po
zyskiwania mieszkań socjalnych dla ludzi biednych, 
bezdomnych, eksmitowanych ze spółdzielni miesz
kaniowych. To dla Rybnika duży problem. Na
szym zdaniem należy podjąć zdecydowane kroki, 
aby sytuacja ta uległa poprawie. Nie zawsze jest uza
sadnione rozdawnictwo pieniędzy czyli tzw. granty 
dla organizacji pozarządowych i pozasamorządo- 
wych, co w konsekwencji zawyża i tak wysoki już 
deficyt. Brak jest równomiernego rozwoju dzielnie 
charakteryzującego się tym, że w jednych dzielni
cach realizuje się inwestycje i są na to środki, 
a w innych dzielnicach nie.

Reasumując, budżet Rybnika na rok 2004 nic jest 
złym budżetem, lecz w naszej ocenie mógłby być lep
szy, szczególnie w zakresie zmniejszonych wydatków 
finansowych oraz planowanych inwestycjach.

Za grupę radnych SLD 
Kazimierz Zięba

c.d. ze strony 5.__________________________________
z rokiem 2003, zaplanowane na rok bieżący do
chody są niższe, podobnie jak subwencja ogólna 
od państwa. Wzrósł za to udział gminy w podat
kach i zaplanowane środki ze źródeł pozabudże
towych, minimalnie wyższa powinna też być do
tacja celowa czyli na konkretne zadania zlecone 
przez państwo. Radnych interesuje jednak 
przede wszystkim sposób wydatkowania publicz
nych pieniędzy. Ogółem wydatki zaplanowano na 
sumę 365.358.552 zł, tak więc deficyt wyniesie 
43.113.957 zł. W bieżących wydatkach budże
towych największą pozycję stanowią, jak zawsze, 
koszty ponoszone na finansowanie oświaty i wy
niosą one w br. ogółem 126.661,445 zł, w tym ze 
środków własnych prawie 40 min zł, co stanowi 
ponad 31% wszystkich wydatków na oświatę. Na 
wykresie niewiele niższy był słupek obrazujący 
wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę śro
dowiska. Rosnące wydatki na opiekę społeczną, 
w tym na dodatki mieszkaniowe, świadczą o ne
gatywnym zjawisku poszerzania się strefy ubó
stwa w naszym mieście.

Miasto nadal prowadzić będzie politykę pro
inwestycyjną, a wydatki inwestycyjne wyniosą 
31,8% (116.232.357 zł) wydatków budżetowych 
ogółem, zaś po uwzględnieniu nakładów PWiK 
na kanalizację sanitarną - 36,8%. Prezydent pod
kreślił, że trudno będzie znaleźć drugą gminę, 
która zdecyduje się na wydanie tak wielkiej sumy 
na inwestycje. Ale rybnickie władze samorządo
we właśnie w inwestowaniu widzą szansę dla mia
sta. Priorytetowym zadaniem pozostanie budo
wa kanalizacji - z miejskiego budżetu wydane na 
nią zostanie ponad 54 min zł. Po kanalizacji naj
ważniejszym zadaniem będzie kontynuacja bu
dowy obwodnicy - pierwszy etap to łącznik mię
dzy ulicami Gliwicką i Rudzką, na który zabez
pieczono 1,5 min zł, następny - to dokumenta
cja na budowę odcinka od ul. Budowlanych do 
ul. Energetyków. Dalsza budowa szpitala to kosz
ty rzędu ponad 38 min zł ze środków tzw. kon
traktu wojewódzkiego. Prezydent poinformował 
radnych o stworzeniu Zintegrowanego planu ope
racyjnego rozwoju Rybnika, który ma być pomoc
ny w pozyskiwaniu dodatkowych środków ze
wnętrznych na realizację projektów inwestycyj
nych. Założeniem planu jest wykorzystanie środ
ków finansowych będących w dyspozycji poszcze
gólnych wydziałów i jednostek miejskich jako 
wkład własny miasta w przyszłą realizację zadań 
finansowanych z pozyskanych środków zewnętrz
nych. W Zintegrowanym planie ... znalazło się 
8 projektów: wspomniana już budowa I etapu ob
wodnicy, modernizacja drogi krajowej nr 78 czy
li z Gliwic do granicy miasta w Ochojcu i drogi 
w stronę Wodzisławia z koniecznym remontem 
wiaduktu w Niedobczycach, budowa basenu 
w Boguszowicach (na bazie niedokończonego ist
niejącego obiektu), odtworzenie i rozbudowa in
frastruktury w celu utworzenia regionalnego ośrod
ka wypoczynku (na bazie obiektów MOSiR-u), 
odnowa i rozbudowa szkolnej bazy sportowej.

Projekty pozostałych zadań są mniej zaawanso
wane, a chodzi o rewitalizację przestrzeni miej
skiej, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych 
i kompleksową rewitalizację i zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych. Realizacja powyż
szych inwestycji uzależniona jest od pozyskania 
ok.70% środków zewnętrznych. Wśród wydatków 
inwestycyjnych ważną pozycją są remonty różnych 
obiektów na ogólną sumę ponad 6,5 min zł.

Planowany deficyt w 2004 roku powinien za
mknąć się sumą 43.113.957 zł. Wskaźnik zadłu
żenia wyniesie 36,52% na dopuszczalne 60%, zaś 
wskaźnik obsługi zadłużenia - 6,37% (maksymal
nie może on wynieść 15%).

Prezydent przypomniał, że podatki od nieru
chomości służących działalności gospodarczej 
(budynki i grunty) są utrzymywane bez zmian na 
poziomie z 2002 roku. Przedstawił też ranking, 
który plasuje rybnicki Urząd Miasta wśród naj
tańszych z miast na prawach powiatu. (Omówie
nie budżetu na rok 2004publikujemy w „Monito
rze Miejskim" na str. 31-32).

Po prezentacji przewodniczący RM Michał 
Śmigielski odczytał pozytywną opinię, jaką o pla
nie finansowym na rok 2004 wydała Regionalna 
Izba Obrachunkowa, zaś przewodniczący po
szczególnych komisji RM przedstawili opinie 
swoich członków o tym dokumencie i wyniki gło
sowania w komisjach. Pierwsza dyskusja i wery
fikacja projektu budżetu odbyła się więc na fo
rum branżowych komisji RM.

Kto pyta nie błądzi...
Ta dewiza z pewnością przyświecała rad

nym podczas kilkugodzinnej dyskusji nad 
budżetem na rok 2004. Jako pierwsza głos za
brała radna RIO K. Stokłosa, przedstawiając 
swoje pytania i uwagi do kilku zapisów w projek
cie uchwały: — Ustalenie rezerwy budżetowej na 
poziomie 8 min zl jest stanowczo za wysokie — 
oceniała radna, powołując się przy tym na rok 
ubiegły, kiedy rezerwa wynosiła 0,7 % dochodów 
budżetowych miasta, i obecny, w którym została 
ona ustalona na poziomie 2,19 %. Dlatego też 
K. Stokłosa sugerowała, by rezerwę budżetową 
obniżyć do kwoty 3,5 min zł (2 min zł - rezerwa 
ogólna, a 1,5 min zł - rezerwa inwestycyjna). 
K. Stokłosa zwróciła również uwagę, że RM upo
ważniła prezydenta do samodzielnego zaciąga
nia zobowiązań finansowych jednorazowo do 
kwoty 50 min zł, a nie, jak zapisano, do 55 min zł 
oraz przekonywała, że w kilku pozycjach plano
wane dochody miasta zostały zaniżone - poda
tek od nieruchomości o 2 min zł, podatek 
od środków transportowych o 200 tys. zł, opłaty 
lokalne o 100 tys. zł, a dochody z tytułu lokat po
winny wynieść przynajmniej 700 tys. zł - wyli
czała radna RIO. — Zapewne usłyszę, że docho
dy planowane są ostrożnie. Jednak po co mamy 
je ostrożnie planować i w trakcie roku zmieniać 
budżet, a potem chwalić się ponadplanowymi do
chodami? — pytała K. Stokłosa. — Uważam,
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że dochody należy planować bardziej odważnie.
Kontynuując swoje wystąpienie radna RIO przy

pomniała również, że podczas sesji grudniowej 
pomniejszono nakłady na realizację programu 1SPA 
na lata 2003-2005, przesuwając kwotę 49 min 700 tys. zt 
na lata 2006-2007. — Uważam, że nakłady na in
westycje realizowane przez Biuro Realizacji Projektu 
ISPA sfinansowane ze środków własnych miasta, 
powinny zostać w planie na rok 2004podwyższone o 
5 min 381 tys. zł. Radna RIO mówiła również o nie
potrzebnych oszczędnościach na oświetleniu mia
sta, pytała o „przeznaczenie” budynku użyteczno
ści publicznej przy ul. Miejskiej w Rybniku, a także 
zauważyła, że sporo pieniędzy trafia w formie do
tacji dla fundacji i stowarzyszeń, dlatego prosiła o 
wyjaśnienia, kto rozlicza i kontroluje prawidłowość 
wykorzystania tych środków.

Odpowiedzi na pytania radnej K. Stokłosy zdo
minowały dalszą część dyskusji, a jako pierwszy głos 
zabrał skarbnik miasta B. Paszenda, który potwier
dził, że dochody miasta planowane są ostrożnie, 
a trudności sprawia m.in. oszacowanie wpływów 
z podatku od nieruchomości czy środków transpor
towych. — Odwaga powinna iść w parze z rozsąd
kiem. Może jestem zbyt dużym pesymistą, by odważ
niej planować dochody — tłumaczył skarbnik. 
A. Fudali wyjaśniał, że rezerwa budżetowa, o którą 
pytała radna, została ustalona na określonym po
ziomie z kilku powodów. Rok 2004 obfituje w wie
le niewiadomych i jest specyficzny ze względu na 
wejście Polski do UE, konieczność szukania środ
ków pomocowych i przygotowania miasta do ab
sorpcji tych środków. Wątpliwości radnej RIO 
w sprawie nakładów na realizację programu ISPA, 
starał się rozwiać pełnomocnik prezydenta miasta 
do spraw realizacji projektu ISPA Janusz Koper: 
— Przedstawiliśmy taki poziom środków, jakie 
w ramach programu ISPA w roku 2004 będziemy 
w stanie wydatkować — mówił. Pieniądze, które są 
zaplanowane do wydania w tym roku, mają być 
przeznaczone na kontynuację prac w trzech dziel
nicach - Namysłowie, Golejowie i Kamieniu. 
J. Koper przypomniał też o czasowych przesunię
ciach i opóźnieniach przetargowych. —Przetargi wy
magają zatwierdzenia przez kilka warszawskich in
stytucji, w tym przez przedstawicielstwo Komisji Eu
ropejskiej, które przestanie istnieć—tłumaczył J. Ko
per. —Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych nastą
pią kolejne przesunięcia terminów, to może się oka
zać, że nawet te pieniądze, które przewidzieliśmy 
na wydatkowanie w tym roku, zostaną przesunięte 
na kolejny, nawet jeśli roboty będą już trwały. Jesz
cze w tym roku ma nastąpić rozstrzygnięcie prze
targu na projekt kanalizacji w kolejnych dzielnicach 
(Chwałowice, Ochojec, Meksyk, Rybnicka Kuźnia 
oraz gminy Gaszowice i Jejkowice), ale finansowe 
rozliczenia znów mogą się przesunąć z listopada lub 
grudnia na rok przyszły. — Zgadzam się, że to pew
na komplikacja dla miasta, ale staraliśmy się przy
gotować realnie wydatki, które jesteśmy w stanie po
nieść, bezpiecznie dla całego programu realizacji 
budowy kanalizacji, a jednocześnie nie blokując nie
potrzebnie środków miasta. Wydaje nam się,

że to podejście jest jak najbardziej właściwe — prze
konywał pełnomocnik prezydenta ds. ISPA. 
W związku z opóźnieniami sygnalizowanymi przez 
J. Kopera, radna K. Stokłosa pytała, kiedy za
kończą się wszystkie prace przy budowie kanaliza
cji. Z wyjaśnień wynika, że ostateczny termin za
kończenia inwestycji to grudzień 2007 roku, jed
nak istnieje możliwość wnioskowania o jego przed
łużenie, ale tylko w przypadku uruchomienia 
wszystkich przetargów. — Na dzień dzisiejszy jest 
to możliwe, ale spiętrzenie wydatków w kolejnych 
latach może okazać się trudne dla finansów miasta 
— tłumaczył J. Koper. A. Fudali dodał, że od maja 
ISPA będzie już funduszem spójności i jeszcze nie 
wiadomo, jak będzie zarządzana. Najprawdopo
dobniej nastąpi renegocjacja umowy dla naszego 
kraju, a modele finansowe realizowanych w ramach 
funduszu zadań również ulegną zmianie. Szacuje 
się, że fundusz ISPA został dotąd wykorzystany 
jedynie w 3%.

Wiceprezydent Jerzy Frelich wyjaśniał, że bu
dynek o który pytała radna K. Stokłosa to plano
wany obiekt oddziału zamiejscowego sądu okręgo
wego w Gliwicach, a inwestycja miałaby być 
w znacznej części finansowana z budżetu Minister
stwa Sprawiedliwości: —„ (...) jeżeli miasto wyda 
1 min zł, to 5 min zl leży po stronie sądu, a general
nie Ministerstwa Sprawiedliwości”— mówił J. Fre
lich. Radna RIO zauważyła, że w czasie listopado
wej sesji mowa była jedynie o koncepcji powstania 
sądu, która nie przesądzała o podjęciu ostatecznej 
decyzji w sprawie jego budowy.

Wyjaśnienia na temat sposobu dysponowania 
i rozliczania grantów, przedstawiła Ewa Ryszka 
tłumacząc, że kwestie te reguluje Rybnicka karta 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zastęp
czyni prezydenta przedstawiła również procedury 
dofinansowania - stowarzyszenia przygotowują 
wnioski grantowe, które są rozpatrywane przez ko
misje branżowe, a ostateczną decyzję podejmuje 
prezydent. Ściśle określony jest również sposób 
rozliczania środków. Do każdego wniosku sporządza
ne są umowy dotacyjne, w których podaje się kwoty 
transz i sposoby ich rozliczania. —Jeżeli stowarzysze
nie nie rozliczy się z poprzedniej transzy grantu, nie otrzy
ma następnej — wyjaśniała Ewa Ryszka.

W sesji budżetowej tradycyjnie już wzięli udział 
naczelnicy wszystkich wydziałów UM i szefowie 
jednostek miejskich, stąd też radna K. Stokłosa 
mogła bezpośrednio od naczelnika Wydziału Dróg 
UM Andrzeja Kopki usłyszeć zapewnienia, że pla
nowane na ten rok środki na oświetlenie miasta są 
porównywalne z nakładami, jakie rozdysponowa
no na ten cel w roku ubiegłym. Kolejną osobą, która 
włączyła się do dyskusji na temat budżetu był 
W. Zawadzki. Oprócz pytań dotyczących konkret
nych kwot zapisanych w projekcie, radny oczeki
wał wyjaśnień na temat zadań podejmowanych 
w dzielnicach. W. Zawadzki mówił, że deficyt mia
sta maleje tylko dlatego, że w dzielnicach, a w szcze
gólności w Boguszowicach-Osiedlu, nie realizuje 
się znaczących inwestycji. Jako przykład podał
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Platforma Obywatelska
Jako radny-członek PO jestem krytycz

ny wobec budżetu miasta Rybnika na rok 
2004 i nie godzę się na sposób procedo- 
wania nad jego ostatecznym kształtem. 
Bezrefleksyjne, mechaniczne głosowanie 
nad prezydenckim przedłożeniem budże
tu to smutny obraz zdominowanej tzw. 
większości w Radzie Miasta. Nie jest to 
pierwszy budżet w laki sposób uchwala
ny, stąd coraz bliższy jest moment, w któ
rym w całej pełni ujawnią się skutki nie
odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej. 
Brak równowagi strukturalnej i finanso
wej w tej dziedzinie coraz wyraźniej po
kazuje jak dalece zostaliśmy „wpuszcze
ni w kanał”. Wejście w program ISPA na 
tak dużą skalę praktycznie paraliżuje in
westycje miejskie w innych dziedzinach 
na wiele lat. Już dziś widać, że „król jest 
nagi”, a hasta o zrównoważonym rozwo
ju można włożyć pomiędzy bajki.

Faktyczne wydatki majątkowe finanso
wane z dochodów własnych miasta w bu
dżecie 2004 roku są niewiele większe od 
tegorocznych wydatków na spłatę kredy
tu w BGŻ (12 min), obsługę wyemitowa
nych obligacji wraz z odsetkami od kre
dytów i pożyczek (8 min) oraz kosztów 
poręczeń i gwarancji (1,1 min). Cala resz
ta środków gminnych na inwestycje po
chodzi z emisji obligacji (40.5 min) i po
życzek, czyli nowych długów. Trwa „suk
ces” na kredyt. Prognozowany skumulo
wany deficyt na koniec 2004 roku w kwo
cie 118 min to aż 43,5% dochodów mia
sta. Relatywnie niski wskaźnik obsługi za
dłużenia, wynoszący 7,8% (dopuszczal
ny 15%) to tylko złudzenie wynikające 
stąd, że długi będziemy spłacać w latach 
2015-2017.

Nakłady inwestycyjne Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo, 
pochodzące z zaciągniętego w EBOR 
kredytu, staną się dla mieszkańców Ryb
nika nieuniknionym problemem, gdy 
w latach następnych poznają cenę wody 
i ścieków. Dodatkowym efektem prowa
dzonej polityki są bardzo ograniczone 
wydatki na remonty i zakupy inwestycyj
ne, a także brak dostatecznych środków 
na inwestycje w pozostałą infrastruktu
rę. Liczyć na cud nie ma co! Trzeba pil
nie podjąć pracę nad ratowaniem tego, 
co można jeszcze uratować.

To na co liczą dzisiejsi optymiści, to fun
dusze strukturalne. Tyle, że aby je pozyskać, 
trzeba mieć środki własne, a nie tylko długi 
i życzenia. Konieczny jest więc natychmia
stowy radykalny program naprawy.

Bronisław Drabiniok

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 7
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basen i modernizację hali sportowej, które co 
roku są „(...) zdejmowane z budżetu ”. I choć pod
kreślił, że w „jego” dzielnicy powstały parkingi 
i drogi, to przez 14 lat samorządu nie podjęto 
ani jednej dużej inwestycji. Z takim stanowiskiem 
nie zgodzi! się A. Fudali, tłumacząc, że ponad 
31% budżetu miasta przeznaczonych jest na in
westycje: — Nie można zatem mówić, że nic się 
nie robi, skoro miasto nie „przejada ” pieniędzy, 
a na inwestycje wydaje się prawie 120 min zl. Do 
każdej dzielnicy trafiają środki na szkoły, drogi, 
parkingi, place, chodniki...

Sporo pytań do projektu budżetu miasta na rok 
2004 zgłosił też Leszek Kuska (BSR). Radne
go interesowały wydatki inwestycyjne, środki na 
targowisko, projekt regionalnego ośrodka aktyw
nego wypoczynku, remonty w zasobach miesz
kaniowych i uwzględnienie w budżecie wzrostu 
VAT-u na materiały budowlane w związku 
z wejściem do UE. A. Fudali uspokajał, że kon
struując budżet, brano pod uwagę wzrost VAT-u, 
m in. dlatego zwiększona została rezerwa budże
towa. L. Kuśka uzyskał także wyjaśnienia na te
mat dróg lokalnych i priorytetu, jakim jest budo
wa obwodnicy, montażu nowych punktów oświe
tleniowych i zadań z zakresu polityki społecznej, 
a także potwierdzenie, że na likwidację barier ar
chitektonicznych w placówkach kultury takich jak 
RCK, Muzeum czy biblioteka, miasto będzie się 
ubiegać o środki z zewnątrz. W dalszej części 
dyskusji Kazimierz Salamon (BSR) zwrócił 
uwagę na modernizację drogi krajowej nr 78 
i konieczność remontu mostu kolejowego na sty
ku dwóch dzielnic - Smolnej i Zamysiowa. A. 
Fudali przypomniał, że było wiele prób rozwią
zania tej sytuacji, ale właścicielem mostu jest 
PKP, które nie jest łatwym partnerem do roz
mów. Kolejne pytania zadał St. Stajer, który po
ruszy! m in. kwestie zaległości finansowych ko
palń i opłaty eksploatacyjnej, wydatków wynika
jących z ustawy antyalkoholowej, odsetek od lo
kat i środków ISPA, kosztów związanych z ob
sługą finansową miasta, wydatków na biuro rzecz
nika prasowego oraz rozbudowę bazy sportowej 
na potrzeby placówek edukacyjnych. 
A. Fudali wyjaśnił, że projekt dotyczy budowy bo
isk szkolnych, tłumacząc, że najważniejsze jest po
zyskanie na ten cel środków unijnych. St. Stajer 
poruszył także kwestię postępowań sądowych za 
przejazdy bez biletu środkami komunikacji miej
skiej. —Jaką kwotę chcemy uzyskać z tego tytułu, 
wydając 120 tys. zt. na procesy sądowe? — pytał 
radny RIO. — Z pewnością więcej niż 120 tys. zt 
— zapewnił uczestniczący w sesji Kazimierz 
Berger, dyrektor Zarządu Transportu Zbioro
wego, tłumacząc, że w ciągu roku „ściąganych” 
jest ok. 450 tys. zl należności.

Glos w dyskusji zabrał też Henryk Ryszka 
(BSR), który mówił o konieczności przydziela
nia kostki na drogi budowane systemem gospo
darczym oraz o środkach na tzw. dzielnice górni
cze i potrzebie remontu boiska przy ul. Górnośląskiej.
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Tomasz Zejer (RIO) nawiązał do Miejskiego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, którym radni zajęli się szczegóło
wo w dalszej części sesji, a R. Niewelt pokusił się
0 analizę dochodów budżetowych miasta na prze
strzeni ostatnich kilku lat. Radny chciał w ten 
sposób prześledzić, jak zmienia się dofinansowa
nie z budżetu państwa do budżetu miasta. Zwró
ci! również uwagę, że budżet miasta opiera się 
na dużych inwestycjach i podkreślał konieczność 
budowy obwodnicy.

—Nie jest to zły budżet, ale mógłby być lepszy — 
oceniał Kazimierz Zięba (SLD), zwracając uwa
gę na potrzebę oszczędnego planowania wydatków. 
Radny SLD z niepokojem mówił o deficycie mia
sta, zwrócił też uwagę na konieczność pozyskiwa
nia mieszkań socjalnych, a także na równomierny 
rozwój dzielnic, podkreślając, że jedne dzielnice 
„(...) mają szczęście do inwestycji, a inne nie”. Za
uważył też potrzebę budowy w mieście lodowiska 
z prawdziwego zdarzenia. W odpowiedzi prezydent 
podkreślił, że w dziedzinie pozyskiwania mieszkań 
socjalnych potrzebna jest rozwaga, gdyż nie moż
na „przyzwyczajać” ludzi do życia z opieki społecz
nej: — To nie może być sposób na życie — mówił. 
Dlatego miasto szuka jak najlepszych rozwiązań. 
Zdaniem prezydenta, powstanie lodowiska jest 
możliwe, ale należy znaleźć inwestora, który chciał
by taki pomysł wprowadzić w życie. Jan Kruk 
(BSR) wyjaśniał, że w Boguszowicach - Osiedlu 
nie dzieje się tak źle, jak przedstawił to W. Zawadz
ki, choć zgodził się, że pewne inwestycje są przesu
wane z roku na rok. Inny radny BSR-u Zygmunt 
Gąjda powrócił do sygnalizowanej wcześniej kwe
stii zwiększenia funduszy dla dzielnic górniczych, 
a A. Fudali wyjaśniał, że za degradację środowiska
1 zniszczenia wywołane eksploatacją górniczą od
powiedzialne jest państwo: — Tego problemu nie 
rozwiąże samorząd, tu potrzebna jest interwencja 
państwa — tłumaczył prezydent.

Ponownie do dyskusji wlączyi się L. Kuśka, po
ruszając temat subwencji oświatowej, ozdób świą
tecznych i mapy numerycznej Rybnika, a A. Fuda
li potwierdził, że gdyby miasto korzystało tylko 
z subwencji państwowej, bez dopłat z budżetu, 
to należałoby zamknąć 10 szkół i zwolnić 25% na
uczycieli. Prezydent podkreślał, że nie można do
prowadzić do masowych zwolnień i obniżania stan
dardów nauczania. Andrzej Wojaczek (BSR) po
wrócił do sytuacji dzielnic górniczych, dlatego po
stulował przeprowadzenie remontu ul. Kowalczy
ka w dzielnicy Meksyk oraz 1 Maja w Chwatowi- 
cach, aż do granicy z Jankowicami.

Kilkugodzinną dyskusję zakończono gło
sowaniem, w którym uchwałę budżetową po
parło 15 radnych, 1 był przeciw (SLD), 
a 8 osób wstrzymało się od głosu.

Są przeciwni...
Radni odpowiednią uchwałą wyrazili 

sprzeciw wobec zamiarów likwidacji osobo
wości prawnej wojewódzkich funduszy ochro
ny środowiska i gospodarki wodnej. W uchwa

le mowa jest o przyjęciu stanowiska w sprawie 
zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobo
wości prawnej. W stanowisku napisano, że są to 
instytucje sprawdzone, cieszące się powszechną 
aprobatą samorządów, posiadające dobrze zor
ganizowany system finansowania zadań z dzie
dziny ochrony środowiska, a wprowadzenie ja
kichkolwiek zmian może spowodować,,/...) po
ważne zakłócenie oraz opóźnienie w realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych". Jak wyjaśni! refe
rujący projekt zastępca prezydenta Józef Cyran, 
zamiar włączenia funduszy do struktur Narodo
wego Funduszu Ochrony Środowiska jest niepo
kojący, powstanie bowiem system centralnie ste
rowany, co utrudni dostęp samorządów do środ
ków finansowych. Skomplikuje się też procedu
ra rozpatrywania projektów proekologicznych, 
realizacja programów ekologicznych i innych 
oddolnych inicjatyw.

Uchwała wraz ze stanowiskiem zostanie prze
kazana zarządowi Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz Śląskiemu Związkowi Gmin 
i Powiatów.

Program
przeciwdziałania alkoholizmowi

Podobnie jak każdego roku, ożywioną dys
kusję wywołał projekt uchwały dotyczący 
przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przedstawiony przez zastępcę prezydenta 
Ewę Ryszkę. Zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
i jej kolejnymi zmianami, również miejski pro
gram musi ulegać weryfikacji. Zmiany, jakie do
konywane są w programie wynikają także z do
świadczeń z jego realizacji w latach poprzednich. 
Pochodzące z opłat koncesyjnych środki na re
alizację programu są niemałe, dlatego ich spo
sób wydawania szczególnie radnych interesuje. 
Paradoksalnie, co zauważył radny T. Zejer, im 
więcej alkoholu się sprzedaje, tym większymi 
środkami miasto dysponuje na jego zwalczanie... 
Nowy zapis ustawowy związany z prowadzeniem 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edu
kacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
wprowadza możliwość finansowania pozalekcyj
nych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
a także ich dożywianie. Zapis ten znalazł od
zwierciedlenie w Miejskim programie..., ze wska
zaniem placówek - szkół, świetlic opiekuńczo- 
wychowawczych i socjoterapeutycznych - które 
takie działania podejmują. Dofinansowane będą 
również różne formy zajęć sportowych dla dzieci 
z rodzin patologicznych w ramach akcji „lato 
i zima w mieście”. Pojawiła się też możliwość 
wspierania lekarzy pierwszego kontaktu i ich dzia
łań mających na celu zapobieganie powstawaniu 
problemów związanych z nadużywaniem

Nr 2/392; luty 2004



alkoholu oraz wdrażania programów profilak- 
tyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijają
cej się. Novum ustawowym jest możliwość 
wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez or
ganizowanie i finansowanie w ramach Miejskie
go programu...tzw. centrów integracji społecz
nej. Mają one na celu wspomaganie osób uza
leżnionych od alkoholu, które ukończyły pro
gram psychoterapii oraz innych osób „wykluczo
nych społecznie” (byli więźniowie, narkomani, 
trwale bezrobotni) m.in. poprzez prowadzenie 
działań integracyjnych, finansowanie zatrudnie
nia socjalnego i umożliwienie dostępu do pro
fesjonalnych programów terapii uzależnień. 
Duża liczba placówek i instytucji, które, wpisu
jąc się w Miejski program..., mogą korzystać 
z jego funduszy, zaniepokoiła radnego Wiesła
wa Zawadzkiego co do możliwości koordyno
wania wszystkich działań. E. Ryszka przybliży
ła radnym zasady realizacji programu, zgodnie 
z którymi poszczególne podmioty zobligowane 
są do przedstawienia wniosków z merytorycz
nie umotywowanym projektem. Weryfikuje je 
Miejska komisja ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, rozliczająca później realizację 
poszczególnych projektów. Całość koordynuje 
Wydział Polityki Społecznej UM. Radny Zyg
munt Gajda podniósł problem, zbyt dużej, jego 
zdaniem, liczby punktów sprzedaży alkoholu, 
a tym samym jego dostępności. Przytoczy! przy
kład jednej z rybnickich szkól średnich, której 
uczniowie „wyskakują” na dużej przerwie na 
piwo. Jak zapewniła E. Ryszka, ilość i usytuowa
nie punktów sprzedaży alkoholu reguluje usta
wa. Jeśli zaś miasto ma dowody, że któryś 
z handlowców jej nie przestrzega, np. poprzez 
sprzedaż alkoholu nieletnim, koncesja jest mu 
odbierana. Nie jest to jednak proces łatwy, gdyż 
osoby te wszczynają najczęściej procedury od
woławcze co wydłuża czas rozwiązania proble
mu. Radny Stanisław Stajer wystąpił z propo
zycją, by przy okazji opiniowania Miejskiego pro
gramu... na dany rok, radni zostali zapoznani 
z realizacją projektów z roku poprzedniego. Pro
sił również o podanie ilości członków komisji 
i szczegółów dotyczących centrum integracji spo
łecznej, które, zgodnie z ustawą, powinno na tere
nie gminy powstać. E. Ryszka poinformowała, 
że organizacja centrum jest kwestią przyszłego 
roku, na razie miasto będzie się przyglądało ich or
ganizacji na szczeblu wojewódzkim. Radny 
H. Ryszka pytał o wysokość dofinansowania po
szczególnych projektów i wysokość uposażenia 
członków komisji opiniującej projekty. Wiele py
tań dotyczących Miejskiego programu... i realizacji 
w jego ramach projektów, ich ilości i kosztów miał 
również radny Leszek Kuśka. Jednak, jak odpo
wiedziała E. Ryszka, każdy projekt jest inny i od
powiedzi na podobne pytania będzie można udzie
lić dopiero po przeanalizowaniu konkretnych wnio
sków. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych radni przyjęli 22 glosami 
za, przy 2 wstrzymujących się.

Procedury i formalności
Powołanie w Wojewódzkim Szpitalu Spe

cjalistycznym nr 3 w Orzepowicach nowych 
oddziałów i konieczność dostosowania doku
mentów do stanu faktycznego, stworzyła po
trzebę zmiany uchwały Sejmiku Wojewódz
twa Śląskiego, a co za tym idzie - jej zaopi
niowanie przez rybnickich radnych. Po przybli
żeniu problemu przez zastępcę prezydenta Jerze
go Frelicha i zapewnieniu radnego Tomasza Zeje- 
ra, że sprawa ma charakter proceduralny, radni za
opiniowali uchwałę sejmiku pozytywnie.

Większej dyskusji nie wywołał też projekt 
uchwały dotyczącej nowego statutu Zakładu Go
spodarki Mieszkaniowej. Potrzeba taka wywoła
na została względami formalnymi, przy okazji zaś 
włączono do statutu ZGM zapis o zarządzaniu 
budynkami służby zdrowia. W odpowiedzi na su
gestię W. Zawadzkiego dotyczącą potrzeby spo
rządzenia planu remontów miejskiej substancji 
mieszkaniowej, wiceprezydent J. Frelich zapew
nił, że plan taki istnieje i jest realizowany. Statut 
ZGM uchwalono 21 głosami za.

Radni zgodzili się jednogłośnie na sporządze
nie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Jak 
powiedział referujący projekt uchwały J. Frelich, 
zmiany wynikają z potrzeby przekształcenia te
renów z punktu widzenia interesów gminy i wnio
sków inwestorów prywatnych, a chodzi szczegól
nie o tereny inwestycyjne wzdłuż obwodnicy. Ma
jący wątpliwości radny St. Stajer otrzymał zapew
nienie, że zmiany będzie można przeprowadzać 
i na innych terenach. Za było 23 radnych.

Nieco dłużej radni debatowali nad kolejnym 
projektem uchwały w sprawie przyjęcia darowi
zny i zbycia nieruchomości. Darowizna owa do
tyczy trzech boisk w dzielnicach Golejów i Wie
lopole przejętych od elektrowni „Rybnik”, zgod
nie z podpisaną w listopadzie uh. roku umową 
(Patrz„GR”nrl2/2003). Radna K. Stokłosa na
wiązała do obniżenia podatku dla elektrowni, co 
miało uchronić miasto przed przejmowaniem od 
tego zakładu majątku pozaprodukcyjnego. Jednak 
prezydent A. Fudali przekonywał, że boiska nie 
są majątkiem niechcianym, bo tereny przejęto 
wraz z zapleczem, całą infrastrukturą i urządze
niami służącymi do pielęgnacji boiska. Zaś 
za zawodnikami przejętego przez miasto klubu 
„Energetyk”, mającego być zalążkiem miejskiego 
klubu piłkarskiego o większych ambicjach, „idzie” 
kwota nie mniejsza niż 100 tys. zł. Punktem dru
gim uchwały, dotyczącym bezprzetargowej sprze
daży terenu przy ul Żurawiej, dzierżawionego 
przez właścicieli wybudowanych tam garaży zain
teresował się radny St. Stajer. Jak poinformował 
J. Frelich, wszystkie koszty tej transakcji poniosą 
wnioskodawcy, czyli właściciele garaży. Za całą 
uchwalą glosowało 19 radnych, wstrzymało się 5.

Kolejny punkt dotyczył powołania zespołu rad
nych przygotowującego uzupełniające wybory

6 ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. Ponieważ wojewoda 
nie zgłosił swoich kandydatów, co było jego obo
wiązkiem, prezes sądu zwrócił się o to do gmin. 
Kierująca ostatnio takim zespołem K. Stokłosa 
oświadczyła, że radni RIO nie zgłoszą swoich 
kandydatów, mając na uwadze przykre doświad
czenia z prac poprzedniego zespołu. Nawiązując 
do tej sprawy, W. Zawadzki wyraził ubolewanie, 
że radni BSR nie skorzystali w czasie wyboru ław
ników z efektów pracy powołanego wcześniej ze
społu, mając własne preferencje. 
W tej sytuacji radny R. Niewelt zgłosił do zespo
łu H. Ryszkę i A. Wojaczka, zaś A. Wojaczek - 
Józefa Ibroma. Radny W. Zawadzki podał kan
dydaturę K. Zięby. Za tymi kandydaturami opo
wiedziało się 23 radnych.

Wnioski, pytania, interpelacje
Ostatni punkt sesji zajął sporo czasu, gdyż 

radni mieli, jak zazwyczaj, wiele problemów, 
których nie obejmowały uchwały. K. Zięba 
poruszył problem graficiarzy, sugerując, by 
sprawą zajęły się media. Radną K. Stokłosę za
niepokoi! fakt całonocnego oświetlania stadio
nu przy ul. Gliwickiej. Prezydent A. Fudali wy
tłumaczył, że wymagają tego względy bezpieczeń
stwa. Radna K. Stokłosa wróciła też do sesji 
z 22 grudnia, kiedy to zbulwersowała ją wypo
wiedź radnego Michała Chmielińskiego, z któ
rej wynikało, że dla radnego,,... mniej ważne jest 
co zawiera budżet, ważniejszy jest fakt zmniejsza
nia się deficytu". Radna takim wyrażeniem zo
stała „porażona”, ponieważ uważa, że przewod
niczący Komisji finansów ...powinien mieć głę
boką świadomość tego, że deficyt lub nadwyżka 
są wynikową treści zawartych w budżecie, tak więc 
zmniejszenie deficytu poprzez brak realizacji za
planowanych inwestycji nie jest powodem do ra
dości. Nawiązując natomiast do uchwały z listo
pada uh. roku dotyczącej sprawy biletu dla mło
dzieży nie mającej uprawnień do przejazdów bez
płatnych, zwróciła uwagę na niezgodność uzasad
nienia uchwały z zarzutami NIK. Radna oczeki
wała od prezydenta zdyscyplinowania osób uza
sadniających uchwały, a brak odniesienia do tej 
sprawy nie jest - jak zauważyła - sposobem na 
budowanie zaufania radnych opozycji. Radna za
sugerowała też, że wobec mniejszej ilości osób 
chcących śledzić przebieg sesji w dużej sali z mo
nitorem, udostępnić im miejsce na balkonie.

Radny A. Wojaczek złożył pismo dotyczące 
szczególnego w ostatnim czasie nasilenia aktów 
wandalizmu w dzielnicy Chwalowice, prosząc 
o zwiększenie ilości patroli służb porządkowych, 
natomiast radny Bronisław Drabiniok okazał 
swoje zdziwienie informacją w mediach o budo
wie w Rybniku supermarketu. Prezydent odpo
wiedział, że są to bardzo jeszcze niesprecyzowa- 
ne plany lokalizacji w okolicach kąpieliska Ruda 
sklepu typu Obi, Castorama czy Praktiker.

c.d. na stronie 70.
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Być (radnym) albo nie być...c.d. ze strony 9.

Radnym, zaniepokojonym pogłoskami o likwida
cji przedszkola w Popielowie, wiceprezydent J. Fre- 
lich odpowiedział, że rozważana jest możliwość 
utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego złożo
nego z SP 25 oraz miejscowego przedszkola, a radni 
dowiedzą się o tym fakcie, jeśli taki nastąpi, pierwsi. 
M. Chmieliński podzielił się swoimi przemyślenia
mi o możliwościach windykacji należności czynszo
wych, co prezydent uznał za mało realne. A. Fudali 
wypowiedział się też na temat pewnych ruchów pry
watyzacyjnych, jeśli chodzi o temat oświetlenia dróg. 
Tu radna K. Stokłosa wróciła do sprawy oświetlenia 
stadionu, w sytuacji, gdy dzielnice walczą o zwięk
szenie ilości punktów świetlnych.

Radny J. Kruk poruszył problemy opieki medycz
nej w szkołach z powodu braku kontraktu z Naro
dowym Funduszem Zdrowia NZOZ-u Pulsmed. 
Radny L. Kuśka podjął sprawę grantów miasta dla 
organizacji pozarządowych - zgodności procedury 
ich przyznawania z przepisami i rozliczania się be
neficjentów z otrzymanych pieniędzy. Negatywną 
odpowiedź na swoje pytanie o ewentualne przeję
cie przez miasto budynku po dawnym Domu Gór
nika przy kop. „Jankowice” otrzymał radny W. Za
wadzki. H. Ryszka z uznaniem mówił o zmianie typu 
ogrzewania w przedszkolu w Niedobczycach, 
co przyniosło duże oszczędności. Drugi radny z tej 
dzielnicy Longin Bednorz zwrócił uwagę na nie
bezpieczeństwo stwarzane przez zbieraczy złomu, 
co może doprowadzić do nieszczęścia np. z powodu 
rozkręcania i kradzieży szyn. R. Niewelt poinformo
wał o przyjęciu przez wojewodę uchwały o zasadach 
parkowania, co można uznać za sukces, gdyż uchwa
ły wielu innych śląskich gmin zostały odrzucone. 
Zaproponował też składkę radnych na ...kanapki, 
kiedy sesje są szczególnie długie. (Ciekawe, czy na 
to „małe co nieco” będą się mogli załapać również 
dziennikarze?). Ponieważ Fundacji Signum Magnum 
nie zadawalają odpowiedzi miasta dotyczące skarg 
na lokalizację Plaza Centers, ze strony przewodni
czącego RM M. Śmigielskiego padła propozycja, by 
tematem tym zajęła się Komisja rewizyjna. Pojawił 
się też kolejny problem związany z naruszeniem art. 
24 f ustawy samorządowej, mówiący o zakazie pro
wadzenia działalności gospodarczej z wykorzysta
niem majątku gminnego przez radnych, z czym ryb
nicka Rada Miasta już się zetknęła. Tym razem rzecz 
dotyczy radnego Stanisława Lenerta, prezesa Ryb
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której zasoby zaj
mują tereny wzięte w użytkowanie wieczyste od mia
sta. Ponieważ nadal brak jest wiążącej opinii praw
nej dotyczącej osławionego art. 24 f zdecydowano, 
że RM nie wykona żadnych ruchów do czasu rozpa
trzenia zgodności ustawy z konstytucją. Sesja bu
dżetowa zakończyła się przed północą, co, po
sługując się nomenklaturą sportową, moż
na uznać za zupełnie dobry wynik.

S, (r)

Następna sesja Rady Miasta 
odbędzie się 25 lutego br. o godz. 16.00

Sprawa pisma skierowanego 
w pierwszych dniach stycznia br. na ręce 
przewodniczącego Rady Miasta Michała 
Śmigielskiego, w którym lider Rybnickiej 
inicjatywy Obywatelskiej Józef Makosz 
oświadczył, że przestaje być radnym, 
wciąż budzi zainteresowanie opinii 
publicznej. Kolejne wydarzenia i „zwroty 
akcji” w tej sprawie były bardzo 
dynamiczne, obawiamy się zatem, że jako 
miesięcznik możemy „w tym temacie” nie 
być na bieżąco.

— Po otrzymaniu pisma poprosiłem o konsulta
cję obsługę prawną UM, a prawnicy uznali, że na
leży je potraktować jako zrzeczenie się przez pana 
Makosza mandatu radnego — powiedział M. Śmi
gielski. — Wobec tego na najbliższą sesję została 
przygotowana uchwała o wygaśnięciu jego manda
tu z dniem złożenia pisma.

W międzyczasie J. Makosz powody swojej de
cyzji upublicznił w mediach, informował o nich 
obszernie również biuletyn i strona internetowa 
RIO. Na sesji Rady Miasta 21 stycznia br. uchwa-

la została przegłosowana, o czym piszemy sze
rzej w tym numerze „GR”, w relacji z posiedze
nia RM. Zgodnie z procedurą, zainteresowany 
został o decyzji Rady powiadomiony pisemnie. 
W odpowiedzi J. Makosz przesłał kolejne pismo, 
w którym zarzucał przewodniczącemu RM, że nie 
dał mu żadnych podstaw do przedstawienia na 
forum RM projektu uchwały o zrzeczeniu się 
mandatu. Spowodowało to zrozumiałą konster
nację. — Gdyby pan Makosz napisał, że nie będzie 
przychodził na sesje lub że zawiesza swój udział 
w sesjach, możnaby jeszcze dopuścić inną interpre
tację, ale w świetle jego oświadczenia, sytuacja była 
jasna — mówi M. Śmigielski. Podobne zdanie wy
razili miejscy prawnicy, uważając wyrażony 
w oświadczeniu zamiar za jednoznaczny i tożsa
my ze zrzeczeniem się mandatu, zaś zarzuty z dru
giego pisma - za niezrozumiałe. Radni z ugrupo
wania RIO nie zakwestionowali projektu uchwa
ły, choć nie wzięli udziału w jej głosowaniu, a sam 
J. Makosz na sesji się nie pojawił. Przypomnijmy, 
że to już trzecia osoba z RIO opuszczająca Radę 
Miasta od początku kadencji, choć oczywiście 
z innych powodów. (r)

Konwent i komitet
Na początku lutego prezydent Rybnika Adam Fudali wziął udział w kolejnym spotkaniu 

„Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu”. Do udziału w obradach kon
wentu zaproszeni zostali m.in. wojewoda Lechosław Jarzębski, marszałek województwa Mi
chał Czarski i prezes RIO Alicja Szczepanik. Następnie prezydent Rybnika uczestniczył 
w spotkaniu w urzędzie marszałkowskim, podczas którego przedstawi! wyniki prac podkomi
tetu sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów województwa 

śląskiego.

Zgromadzenie związku
Odbyła się sesja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powia

tów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Spotkanie samorządowców subregionu odbyto się 9 lutego br. w sali konferencyjnej Urzę

du Miasta w Rydułtowach. W jego trakcie zaprezentowana została oferta promocji gospodar
czej subregionu w krajach Europy Zachodniej przez inwestora strategicznego elektrowni „Ryb
nik" S.A. Przedstawiono również informacje na temat wdrażania unijnych funduszy struktu
ralnych. W programie spotkania zaplanowano także przyjęcie planu działalności oraz planu 
finansowego związku subregionu zachodniego na 2004 rok.

W Gimnazjum nr 7 bezpieczniej...
Po każdych dniach wolnych od zajęć szkolnych w Gimnazjum nr 7 liczono straty: wybite 

szyby, graffiti na elewacji budynków, zniszczenia na boiskach i skwerach. Od grudnia dzięki 
hojności Rady Rodziców i dotacji z PZU S.A. w Rybniku, zostały zainstalowane kamery ze
wnętrzne, które monitorują otoczenie szkoły. — Dewastacje ustały, oby na zawsze — mówią 
przedstawiciele szkoły. — Naszym sponsorom serdecznie dziękujemy.
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— Przedstawianie nowego budżetu gminy przed
siębiorcom, czyli ludziom mającym wpływ na ekono
miczny krajobraz miasta i tworzącym miejsca pracy, 
stało się w Rybniku dobrym zwyczajem — powiedział 
prezydent. — Chcemy, by rybniccy przedsiębiorcy 
mieli świadomość możliwości finansowych miasta 
i mogli się włączyć w realizację inwestycji. Referując 
budżet prezydent wykorzystał graficzną prezenta- 
q'ę przygotowaną na sesję budżetową miasta. (Patrz 
relacja z sesji RM). Dodatkowo, jako zachętę do in
westowania w mieście, przedstawił tereny inwesty
cyjne: okolice ulic 3 Maja i Piłsudskiego, teren po 
bazie ZGM przy ul. Dworek, teren za UM między 
ulicami 3 Maja i Miejską i obecny parking przy 
ul. Hallera, prezentując przy okazji koncepcję jego

O budżecie 
przy kawie
Niedługo po uchwaleniu budżetu na 

rok 2004 przez radnych, prezydent Adam 
Fudali zapoznał z jego założeniami 
przedsiębiorców na spotkaniach w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego oraz w Cechu 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości.

do 60 tys. euro - zapytanie o cenę. Oczywiście zmian 
jest o wiele więcej i życie zapewne znów je zweryfi
kuje. Podsumowując, prezydent uczulił przedsiębior
ców na możliwość konkurencji ze strony małych 
i średnich firm zachodnich po 1 maja br., podkre
ślając, że podstawą sukcesu w pozyskiwaniu zamó
wień jest wiedza firm dotycząca procedur przetar
gowych oraz pozyskiwania środków na funkcjono
wanie i rozwój przedsiębiorstw. A ponieważ wła
dzom samorządowym zależy na aktywizacji rybnic
kich przedsiębiorstw i tworzeniu nowych miejsc pra
cy, miasto służy wszelką informacją, również poprzez 
Izbę i Cech. Jak powiedział gospodarz spotkania, 
prezes Izby Andrzej Żylak, planowana jest także 
pomoc dla przedsiębiorców w postaci szkoleń 
w przygotowywaniu ofert przetargowych zgodnie 
z nowymi wymogami. W Izbie dostępne są też in
formacje dotyczące możliwości dofinansowania ma
łych i średnich przedsiębiorstw ze środków pomo
cowych. Prezydent przypomniał też, że szans trzeba 
szukać również u inwestorów prywatnych (np. Pla
za Centers).

W dyskusji padały pytania o zamówienia z wolnej 
ręki na mniejsze prace w mieście (firma elektryczna), 
o zasady obliczania wartości danego zadania, 
a także o duże zróżnicowanie opłat określanych przez 
podmioty uzgadniające dokumentację techniczną 
przy przygotowywaniu ofert przetargowych. Przed
siębiorcy wyrażali również niezadowolenie z likwida
cji w Rybniku punktów obsługi klienta m.in. rejonu 
energetycznego czy telekomunikacji, co bardzo

A W spotkaniu w Izbie wzięto udział kilkudziesięciu 
przedsiębiorców...,

► ... w Cechu frekwencja byta znacznie niższa.

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

zagospodarowania w formie „nowego rynku” i moż
liwość wykorzystania w tym przypadku partnerstwa 
publiczno-prywatnego, jeśli tylko dotycząca go usta
wa ujrzy światło dzienne.

Do tej pory, przy okazji spotkań przedstawicieli 
władz miasta z przedsiębiorcami padały z ich strony 
zarzuty, że rybnickim firmom trudno zaistnieć na 
rodzimym rynku inwestycyjnym. Okazało się jednak, 
że w ub. roku, na 162 postępowania przetargowe 
ogłoszone przez miasto, 109 umów podpisano z fir
mami rybnickimi. 70% wykonawców - zwycięzców 
przetargów - to członkowie rybnickiej Izby. Infor
mację taką podała naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych UM Danuta Kołasińska, przybliża
jąc też zebranym najbardziej istotne elementy zno
welizowanego prawa o zamówieniach publicznych, 
które wejdzie w życie na początku marca. Zmiany 
te podyktowane byty naszym rychłym wejściem w 
struktury Unii Europejskiej, a także związaną z tym 
większą konkurencją ze strony firm zachodnich. 
Nowe prawo nakłada na zamawiającego większą od

powiedzialność za procedury, ale daje mu też 
większą swobodę w wyborze trybu postępowania. 
Procedurze zamówień publicznych podlegać będzie 
większy krąg podmiotów gospodarczych, a prawie 
każde zlecenie dokumentacji projektowej będzie 
podlegało konkursowi. Zamawiający ma teraz więk
sze możliwości wykluczenia oferty z postępowania, 
m.in. z uwagi na rażąco niską cenę. Podwyższono 
z 30 do 60 tys. euro wartość progową dla postępo
wań o procedurze uproszczonej, zaś obniżono

utrudnia im działalność. Miasto na te decyzje nie ma 
jednak wpływu, choć, jak powiedział prezydent, ze 
swej strony zrobi! wszystko, by utrzymać w mieście 
posterunek celny. Póki co, udało się jedynie przedłu
żyć nieco czas jego funkcjonowania. Pytano też czy 
prawdą jest, że wyłączność na zlecenia projektowe 
dla miasta ma jedna firma, czemu prezydent zaprze
czył, apelując, by rybniccy przedsiębiorcy raczej współ
działali ,... nie wycinając się nawzajem.

(r)

11Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



»CKA
Bliżej Unii Europejskiej. (23)

Prezydencja w UE to formalne przewodnictwo 
kraju w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawicie
le poszczególnych państw członkowskich obej
mują ten urząd rotacyjnie, co sześć miesięcy, we
dług porządku alfabetycznego nazw krajów. Od 
stycznia br. Unią Europejską kieruje po raz szó
sty Irlandia, która objęła przewodnictwo pod ha
słem „Europejczycy - pracujmy razem”. W dru
giej połowie roku zmieni ją Holandia.

Przed Irlandią stoją więc trzy główne zadania. Po 
pierwsze, przewodnictwo we wszystkich spotkaniach 
- oficjalnych i roboczych. Po drugie, reprezentowa
nie Rady w stosunkach z innymi instytucjami i orga
nami UE, jak na przykład Komisja i Parlament Eu
ropejski. I po trzecie, występowanie w imieniu Unii 
na arenie międzynarodowej.

Do zadań przewodniczącego należy przede wszyst
kim organizacja prac Rady i jej organów. Pomaga mu 
w tym Sekretariat Generalny, który swą siedzibę ma 
w Brukseli. Przy wykonywaniu zadań z zakresu euro
pejskiej współpracy politycznej przewodniczącemu 
może też pomagać poprzedni oraz przyszły przewod
niczący. Ta szczególna forma współpracy ma zapew
nić element ciągłości w pracy Rady, mimo zmienia
jącej się co pół roku prezydencji i nosi nazwę „Troj
ka". Zwyczaj ten przyjął się w Unii Europejskiej pod 
koniec lat siedemdziesiątych, podczas jednej z belgij
skich prezydencji. Polega on na pomocy krajowi peł
niącemu zadania przewodnictwa w Unii poprzez przy
łączenie się na krótki czas małego zespołu dyploma
tów z następnej i poprzedniej prezydencji. Rozwią

zanie to sprawdzało się 
zwłaszcza w dziedzinie 
Wspólnej Polityki Za- I 
granicznej i Bezpie
czeństwa. „Trojka” pewnie straci rację bytu, gdy sze
roko pojęta polityka dyplomatyczna UE rozwijać się 
będzie w kierunku utworzenia systemu, dysponują
cego własnymi sprawnymi służbami.

Kraj, który przewodniczy Unii na początku swej 
półrocznej kadencji wyznacza sobie konkretne cele 
i priorytety. Irlandia postawiła sobie cztery prioryte
towe zadania, które mają zostać zrealizowane. To 
przede wszystkim poszerzenie Unii o dziesięć nowych 
państw członkowskich. Poza tym wspólna praca na 
rzecz wzrostu gospodarczego ze szczególnym 
uwzględnieniem „Strategii Lizbońskiej”, mającej 
uczynić Europę najbardziej konkurencyjną gospo
darką świata, wzmocnienie bezpieczeństwa UE po
przez dalszy rozwój obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości oraz budowanie pokoju. Każda pre- 
zydencja kończy się szczytem Unii Europejskiej, na 
którym Rada przyjmuje specjalny dokument zwany 
„wnioskami prezydencji” lub „konkluzjami Rady”.

Nieodłącznym elementem unijnego przewodnic
twa jest specjalne logo, będące swoistym sztanda
rem półrocznej kadencji. Jest ono zamieszczane na 
wszelkiego rodzaju publikacjach, reklamówkach, 
papierach firmowych etc. Zawsze zawiera elementy 
identyfikujące dany kraj na arenie międzynarodo
wej oraz nawiązuje do symboli unijnych. W przy
padku Irlandii jest to stylizowana harfa z dynamicz-

Premier Irlandii Bertie Ahern i przewodniczący Komi
sji Europejskiej Romano Prodi na początku irlandz
kiej prezydencji. W tle logo prezydencji.

Zdj.: www.eu2004.ie 

nie przedstawionymi gwiazdami przypominającymi 
flagę europejską. W okolicy logo zamieszcza się też 
- według uznania państwa - informację, że dany kraj 
przewodniczy akurat UE oraz adres internetowy ze 
szczegółami na temat prezydencji, obecnie 
www.eu2004.ie. Logo wyłaniane jest zazwyczaj 
w ogólnokrajowym konkursie.

Krzysztof Jaroch

uniwersytetu, rozwinięte jest szkolnictwo średnie, a Polacy maja swoją szkolę 
podstawowa i gimnazjum. Z powodzeniem działa w Karwinie monitoring wi
zyjny, co szczególnie rybnickich samorządowców zainteresowało. Wszystko 
wskazuje na to, że w wielu sprawach naszym miastom będzie „po drodze”, co 
może przynieść wiele korzyści obu stronom. Ze strony władz samorządowych 
Rybnika padła propozycja, by jednym ze wspólnych przedsięwzięć była strona 
internetowa z linkami do partnera, co pomogłoby w bliższym, wzajemnym się 
poznaniu. Niewykluczone, że podpisanie partnerskiej umowy Karwiny i Ryb
nika zbiegnie się z wejściem naszych państw do Unii Europejskiej. (r)

Sąsiad zza miedzy...
...czyli czeska Karwina zostanie prawdopodobnie kolejnym 

miastem partnerskim Rybnika.
Z inicjatywą spotkania wyszedł prezydent Adam Fudali mając na uwadze 

przystąpienie obu naszych krajów do Unii Europejskiej, gdyż wspólne przed
sięwzięcia mogą liczyć na wsparcie z unijnych funduszy strukturalnych.
A i bezpośrednie kontakty gospodarcze, kulturalne czy w dziedzinie sportu mają 
szanse na rozwój, choćby dzięki niewielkiej odległości dzielącej oba miasta.

Na początku lutego delegacja z Karwiny w składzie prze- 
zydent Antonin Petrasz, wiceprezydenci Tomasz Hanzel 
i Ladislav Szincl oraz kierownik biura prezydenta Vladislava 
Wiewiorkova, została przyjęta w Urzędzie Miasta przez 
prezydenta Adama Fudalego, a w spotkaniu wzięli również 
udział wiceprezydent Ewa Ryszka, przewodniczący RM 
Michał Śmigielski oraz pracownicy Wydziału rozwoju 
miasta, promocji gospodarczej i integracji europejskiej z jego 
naczelnikiem Gabrielą Lenartowicz. Prezentując gościom 
nasze miasto prezydent przekazał informacje o najważniej
szych inwestycjach, strukturze zarządzania, organizacji służ
by zdrowia i szkolnictwa oraz źródłach i sposobach finan
sowania samorządu w naszym kraju, a także możliwościach 
spędzania wolnego czasu. Po spotkaniu czescy goście obej
rzeli jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji Rybnika - 
Zespół Szkół Wyższych.

Karwina jest miastem o połowę mniejszym od Rybnika, 
liczącym ok. 68 tys. mieszkańców, z tego około 10% stano
wią osoby o polskich korzeniach. Wciąż funkcjonują tam 
trzy kopalnie, w których zatrudnionych jest wielu polskich 
górników. W Karwinie istnieje również filia opawskiego Czescy goście w Urzędzie Miasta - w środku Antonin Petrasz, z prawej Vladislawa Wiewiörkova. Zdj.: (r)
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„Srebrnousta” Platforma
— Polska wymaga przebudowy — mówił poseł 

Andrzej Markowiak podczas spotkania z 
udziałem parlamentarzystów Platformy Oby
watelskiej, które odbyło się 26 stycznia w Ce
chu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsię
biorczości.

Posłowie PO przyjechali do Rybnika, by rozma
wiać o naprawie państwa. Zdaniem A. Markowia- 
ka, uwagi i spostrzeżenia usłyszane podczas takich 
spotkań mogą przełożyć się na konkretne propo
zycje legislacyjne, a biorąc pod uwagę możliwość 
przyśpieszonych wyborów „(...) istnieje potrzeba 
rozmów”. Andrzej Gałażewski, który zasiada w 
sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz
nych i jest obserwatorem w Parlamencie Europej
skim, przekonywał o konieczności przebudowy 
administracji i dostosowania jej do wymogów UE. 
Mówił też o oddzieleniu kompetencji wojewody od 
kompetencji marszałka i rozważeniu możliwości 
połączenia słabych powiatów z silniejszymi. O po
trzebie zmian w służbie zdrowia mówił członek 
Komisji Zdrowia Tomasz Tomczykiewicz, anali
zując tzw. koszyk usług i powrót do koncepcji funk
cjonowania kilku firm ubezpieczeniowych, analo
gicznie do działania kas chorych. Posłanka Kry
styna Szumilas, pracująca w sejmowej Komisji

Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła temat edu
kacji i szkolnictwa wyższego. Eugeniusz Wycisło 
członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 
mówił o ustawie o pomocy społecznej, promocji

nomandatowych okręgów wyborczych do parla
mentu. C. Grabarczyk mówił też o pracach nad 
Kodeksem Postępowania Cywilnego.

Opiniom posłów Platformy Obywatelskiej przy
słuchiwali się m.in. prezydent Adam Fudali i sta
rosta rybnicki Damian Mrowieć oraz samorzą
dowcy z ościennych gmin, jak również sympatycy 

PO i mieszkańcy mia
sta. Prezydent Rybni
ka zwrócił uwagę na 
niewystarczające 
przygotowanie nasze
go kraju do absorpcji 
unijnych środków po
mocowych, które 
może mieć istotny 
wpływ na ich pełne 
wykorzystanie. 
W czasie spotkania 
poruszono też kwe
stie wyborów do Par
lamentu Europejskie-

Parlamentarzyści z PO podsumowali ubiegły rok i mówili o planach partii na przyszłość. go, a uczestnicy pyta-
Z4i-: s li posłów m.in. o sto-

zatrudnienia i programach emerytalnych, a czło
nek Krajowej Rady Sądownictwa Cezary Grabar
czyk z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 
o próbach ograniczenia zakresu immunitetu posel
skiego, podejmowanych przez PO i stworzenie jed-

sunek do propozycji powstania makroregionów 
i popularnego już dziś hasła „Nicea albo śmierć”, 
które przyniosło posłowi PO Janowi Rokicie, na
grodę w plebiscycie „Trójki" - „Srebrne usta”.

(S)

Przedsiębiorcy uhonorowani
prezydenta Adama Fudalego oraz prorektora ds. Z okazji jubileuszu 15-lecia honorowe medale 
nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Ślą- Izby odebrali przedstawiciele Przedsiębiorstwa 
skiej prof. Mariana Dolipskiego otrzymali: Od- Wielobranżowego REKMEL; Przedsiębiorstwa 
dział Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA. Wielobranżowego TELBUD Sp. z oo.; Zakładu 
w Jastrzębiu Zdroju; Spółka Energetyczna „Jastrzę- Robót Specjalnych Budowlanych Antoni Motycz- 
bie” SA., a Kopalnia Węgla Kamiennego „Mar- ka, zaś z okazji 10-lecia działalności uhonorowa- 
cel”-z okazji jubileuszu 120-lecia. no Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

i Usługowe BUDEXIM sp. zoo.; 
Ciepłownia Rydułtowy sp. z oo.; 
Centrum Techniki Grzewczej 
i Sanitarnej EKG B&B sp. z oo.; 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
ELANEX sp. z oo.; Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA. Oddział w 
Rybniku, ŁAD Sp. z oo.; Przed
siębiorstwo Produkcyjno Usługo
wo Handlowe NOWER sp. z oo.; 
ROLUX sp.j.; Agencja Ubezpie
czeniowa PZU ŻYCIE SA, ZAS 
s.c. Agencja Ubezpieczeniowa; 
Zakład Odmetanowania Kopalń 
ZOK Sp. z oo.

Na spotkaniu wręczono też 
przyznane rybnickim firmom wy
różnień w ramach programu 
Przedsiębiorstwo Fair Play. Jego 
celem jest promowanie etyki 
w działalności gospodarczej, po
stępowanie zgodnie z przepisami 

Z4j.: arch. IP-H --------------------------c.d. na stronie 28.

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
uhonorowała wyróżniające się 
przedsiębiorstwa oraz firmy obchodzące 
okrągłe jubileusze.

Okazją do wręczenia wyróżnień było noworocz
ne spotkanie członków Izby organizowane trady
cyjnie w Muzeum. Piramidy Wiedzy, Fachowo
ści i Przyjaźni z rąk prezesa Andrzeja Żylaka,

Wyróżnieni przedsiębiorcy na pamiątkowej fotografii.
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«fcKA
Stypendia dla studentów

Śląski Fundusz Stypendialny uruchamia VII już program, który umożliwia 
studentom wyższych uczelni uzyskanie pomocy finansowej.

Śląski Fundusz Stypendialny został powołany 
do życia w styczniu 2001 roku z inicjatywy senato
ra RP Adam Graczyńskiego. — Dzięki pomocy 
i ofiarności podmiotów gospodarczych z regionu 
Śląska, fundacja przyznała stypendia już ponad stu 
trzydziestu niezwykle uzdolnionym młodym lu
dziom, którym trudna sytuacja ekonomiczna mo
gła uniemożliwić rozwijanie talentów i zdolności — 
uważa senator i przewodniczący Rady Fundacji 
Adam Graczyński. Stypendystami fundacji było 
już kilkoro młodych rybniczan - Michał Pazgan 
z Akademii Ekonomicznej oraz studentki Uniwer
sytetu Śląskiego Marzena Urbańska, Edyta 
Janus i Aleksandra Orzechowska. Teraz przed 
szansą zdobycia stypendiów Fundacji ŚFS na se
mestr letni 2004 roku stoją kolejni studenci. Mogą 
się o nie ubiegać słuchacze uczelni wyższych 
wszystkich lat, mieszkańcy województwa śląskie
go, którzy udokumentują trudną sytuację mate
rialną (dochód rodziny wspólnie zamieszkującej 
w jednym gospodarstwie domowym z wnioskują-

Marsz śmierci
Tradycyjnie w styczniu obchodzimy 

rocznicę ewakuacji więźniów z obozów 
koncentracyjnych w 1945 roku, zwanej 
wymownie „marszem śmierci”.

Bo i jak inaczej określić wymizerowanych, głod
nych i wystraszonych, odzianych w łachmany lu
dzi, pędzonych w siarczysty mróz przez zdetermi
nowanych bliską klęską hitlerowców. Szlak 
z Oświęcimia, na którym znalazł się również Ryb
nik, znaczony był tysiącami ofiar. Wśród gnanych 
w nieludzkich warunkach ludzi nie została jednak

cym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 
600 zł brutto na jednego jej członka). Ponadto stu
denci powinni w terminie zaliczyć semestr zimo
wy 2003/2004 i uzyskać średnią ocen od 4,5 do 5,0 
(w przypadku niepublicznych uczelni wyższych 
stosujących inną skalę ocen - studenci powinni 
uzyskać średnią równą co najmniej średniej ocen 
na danej uczelni).

Wnioski o pomoc stypendialną ze środków Fun
dacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpowied
nim formularzu dostępnym w Internecie na stro
nic Fundacji www.sfs.katowice.pl lub w Biurze 
Zarządu Fundacji przy ul. Warszawskiej 3 (IV 
p.) w Katowicach, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 - 15.00. Termin przyjmo
wania wniosków wraz z wymaganymi dokumen
tami upływa z dniem 8 marca 2004 r. Wnioski 
należy przesyłać na adres Śląskiego Funduszu 
Stypendialnego, ul. Warszawska 3,40-009 Ka
towice.

zduszona chęć życia. Dochodziło do prób ucie
czek, takich jak w okolicach Kamienia. Przeżyło 
ją wielu więźniów ukrywanych później przez miej
scową ludność, przypłaciło życiem jeszcze więcej... 
W okolicy stadionu przy ul. Gliwickiej i kąpieli
ska „Ruda”, a także w Kamieniu pozostały miej
sca pamięci, gdzie do dziś, w każdą rocznicę tra
gicznych wydarzeń, przedstawiciele władz miasta 
i Muzeum, a także młodzież szkolna i harcerska 
składa hołd ofiarom nieludzkiego „marszu”.

Również w tym roku, pod trzema pomnikami 
przypominającymi tamte tragiczne dni, zastępca 
prezydenta Ewa Ryszka i dyrektor Muzeum Ge
nowefa Grabowska złożyły wiązanki kwiatów.

Uwaga rolnicy!
Biuro Powiatowe Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zwraca się do rolników 
zamieszkujących na terenia miasta 
Rybnika o odbieranie w siedzibie 
ARiMR w Rybniku przy ul. Białych 7, 
przygotowanych wypisów z rejestru 
gruntów, które mają służyć 
do poprawnego wypełnienia wniosku 
o dopłaty obszarowe (płatności 
bezpośrednie).

Wielu uprawnionych do dopłat posiadaczy użyt
ków rolnych do tej pory wypisów nie pobrało. 
O dopłatę - zgodnie z ust. z 18.12. 03. o płatno
ściach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. 
z 2004 r., nr 6. poz.40) - będzie się mógł ubiegać 
każdy, kto posiada gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni gruntów minimum 1 ha.

Biuro Powiatowe ARiMR w Rybniku, które 
przeprowadziło dla rolników mieszkających na 
terenie miasta cykl spotkań informacyjnych doty
czących dopłat, sygnalizuje gotowość do przepro
wadzenia dodatkowych szkoleń wszędzie tam, 
gdzie mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Do 14 
kwietnia br. spotkania informacyjne dotyczą
ce dopłat odbywać się będą w każdy piątek 
o godz. 16.00 w biurze ARiMR w Rybniku przy 
ul. Białych 7.

Honorową wartę wystawił rybnicki Hufiec ZHP, 
a w uroczystości wzięli udział uczniowie ze Szko
ły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Kamieniu. Młodzież z tej dzielnicy od 
kilku już lat towarzyszy obchodom, a dzięki przy
gotowaniu historycznemu w szkole, kolejne po
kolenia młodych ludzi dowiadują się o tragicznych 
wydarzeniach, jakie miały miejsce tuż obok, choć 
przed wielu laty.

(r)

... i w Kamieniu na terenie MOSiR-u.
Zdj.: C. Chlubek-AdamczykKwiaty złożono pod pomnikiem w pobliżu stadionu przy ul. Gliwickiej...

(S)
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Jeśli nie teraz to kiedy...
— Zauważyłem, że wśród mieszkańców Bogu- 

szowic-Osiedla nie ma nawyku chodzenia na wy
stawy. Uznałem, że ludzie chętniej będą chcieli 
poznać zainteresowania swoich przyjaciół i zna-

w latach 80., zdecydował się pokazać publicz
nie część zbiorów. Teraz dzięki „Galerii pasjo
natów” ponownie zaprezentował swoją kolek
cję. Pan Marian ma kilka noworocznych marzeń 
- chciałby poszerzyć zbiory o etykiety

kartek pan Zbigniew kupuje sam, inne otrzymu
je od znajomych, którzy wysyłają je z całego 
świata. Kolekcja wciąż rośnie i zajmuje coraz 
więcej miejsca, więc część trafiła już do... piw
nicy. Jednak widokówkom nic złego nie może 
się stać, gdyż kolekcjoner bardzo o nie dba, 
a zbiór jest skrupulatnie opisywany i „księgo
wany". Na wystawie zaprezentowanej w DK Bo- 
guszowice Z. Sowa pokazał najciekawsze kart
ki ze 172 krajów. Wyjątkową wartość ma dla ko
lekcjonera widokówka z Paragwaju, na którą 
czekał aż 25 lat. Dziś marzy o kartkach z Afryki 
środkowej i równikowej oraz z Oceanii.

Jak mówi dyrektor DK Boguszowice 
C. Kaczmarczyk, iskra „poszła” od zapałek, 
a właściwie od zapałczanych etykiet, ale

Żyją z pasją
Dla jednych to wyjątkowe hobby, dla innych - niemodne 

dziś zajęcie. Jeszcze inni dostrzegli w tym co robią panowie 
Marian, Andrzej, Roman i Zbigniew, prawdziwą pasję. W ten 
sposób powstał projekt „Galeria pasjonatów”, na który 
boguszowickie Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” uzyskało 
dofinansowanie z Urzędu Miasta Rybnika.

AÜTYXVNa

jomych — mówi pomysło
dawca i koordynator projek
tu, dyrektor DK Boguszowi- 
ce Cezary Kaczmarczyk.
Jednak jak się okazuje, reali
zacja pomysłu nic była prosta 
i to nie dlatego, że w Bogu- 
szowicach brakuje lokalnych 
pasjonatów, ale z powodu ich 
mentalności. Problemem 
było przekonanie ich, że to co 
robią warto wydobyć na świa
tło dzienne i pokazać szerszej 
widowni. Mimo początko
wych trudności - udało się. —
Stowarzyszenie, które patronu
je temu przedsięwzięciu otrzy
mało na ten cel grant z Urzę
du Miasta w wysokości 500 zł 
— mówi szefowa Stowarzy
szenia „Aktywna Dzielnica”
Ewa Sowa. — Chcemy, by z 
realizacji projektu płynęło jak 
najwięcej korzyści dla miesz
kańców, a Dom Kultury tętnił Pasjonat Zbigniew Sowa i część jego wyjątkowej kolekcji. Zdj.:

życiem. Tak też się stało...

Zapałczana iskra
Około 500 etykiet zapałczanych pokazał na 

wystawie w boguszowickim DK Marian Świer- 
czyna. To jednak tylko niewielka część jego ko
lekcji. — Mam 5 tysięcy etykiet z całego świata. 
Na wystawie znalazły się tylko niektóre, zebrane 
w kilku kategoriach, takich jak sport, stroje lu
dowe, przemysł, samoloty czy republiki radziec
kie. Ta pasja zaczęła się w latach 60. i 70., kiedy 
zacząłem korespondować z fabrykami produku
jącymi zapałczane etykiety. W ciągu kwartału do
stawałem od nich około 200 etykiet — mówi pa
sjonat. — Zbieram etykiety, bo one są jak ma
leńkie widokówki, z których można się wiele na
uczyć. Część „okazów” ma wartość nie tylko sen
tymentalną. Kiedy pan Marian zaczynał tworzyć 
swoją kolekcję, etykiety osiągały wysokie jak na 
tamte lata ceny 5, 6 zł. M. Świerczyna tylko raz,

z kontynentu amerykańskiego i afrykańskiego 
oraz pokazać swoją kolekcję szerszej publicz
ności. Na dobry początek w DK Boguszowice 
jego wystawę obejrzało kilkaset osób oraz 
uczniowie kilkunastu klas.

W pracy nazywali go „sztajger - widokówka”, 
traktując zamiłowanie pana Zbigniewa z lekkim 
przymrużeniem oka. Kiedy zobaczy się jednak 
jego kolekcję, pojawia się nieukrywany podziw. 
Kartofil Zbigniew Sowa ma 55 tys. widokówek 
ze 172 krajów świata. — Zbieram je od czter
dziestu lat. Zacząłem w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej i do dziś pamiętam swoją pierwszą 
widokówkę, którą dostałem z Ostrawy, z ówcze
snej Czechosłowacji — wspomina Z. Sowa. — 
Podczas podróży po Europie nigdy nie korzystam 
z mapy, bo większość tych miejsc znam z wido
kówek. Zawsze kiedy dostaje nową kartkę, się
gam po książki geograficzne oraz atlasy i spraw
dzam, gdzie znajduje się dane miejsce. Wiele

na tym nie poprzestano. W ramach projektu 
„Galeria pasjonatów” odbyła się również wysta
wa grafiki i malarstwa Andrzeja Dyrcza, wy
chowanka Barbary i Mariana Raków. Wła
śnie to spotkanie może zaowocować powsta
niem klubu twórców nieprofesjonalnych. Ko
lejną pasjonatkę wyłonił wieczór poezji Roma
na Dopadły, który do wysłuchania swoich wier
szy zaprosił wielu przyjaciół i gości. Wśród nich 
była również inna lokalna poetka Małgorzata 
Krzemińska, która też zdecydowała się zapre
zentować swoje pisane „do szuflady” utwory. 
Nadkomplet publiczności przyciągnęła do pla
cówki premiera grupy młodych filmowców, a w 
„kolejce” do prezentacji swoich zamiłowań i ta
lentów czekają jeszcze m.in. rusznikarz, rzeź
biarz oraz muzycy. To dlatego, że w Boguszo- 
wicach nie brakuje ludzi z pasją, ani tych którzy 
chcą ją pokazywać.

(S)
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Aby zorganizować bal należy: barwnie 
udekorować salę, zadbać o odpowiednią 
muzykę i ciekawy strój, a przede 
wszystkim o dobry humor. Wtedy 
z pewnością atmosfera będzie tak udana, 
jak na balu przygotowanym przez 
rybnickie kolo Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.

Zanim rozpoczęły się tańce, uczestnicy balu 
- podopieczni i pracownicy Warsztatów Tera
pii Zajęciowej, rodzice i opiekunowie, nauczy
ciele oraz wolontariusze, poznali laureatów „Pu
charów wdzięczności”, przyznawanych przyja
ciołom osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się w tym roku 
prezydent miasta Adam Fudali, znany ze 
„szklanego ekranu” telewizji kablowej, produ
cent Miejskiego Programu Informacyjnego Ja
nusz Rzymanek oraz przedstawiciele sponso
rów - Krystian Ortlib z firmy oświetleniowej, 
a także właściciel sklepu spożywczego Antoni 
Dronszczyk, który odbierając puchar zapewnił 
o dalszej współpracy na„ (...) słodkim odcinku”.

— Dziękujemy za drugie w mieście Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. To właśnie tam wykonywa
ne są wyjątkowe teczki, które mógłby pan wrę
czać jubilatom świętującym Złote Gody w Urzę
dzie Miasta — proponował Adamowi Fudale- 
mu, prezes rybnickiego kola Polskiego Stowa
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Jan Motyka. —Jeżeli cena będzie 
konkurencyjna... — zastanawiał się prezydent.

Zanim bal rozpoczął się na dobre, wychowan
kowie WTZ nr 1 i 2 zaprezentowali krótki pro
gram artystyczny. Wysłuchano kilku kolęd w wy
konaniu Hani Tarabury i zaprezentowano 
wierszowane jasełka, w których oprócz Maryi, 
Józefa i dzieciątka pojawiły się m in. srebrno
włose, rozśpiewane anioły. Nie był to jedyny 
świąteczny akcent. Uczestnicy balu otrzymali 
również słodkie prezenty. J. Motyka złożył tak
że podziękowania Alinie Łach, dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 11, w której od lat 
odbywa się integracyjny bal noworoczny.

Była to już 14 zabawa karnawałowa, a wzięło 
w niej udział prawie 200 osób.

(S)
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Jan Motyka pre
zentuje laureato
wi „Pucharu 
wdzięczności” 
prezydentowi 
A. Fudalemu, 
teczkę wykonaną 
przez uczestni
ków Warsztatów 
Terapii Zajęcio
wej nr 2.

Atmosfera świąt powróciła dzięki wierszowanym jasełkom i srebrnowłosym, rozśpiewanym aniołom z WTZ nr

... oraz kolędom wykonanym przez podopiecznych WTZ nr 2.
Zdjęcia: s
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Seniorzy z przedszkolakami
Po raz pierwszy Rada Dzielnicy 

Zebrzydowice zorganizowała spotkanie 
dla najstarszych mieszkańców, na które 
seniorzy licznie przybyli do Szkoły 
Podstawowej nr 12.

Gości przywitała przewodnicząca zarządu Rady 
Dzielnicy Teresa Knura, podkreślając zasługi se
niorów w przekazywaniu swoich doświadczeń ko
lejnym pokoleniom. Wśród uczestników spotkania 
byli też wicewojewoda Andrzej Waliszewski, pre
zydent Rybnika Adam Fudali, proboszcz parafii 
z Jejkowic ks. Karol Matera, dyrektor SP nr 12 
Irena Serwatka i dyrektor Przedszkola nr 12 Fe
licja Henek oraz radni Roman Berger i Droni

n' spotkaniu wzięta udział najstarsza mieszkanka 
Zebrzydowic, 95-letnia Franciszka Podleśny.
Zdj.: arch. Rady Dzielnicy.

sław Drabiniok - przewodniczący Rady Dziel
nicy Zebrzydowice.

Najwięcej wzruszeń wywołał występ zebrzydo
wskich przedszkolaków, które wystawiły jasełka, 
recytowały wiersze, śpiewały kolędy oraz piosen
ki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na pamiątkę spotkania Adam Fudali wręczył 
najstarszej mieszkance dzielnicy, 95-letniej Fran
ciszce Podleśny książkę. Za wkład włożony 
w rozwój Zebrzydowic podobnym upominkiem 
został obdarowany długoletni przewodniczący 
Rady Dzielnicy Roman Berger.

Spotkanie było okazją do wspomnień i wspól
nego śpiewu, a seniorzy byli bardzo zadowoleni 
i wyrazili nadzieję, że znów się spotkają. A przed
stawiciel Rady Dzielnicy zapewnili, że spotkania 
seniorów będą organizowane co rok.

maluchy 
na balu

Na początku lutego w Szkole 
Podstawowej nr 1 odbyt się I bal 
karnawałowy dla młodszego ro
dzeństwa uczniów chodzących do 
,jedynki”.

W tym dniu odbywały się także ze
brania rodziców podsumowujące 
I półrocze, dlatego mogli oni zosta
wić swoje pociechy na balu i udać się 
na wywiadówkę. Organizatorem balu 
była Rada Uczniowska wraz z opie
kunkami. Mamy nadzieję, że dzie
ciom podobała się zabawa i szkoła, 
w której w przyszłości będą się uczyć.

Jedną z form pozyskiwania środków jest doroczna loteria fantowa.
Zdj.: arch PZKS

Rok z PZKS
Kolejny rok działalności podsumował rybnic

ki oddział Polskiego Związku Katolicko-Spo- 
łecznego. Organizacja ta realizuje programy profi
laktyczne z zakresu opieki, wychowania i terapii skie
rowane do rodzin wielodzietnych, niewydolnych wycho
wawczo i zagrożonych patologią społeczną. Każdego roku organi
zowane dla dzieci są letnie kolonie. Z wypoczynku w Istebnej skorzystało 
w ub. roku 25 dzieci, zaś z wakacji w Holandii -10.Wyjazdy takie sprzyjają 
nawiązywaniu przyjaźni i przybliżają ideę wspólnej Europy. W sumie, od 
początku prowadzenia działalności przez rybnicki oddział PZKS, do Ho
landii wyjechało ok. 150 dzieci. Oddział służy również pomocą w wykupie 
recept, dofinansowuje zakup podręczników, a w tym roku zamierza umoż
liwić dzieciom mniej zamożnym naukę języków obcych. Już teraz darmową 
godzinną lekcję j. angielskiego udziela raz w tygodniu anglistka w Gimna
zjum nr 1, członkini PZKS. Organizacja swoje działania opiera na warto
ściach chrześcijańskich, licząc na wsparcie osób wrażliwych na ludzkie nie
szczęście i biedę, a jedną z form pozyskiwania pieniędzy, obok datków firm 
i osób prywatnych, jest doroczna organizacja loterii fantowej. Organizacja 
otrzymała też grant miejski w wysokości 2 tys. zł. (r)

171 cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



mmICKA
Muzycznie i karnawałowo

Wyjątkowo w tym roku długi i wciąż jeszcze trwający karnawał znalazł 
odbicie w atrakcyjnych propozycjach muzycznych Teatru Ziemi Rybnickiej 
i innych miejskich placówek kultury.

Były one przeznaczone przede wszystkim dla 
przedstawicieli średniego i starszego pokolenia 
- miłośników muzyki klasycznej, operetki, musi
calu, muzyki filmowej, przedwojennych przebo
jów i pieśni chóralnej. Ale było również trochę 
kabaretu, biesiada w stylu country i świątecznych 
remanentów. Jak się możemy domyślać, bogac
two repertuarowe w Rybnickim Centrum Kul
tury ma związek z tegorocznym jubileuszem 
40-lecia działalności tej placówki.

Miłość w muzyce
Sławomir Chrzanowski o miłości wie wszyst

ko, a przynajmniej o miłości w muzyce...Szefują
cy rybnickim filharmonikom przed rozwiązaniem 
orkiestry w 1995 roku, dziś dyrektor Filharmonii 
Zabrzańskiej, poprowadził koncert Filharmonii 
Rybnickiej, zorganizowany przez Towarzystwo 
Muzyczne im. Antoniego i Karola Szafran- 
ków z myślą nie tylko o trwającym karnawale, ale 
i „walentynkach”. Stojąc za dyrygenckim pulpi-

— Miłość rodzicielska, miłość kobiety i mężczy
zny w muzyce opiewana najczęściej, miłość do oj
czyzny, do Stwórcy i do pieniędzy właśnie... Poja
wiły się utwory bardzo popularne, m.in. z musi
calu „My Fair Lady”, ale i fragmenty z mniej 
u nas znanych, choć święcących prawdziwe try
umfy na Zachodzie i Stanach Zjednoczonych mu
sicali „Upiór w operze”, „Nędznicy” czy „Połu
dniowy Pacyfik”. Nie zabrakło pięknych tema
tów filmowych - ze „Śniadania u Tiffany’ego”, 
z „Przeminęło z wiatrem”, „Misji”, dumki 
z „Ogniem i mieczem” i oskarowej piosenki 
z „Pięknej i Bestii”. To był naprawdę miły kar
nawałowy wieczór, a Sławomira Chrzanowskie
go szczególnie usatysfakcjonował fakt, że w TZR 
znalazły się również osoby młode, które wybrały 
koncert zamiast dyskoteki...

Również Dom Kultury w Chwalowicach 
włączył się w walentynkowe szaleństwo, choć w tym 
pozytywnym, niekomercyjnym znaczeniu. Przy 
świecach, kawie i ciasteczkach (w cenie biletu!)

W kościele pod wezw. św. Jadwigi wystąpił znakomity, o długich i pięknych tradycjach chór Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego pod dyrekcją Grzegorza Pecka. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wielu po
pularnych kolęd i utworów sakralnych oraz kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta. W muzyczną atmosfe
rę wprowadził rybniczan powstały niedawno Chór Akademicki z Rybnika. Organizatorem koncertu było Ryb
nickie Centrum Kultury. Zdj.: M.T.

tern był Sławomir Chrzanowski... „sterem 
i okrętem”, muzykom pozostawiając rolę żegla
rzy. Nie tylko dyrygował, ale również ze znajo
mością rzeczy, lekkością i wdziękiem koncert za
powiadał, sypiąc faktami, cytatami i anegdotami 
jak z rękawa. Przekonał też żeńską część licznie 
zebranej w sali TZR publiczność, że o miłości 
równie pięknie jak tenor potrafi śpiewać bary
ton, co udowodnił solista Teatru Muzycznego 
w Gliwicach Adam Szerszeń. Szczególnie ro
mantycznie w jego wykonaniu zabrzmiała „Ma
ria” z musicalu „West Side Story”, zaś najwięk
sze brawa otrzymał za znaną i łubianą pieśń Tew- 
je Mleczarza „Gdybym był bogaty” ze „Skrzyp
ka na dachu”. Miała ona być przykładem miło
ści do ...pieniędzy. - Bo różne są rodzaje miłości 
- mówił dyrygent i prezenter w jednej osobie.

18

można było posłuchać najsłynniejszych arii 
i utworów miłosnych m.in. Schuberta, Chopina, 
Wieniawskiego, Debussy’ego i Gershwina. Wy
stąpili Joanna Stawarska - sopran, Paweł Sba
warski - skrzypce i Ksenia Więcek - fortepian.

Śpiewaj razem z nami...
Formuła koncertu popularnych arii ope

retkowych i przedwojennych przebojów, wy
konywanych wspólnie przez artystów na 
scence Sali Kameralnej Rybnickiego Cen
trum Kultury i publiczność na widowni, bar
dzo się spodobała.

Dobrze ponad setka osób ze specjalnymi 
śpiewnikami w dłoni zgodnym chórem śpiewała 
przebój z operetki „Księżniczka czardasza” 
„...Choć na świecie dziewcząt mnóstwo, usta lgną

ku twoim ustom...", ponadczasowe „Brunetki, 
blondynki... ” czy nieśmiertelne „ Usta milczą, du
sza śpiewa... ”z „Wesołej wdówki”. Nie da się jed
nak ukryć, że całe to śpiewające towarzystwo 
miało świetnych nauczycieli, a byli nimi soliści 
Teatru Muzycznego z Gliwic: Anita Maszczyk 
i Grażyna Żaak - sopran, Adam Żaak - bary
ton i Mieczysław Błaszczyk - tenor. Ten ostat
ni, rybnicznin zresztą jak się przyznał, doskona
le wypadł w roli prowadzącego całą zabawę, 
w czym wtórował mu Adam Żaak. Było miejsce 
na żart i anegdotę, nieszkodliwe złośliwostki 
i sympatyczne przekomarzanie się z ubawioną 
publicznością, przede wszystkim zaś na piękny 
śpiew. O odpowiedni nastrój postarali się orga
nizatorzy- kieliszek wina i świece na stołach, od
powiednie światło i aranżacja sali. Dyrektor RCK 
Adam Świerczyna zapowiedział, że podobna 
impreza zostanie powtórzona...

Kucyk na początek
Tradycyjną biesiadę, w tym roku w stylu 

country, zorganizowało w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej Śląskie Centrum Muzyczne „Muzy
ka i Ruch”. Co się najbardziej kojarzy z kowbo
jem? Rewolwer? Nie, koń! Nie mogło go więc 
zabraknąć na biesiadzie country. Wprawdzie 
w roli konia wystąpił kucyk, ale i to dobre. Żywe 
zwierzę na scenie, choćby był to tylko kot, za
wsze robi wrażenie. Wrażenie zrobił też główny 
gwiazdor przedstawienia Artur Barciś. Wpraw
dzie kowboj jego postury miałby na Dzikim Za
chodzie niewielkie szanse na przeżycie, 
ale w Rybniku - przeżył. Dodatkowo wyjechał 
do Warszawy ze sporym zasobem śląskich słó
wek, które podrzucała mu publiczność, a także 
członkowie zespołu South Silesian Brass 
Band, który przygrywał popisom gwiazdy oraz 
„tercetu egzotycznego”, coś bardzo przypomina
jącego skład zespołu „6 na 6”. Okazało się, że 
Rafał Wajner śpiewa swoim głębokim baryto
nem nie tylko gospel, swing i jazz, ale i country 
oraz pop-country... Towarzyszyły mu żona Mo
nika i Aleksandra Poniszowska. W tle przewi
jały się jeszcze tańczące seniority, odpoczywają
ce w momentach przerwy w powozie. Na scenie, 
przy stołach, odpoczywało jeszcze kilka innych 
osób... Było wesoło, a o to przecież w karnawale 
chodzi!

TGD live!
Atmosferę Bożego Narodzenia przywołał jesz

cze koncert Mieczysława Szczęśniaka, który 
wystąpił wspólnie z zespołem „Trzecia Godzi
na Dnia”, złożonego z uczestników „Szansy na 
sukces". Żywiołowym śpiewem na „chwałę Pana” 
kolęd i innych pieśni religijnych, zjednali sobie 
publiczność dość prędko podrywając ją z miejsc. 
Warto podkreślić, że znakomita atmosfera kon
certu przyczyniła się do podjęcia przez „Trzecią 
Godzinę Dnia” decyzji o nagraniu na początku 
kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej płyty „live” 
z nowym programem wielkanocnym. Zespół za
powiedział dwa koncerty.

(r)
Zdjęcia z koncertów na stronie II okładki
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Do bożonarodzeniowej i noworocznej 
atmosfery nawiązywał koncert 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, zorganizowany przez 
rybnicki ośrodek Alliance Franęaise 
ze wsparciem ambasady Francji.

Zapowiadając występ, dyrektor AF w Rybniku 
Elżbieta Paniczek określiła go mianem ukłonu 
w stronę wszystkich miłośników języka i kultury 
francuskiej, a tych, jak wiadomo, w Rybniku nie 
brakuje. Nietypowy był program koncertu, na któ
ry złożyły się utwory o charakterze bożonarodze
niowym z okresu zwanego w historii muzyki fran
cuskiej „złotym wiekiem", a więc lat 1650-1750. 
Równie oryginalnie zaprezentował się skład wy
konawców. Marta Kogut - absolwentka rybnic
kiej szkoły muzycznej oraz klasy organów 
prof. Juliana Gembalskiego na Akademii Mu
zycznej w Katowicach zaprezentowała instrument 
niezwykły i bardzo dziś rzadki, a mianowicie po
zytyw czyli rodzaj przenośnych organów w drew
nianej obudowie. Marta nie tylko na nich zagrała, 
ale co szczególne, sama je...zbudowała. Budowa 
instrumentu była „częścią praktyczną" pisemnej 
pracy dyplomowej traktującej o przenośnych po
zytywach, jaką M. Kogut obroniła w roku ubie
głym. Oczywiście u podstaw 
pomysłu stały fascynacja bu
dową organów i umiejętno
ści techniczne młodej orga
nistki. Konstruktorka zapo
znała publiczność z budową 
instrumentu i zasadami jego 
działania. Pozytyw to instru
ment dęty, a głos wydobywa 
się z niego dzięki miechom, 
którymi na koncercie poru
szał brat Marty - Jan. Jak 
można przypuszczać, oboje

są miłośnikami zarówno kultury, jak i języka fran
cuskiego, co Jan Kogut udowodnił, prezentując 
przed każdą pieśnią jej tekst po francusku. A fran
cuskie „kolędy” zaśpiewała Elżbieta Grodzka- 
Łopuszańska, towarzyszył jej zaś nie tylko pozy
tyw, ale i klawesyn, przy klawiaturze którego za
siadła Urszula Jasiecka. Oryginalny dźwięk 
przodka fortepianu współbrzmiał z pozytywem 
doskonale, zwłaszcza w momentach szczególne
go „dialogu" obu instrumentów i prezentowania 
przez wykonawczynie wariacji na temat poszcze
gólnych utworów.

Po koncercie, zgodnie z francuską tradycją 
zwaną galettes de roi, goście zostali poczęstowani 
ciastem, w którym zapieczone zostały „niespo
dzianki" w postaci porcelanowych...biedronek. Ich 
szczęśliwi znalazcy mogli od tej chwili być dumni 
z tytułu króla wieczoru oraz z korony. W nagrodę 
król ...zaprasza obecnych na następny wieczór. 
W tradycji francuskiej porcelanowe figurynki do za
piekania nazywają się/eve. Przyjmujemy anglosa
skie zwyczaje jak Halloween czy Walentynki, może 
więc i galettes de roi wejdzie do naszej tradycji?

▲ Wykonawcy koncertu: Marta Kogut - 
Urszula Jasiecka - klawesyn,

•4 śpiewa Elżbieta Grodzka-Łopuszańska.

przy klawiaturze pozytywu, przy miechach Jan Kogut,

Zdj.: r

Koncert pokoleń

Wielopokoleniowy chór w golejowskim kościele. Zdj.: RI) Gołejów

Ponad setka chórzystów wzięły udział w koncer
cie, jaki pod koniec stycznia miał miejsce w koście
le pod wezw. Chrystusa Króla w Golejowie. Wspól
nie zaśpiewali przedstawiciele kilku pokoleń golejowian, 
a organizatorką podobnych spotkań jest od czterech lat 
jest Helena Zaik - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr 29 w Golejowie, od lat prowadząca zespoły wokalne 
w Rybniku, w tym utytułowany zespół „Andantino”. Chór 
mieszany „Zorza”, którym również kieruje, powstał 
w 1945 roku, a jego pierwszym dyrygentem był Józef 
Szweda. Próby odbywały się między innymi w domu ro
dzinnym H. Zaik, która jest golejowianką. Chór został re
aktywowany za sprawą ks. Ambrożego Kucza, on też 
namówił H. Zaik, by wzięła śpiewaków pod swoja opiekę. 
Jest ona również twórcą i dyrygentem szkolnego chóru 
„Nadzieja” oraz parafialnej scholi „Światełka”, która, 
podobnie jak chór „Zorza”, towarzyszy kościelnym i dziel
nicowym uroczystościom. Wspólny kolędowy koncert był 
dla wszystkich wykonawców, szczególnie tych najmłod
szych, ale przede wszystkim dla słuchaczy, wielkim prze
życiem. Z ilości chórzystów można wyciągną wniosek, 
że Golejów jest bardzo umuzykalniona dzielnicą. (r)
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Gitarzysta Wojtek Seweryn miał 35 lat. Walczył ze śmiertelną chorobą, 

a pomagała mu w tym rodzina, przyjaciele oraz muzycy, z którymi współpracował. 
Do walki przyłączyli się też rybniczanie, którzy wzięli udział w wyjątkowym 
koncercie. Jednak tym razem choroba zwyciężyła...

Był dobrym człowiekiem...
4 lutego, na dwa dni przed koncertem, który 

miał wspomóc zmaganie Wojtka z rakiem, do 
Rybnika dotarła wiadomość o jego śmierci. Dla
tego też impreza musiała zmienić swoją formułę. 
—Będzie to koncert w hołdzie gitarzyście, który dla 
świata muzyki w Polsce i w Europie zrobił bardzo 
dużo — mówił dyrektor Rybnickiego Centrum 
Kultury Adam Świerczyna. — Chcemy pomóc 
rodzinie, która na koszty leczenia wydała ogromne 
pieniądze. Wśród gości byli prezydent Rybnika 
Adam Fudali i przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski oraz dominikanin, ojciec 
Andrzej Bujnowski, redaktor naczelny kwartal
nika „Ruah”, poświęconego ewangelizacji przez 
muzykę: —Nie znałem Wojtka, ale oglądałem film 
z warsztatów, które prowadził dla gitarzystów jaz
zowych. Widziałem jak udziela wywiadów i zorien
towałem się, że to dobry, otwarty człowiek, który 
pomagał wielu ludziom — mówi) dominikanin. 
—Muzycy chcą podziękować Bogu za Wojtka i po
kazać, że był dla nich i dla ich środowiska ważnym 
człowiekiem.

Po raz kolejny artyści, udowodnili, że w obliczu 
choroby osoby z „branży” potrafią się zintegro
wać. Byl to już trzeci koncert zorganizowany 
z myślą o Wojtku. Do Rybnika przyjechali wszy
scy z zapowiedzianych artystów, z wyjątkiem Irka 
Dudka.—Przyjechaliśmy tu dla swojego przyjaciela

— mówili. Dopisała też publiczność i choć sala 
nie była pełna, ze sprzedaży biletów zebrano 
6 tys. złotych.

— To smutne, że spotykamy się w takich oko
licznościach — mówił Jorgos Skolias, który jako 
pierwszy wspólnie z puzonistą Bronisławem 
Dużym zaprezentował się rybnickiej publiczno
ści. Na scenie TZR królował jazz, blues, rock, pop

oraz... znani muzycy m.in. Zbigniew Wodecki, 
Fiolka Najdenowicz, Jarosław Śmietana, pia
nista Piotr Wyleżol z zespołem, znakomity sak- 
sofonista i klarnecista basowy Piotr Baron, Zbi
gniew „Lewandek” Lewandowski oraz pomy
słodawca koncertu, rybniczanin Krzysztof 
Popek. Imprezę prowadzi! dziennikarz RMF FM 
Dariusz Maciborek, a organizatorem koncertu 
było Rybnickie Centrum Kultury oraz Dom 
Kultury Chwatowice i firma fonograficzna Po
wer Bros

Uczestnicy koncertu przekonywali, że „(...) wiel
ki nieobecny, z pewnością byt tego wieczoru razem 
z nimi".

O muzycznym talencie i kruchości życia mówil dominikanin Andrzej Bujnowski. Koncert otworzył Adam Świer- 
czyna, dyrektor RCK - współorganizatora imprezy.

Pomysłodawca koncertu rybniczanin Krzysztof Popek. z puzonistą Bronisławem Dużym. Zdjęcia: s
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Bardzo udaną próbę 
imprezy interdyscyplinarnej 
przeprowadzi! niedawno Dom 
Kultury w Chwalowicach.

W jednym miejscu zgromadzili się ludzie pióra 
i pędzla oraz muzycy i zgodnie z tytułem - ujawnili 
swoje artystyczne inspiracje i ...inicjacje. Członko
wie powstałego tu niedawno z inicjatywy Roberta 
Rybickiego „Ryby” Klubu Literackiego - Adam 
Grzela, Beata Matuszek, Piotr Żyła i Marcin Ko
morowski przedstawili wiersze swoich mistrzów i wła
sne na nie odpowiedzi, „...prezentując dużą swobodę i nie
zależność w traktowaniu materiału pisarskiego”. Swoje 
utwory poetyckie z pogranicza jawy i snu zaprezentował 
młody poeta z Gliwic Tomasz Woźniak.

Sztuki plastyczne to domena absolwentki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w klasie 
Jana Szancenbacha, założycielki grupy młodych 
plastyków nieprofesjonalnych „Magia koloru” 
Grażyny Zarzeckiej-Czech. To jej twórczość 
zainspirowała uczniów m.in. Marka Niesob- 
skiego, Ilony Kulig, Moniki Oleksik, 
Karoliny Smolki oraz bliźniaków Maćka 
i Tomka Niemców, których prace wystawiono. 
Ona sama uważa, że świadomość i wrażliwość 
artystyczna buduje empatię i niweluje agresję. I 
tę, między innymi, prawdę chciałaby swoim mło
dym podopiecznym przekazać.

Natomiast inspiracją dla muzyka jazzowego

Dźwięki z instrumentów uwalniał Leszek „Heffi” Wiśniowski (z lewej), przy stole siedzą „ludzie pióra”, 
na ścianach prace uczniów Grażyny Zarzeckiej-Czech. Zdj.: arch DK Chwalowice

Leszka „Heffi” Wiśniowskiego byt...on sam. Bo
hater muzycznej części „Inspiracji i inicjacji” jest ab
solwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatem mię
dzynarodowych konkursów jazzowych i współpra
cownikiem m. in. Krzesimira Dębskiego, Krzyszto
fa Ścierańskiego i Wojciecha Mrożka. Z wykorzy
staniem instrumentów akustycznych i urządzeń elek

tronicznych „Heffi” przedstawił program ekspry- 
mentalny pod nazwą „Koncert na flety, saksofony 
i dźwięki uwięzione Dźwięki były uwięzione, ale tyl
ko do momentu ich uwolnienia przez muzyka po
przez totalną improwizację. Swoim występem zro
bił Wiśniowski naprawdę duże wrażenie, a uczest
nicy imprezy w chwałowickim DK już się dopytują, 
gdzie będzie go można usłyszeć ponownie... (r)

«Naśladowcy van «gogba
— Trzeba zdążyć powiedzieć swoje — mówił komisarz wystawy Marian Bednarek 

podczas uroczystego podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vincenta van Gogha. Ta myśl, zdaniem M. Bednarka, 
powinna być inspiracją dla twórców.
Impuls do sięgnięcia po pędzel może dać zwy- w Klubie Energetyka, gdzie nagrodzono arty- 

kly imbryk, przystań w Jarosławiu, huta, rzeka stów amatorów i pokazano wystawę ich prac. Ju- 
Ruda, a nawet... Unia Europejska. To wyobraź- rorzy ocenili aż 290 prac z różnych dziedzin, 
nia podsuwa pomysł, by w 
kawałku drzewa dostrzec... 
samuraja, kobiece ciało 
przyrównać do narodzin Eu
ropy, a wykorzystując tkani
nę, pokazać smagane wia
trem słoneczniki. Te prace 
nie powstałyby gdyby nie ta
lent i pasja, które dostrzegli 
jurorzy konkursu - profesor 
Akademii Sztuk Pięknych 
Janusz Karbowniczek ini
cjator konkursu Marian 
Bednarek i artyści malarze 
Grażyna Zarzecka-Czech 
i Adam Czekański. Uro
czyste podsumowanie XI już 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Sztuki Nieprofe
sjonalnej im. Vincenta van Zdobywca Grand Prix w kategorii malarstwa Ryszard Szczepanek na tle 
Gogha miało miejsce nagrodzonych prac. Zdj.: s

wykonanych przez 56 artystów z całego kraju 
- Poznania, Łodzi, Katowic, Jaworzna, Chorzo
wa, Gliwic, Tychów, Żor, Radlina oraz Rybnika. 
Jak mówił pomysłodawca konkursu M. Bedna
rek, w tej edycji zbyt mało było grafik i tkanin, 
a w szczególności rzeźb, ale przecież patron kon
kursu byt mistrzem... pędzla. — Miejmy nadzie
ję, że będzie on mniej radykalny i w przyszłym roku 
„dopuści” więcej prac z dyscyplin, których zabra
kło w tym roku — żartował M. Bednarek.

W kategorii malarstwa, Grand Prix konkursu 
otrzymał Ryszard Szczepanek ze Świętochło
wic za zestaw prac, a w kategorii grafiki i rysu
nku, jurorzy przyznali tylko jedno wyróżnienie - 
Arturowi Żurawikowi za pracę „Portret”. Spo
śród zaprezentowanych rzeźb najwyżej oceniono 
„Samuraja” Krzysztofa Kozłowskiego 
z Łodzi, a wyróżnienie specjalne za pracę zbio
rową „Metamorfoza” otrzymała Pracownia Go
belinu Centrum Kultury „Zamek” w Pozna
niu. — Najważniejsze, by kochać to, co się robi. 
Wystarczy też odrobina wrażliwości — mówił o za
miłowaniu do sztuki J. Karbowniczek, a zdaniem 
M. Bednarka organizacja konkursu ma sens, gdyż 
„(...) widać postępy na drodze artystycznej jego 
uczestników”. A wszystko zaczęło się 11 lat temu 
od pomysłu i ... Vincenta van Gogha, któremu 
pasja i talent pozwoliły tworzyć arcydzieła. 
To właśnie w jego twórczości dostrzeżono,, (...) du
cha wspólnego z twórczością artystów-amatorów”.

(S)
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Dzieje...
Historia szkolnictwa w dzisiejszej dzielnicy 

Rybnika jest znacznie dłuższa. W starych kro
nikach zapisano, że już w 1805 roku została tu 
zbudowana drewniana dwuizbowa szkoła, do 
której uczęszczało ponad sto dzieci nie tylko 
z Niedobczyc, ale i okolicznych miejscowości. 
Sposób wynagradzania ówczesnego nauczycie
la nie przypadłby raczej współczesnym peda
gogom do gustu: oprócz 50. marek, na jego 
pensję składało się kilka sągów drewna, kilka
dziesiąt korców zboża, a także słoma i siano 
oraz... możliwość wypasu i hodowli zwierząt go
spodarskich. Polityka germanizacyjna prowa
dzona przez pruskiego zaborcę po 1864 roku 
doprowadziła do wycofania ze szkół języka pol
skiego i polskich nauczycieli, co dotknęło rów
nież polską, w ogromnej większości, społecz
ność Niedobczyc.

Powstanie kopalni i rozwój górniczych osie
dli, a co za tym idzie - wzrost liczby dzieci 
w wieku szkolnym - sprawiło, że podjęto decy
zje o budowie nowej szkoły w miejscu jej dzi
siejszej lokalizacji. 100 lat temu, dokładnie 
11 stycznia 1904 roku nowy, sześcioklasowy bu
dynek został uroczyście otwarty i poświęcony. 
W 1912 roku do szkoły uczęszczało prawie 600 
uczniów i pracowało w niej 7 nauczycieli. 
W tym samym roku, na drugim końcu Niedo
bczyc, otwarto drugą szkolę, do której przeszła 
część kadry. Marzenia o polskiej szkole speł
niły się dopiero w 1922 roku po zrywach po
wstańczych i Plebiscycie, w którego wyniku 
Niedobczyce wróciły do Macierzy. W 1925 roku 
szkoła zaczęła działać w systemie 7-klasowym, 
a dwa lata później przyjęła imię działacza na 
rzecz podniesienia polskiej oświaty na Śląsku 
Karola Miarki. Aż do 1939 roku rytm szkol
nego życia wyznaczały nie tylko klasówki i pro
mocje do następnej klasy, ale także szkolne,

patriotyczne i okolicznościowe uroczystości, 
„gwiazdki”, „mikołaje” i wycieczki w pobliskie 
Beskidy. Ważnym wydarzeniem by ta rozbudo
wa szkoły, którą rozpoczęto pod koniec 1937 
roku. W okresie okupacji Niemcy utrzymali 
działalność szkoły, ale z wiadomych względów 
byt to czas niepokojów - kronika roku szkol
nego 1944/45 rozpoczyna się zdaniem „...woj

na totalna”, a wobec zbliżającego się frontu, 
w połowie stycznia szkoła zostaje zamknięta. 

Z działań wojennych budynek wychodzi po
ważnie uszkodzony, ale uroczyste 
otwarcie, wreszcie polskiej, szkoły 
miało miejsce już w kwietniu 1945 r. 
Obok dzieci w szkole pojawili się do
rośli chcący, jak to w powojennej rze
czywistości, uzupełnić wykształcenie. 
Przybywa uczniów i pomocy nauko
wych, o co dbają kolejni dyrektorzy: 
Feliks Galisz, Mieczysław Widac- 
ki, Paweł Michalski, Kazimierz So
kołowski, Zygmunt Frysztacki. Ko
lejna dyrektorka, Krystyna Frysztac
ka, w połowie lat 70. zabiega o budo
wę sali gimnastycznej. Obiekt zostaje 
oddany do użytku w roku 1980, a przy 
tej okazji szkoła zyskuje dodatkowe 
klasy lekcyjne, izbę pamięci i małą salę 
gimnastyczną. W roku 1982 dyrekto
rem zostaje Jolanta Kocjan, dokład
nie 10 lat później stanowisko to obej
muje piastujący je do dnia dzisiejsze
go Marcin Olszewski.

Do szkolnych annałów wpisało się wielu wy
bitnych absolwentów, a wśród nich pilot RAF-u 
z czasów wojny Brunon Janas, profesor hi
storii Alfons Mrowieć, profesor filologii pol
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego Joanna 
Pyszny, księża - misjonarze Jerzy Gross 
(Togo), Kazimierz Abrahamczyk (Korea) 
i Michał Gitner (Australia).

Szkoła słynie dziś z sukcesów, w tym między
narodowych, kota modelarstwa lotniczego, a 
jego instruktor, mistrz świata z roku 1994 
Franciszek Kańczok to również wychowanej 
szkoły. Modelarnia przyjęta w 1986 roku imię 
wymienionego już B. Janasa. Aktualnie w SP 
21 w 18 oddziałach uczy się prawie 500 uczniów 
pod okiem 35 nauczycieli. Szkota posiada 17 
sal lekcyjnych, matą i dużą salę gimnastyczną, 
salę do gimnastyki korekcyjnej, pracownię 
komputerową, bibliotekę, świetlicę, salę do 
zajęć wyrównawczych i gabinet szkolnego pe
dagoga, są też prowadzone różnego rodzaju 
programy profilaktyczne. Dzieci mają zajęcia 
z języków obcych i informatyki.

Jubileusz... WKttKKk
Na mszy świętej w kościele pod wezw. Naj

świętszego Serca pana lezusa, która tegorocz
ne styczniowe uroczystości jubileuszowe roz
poczęta, poświęcono nowy szkolny sztandar, 
ks. dziekan Hubert Wieczorke poświęcił też 
tablicę wmurowaną z okazji jubileuszu w szkol
nym korytarzu. Zarówno na sztandar, jak na 
tablicę wróciło imię dawnego patrona szkołyJeden z najstarszych absolwentów ks. Joachim Musiolik.

100 lat SP 21
Sto lat to piękny wiek, a taki właśnie jubileusz obchodziła niedawno 

Szkoła Podstawowa nr 21 w Niedobczycach.

Jubileuszową tablicę odsłonił prezydent Adam Fudali, a poświęcił ks. dziekan Hubert Wieczorke.
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Karola Miarki. Wśród zaproszonych gości, któ
rzy przybyli z gratulacjami z okazji jubileuszu 
byli prezydent Adam Fudali, jego zastępca 
Jerzy Frelich, przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski, naczelnik Wydziału Edu
kacji UM Tadeusz Szostek, Maria Lipińska 
z delegatury Kuratorium Oświaty, a także 
przedstawiciele nauczycielskich związków za
wodowych, miejskich i dzielnicowych instytu
cji oraz Rady Dzielnicy z Jadwigą Le- 
onarską, a także radni z Niedobczyc Longin 
Bednorz i Henryk Ryszka. Podziękowania 
za życzenia złożył dyrektor M. Olszewski, od
bierając przy okazji, jako długoletni nauczy
ciel wychowania fizycznego, dyplom za zasłu
gi dla rozwoju sportu w szkole z rąk prezesa 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Stefana 
Adamczyka. Odczytano też pełne wdzięcz
nej pamięci listy: wychowanki szkoły

Uczniowie szkoły na tle sportowych trofeów.

Stwórzmy lepszy świat... śpiewali uczniowie wspólnie z byłą nauczycielką Magdaleną Husak.

Niepełnosprawny Sebastian z 6 klasy, mieszkający nie
opodal szkoły, porusza się na wózku i korzysta z tzw. 
łazika schodowego. Pomagają mu mama i szkolny woź
ny.

prof. Joanny Pyszny i byłego nauczyciela reli- 
gii, redaktora naczelnego „Gościa Niedziel
nego” ks. Marka Gancarczyka, którzy nie 
mogli być obecni na uroczystości. Pojawiło się 
natomiast wielu zasłużonych nauczycieli i by
łych dyrektorów szkoły, którzy uhonorowani 
zostali kwiatami. M. Olszewski złożył je też 
na ręce jednego z najstarszych absolwentów 
ks. Joachima Musiolika.

W części artystycznej wystąpił niedobczyc- 
ki chór im. A. Mickiewicza pod kierunkiem 
Wacława Mickiewicza oraz młodzież szkol
na. Uczniowie przedstawili montaż poetycki 
nawiązujący do 100-letnich dziejów szkoły na 
tle wydarzeń historycznych, zakończony od
śpiewaniem wspólnie z „panią” piosenki za
chęcającej do „...stworzenia lepszego świata”. 
Było też coś europejskiego - „Oda do rado
ści” w wykonaniu zespołu instrumentalnego 
- oraz swojskiego - trojak odtańczony przez 
trzecioklasistów oraz gwarowy monolog. 
Na korytarzu można było zobaczyć zdobyte 
przez uczniów nagrody w różnych dziedzinach 
aktywności, a także efekty ich plastycznych 
uzdolnień. Z okazji jubileuszu zorganizowa
no też halowy turniej pitki nożnej o Puchar 
Dyrektora. Wzięty w nim udział reprezenta
cje 13 rybnickich szkół. „(...)Wiek w służbie 
edukacji to czas owocnej pracy kilku pokoleń 
nauczycieli oraz uczniów, którzy tworzyli histo
rię szkoły. Dzisiaj mogą być dumni ze 100-let- 
niej już tradycji, którą obecne pokolenie prze
każe swoim następcom... ” - czytamy w zakoń
czeniu spisanych na okoliczność jubileuszu 
dziejach...

Zdjęcia: r (r)
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WtitecKA

1 Gzele i Krakowczyki
ród rybnickich kowali

Pierwszym rzemiosłem wykonywanym po
wszechnie w Rybniku było stawiarstwo czyli 
sztuka budowy i utrzymywania rybnych sta
wów. Z czasem jednak „struktura zatrudnie

nia” rybniczan urozmaiciła się. W praktyce pra
wie każde rybnickie domostwo, oprócz uprawy ka
wałka ziemi i hodow-

Trudno powiedzieć, kiedy w rodzinie Gzelow 
rozpoczęto trudzić się kowalstwem, ale nie moż
na wykluczyć, że stało się to już w średniowieczu. 
Rybnik był bowiem ważnym ośrodkiem kupiec
kim i rzemieślniczym dla wielu okolicznych wsi, a 
także takich miast jak Żory czy Wodzisław. Stało

li ryb w malutkim sta
wie, specjalizowało 
się w jakimś rzemio
śle. Przykładowo w 
latach 1784-1785 na 
805 mieszkańców 
miasta było aż 135 
warsztatów rzemieśl
niczych. Byli wśród 
nich: 1 cyrulik (golił, 
strzygi, wyrywał 
zęby...), 1 złotnik, 1 
powroźnik, 8 poń- 
czoszników, 1 cukier
nik, 2 cieśli, 3 mura
rzy, 2 fabrykantów 
skór, 3 stolarzy, 5
bednarzy, 6 garnca- podwórku rybnickiej kuźni Krakowczyków podczas podkuwania konia. Dzisiaj jest to 

I n r/ryników 18 budynek przy ulicy Korfantego nr 3, gdzie mieści się sklep obuwniczy i jubilerski. Drugi od 
'' prawej stoi ośmioletni syn kowala - Zygmunt Krakowczyk. Zdjęcie z 1940 roku.

tkaczy, 14 krawców,
20 szewców, 2 młynarzy, 2 siodlarzy, 2 rymarzy, 
2 kuśnierzy, 5 kołodziejów, 2 ślusarzy, 1 mydlarz, 
2 kapeluszników, 1 rękawicznik, 1 lekarz oraz aż 
12 kowali! Jeden z rybnickich rodów kowalskich 
został przebadany przez jego potomka, rybnicza- 
nina Bernarda Krakowczyka. — Analizując 
dzieje moich przodków odbyłem wiele podróży po 
okolicznych miejscowościach oraz odwiedziłem nie
jedno archiwum — tłumaczy pan Bernard. — Mię
dzy innymi udało mi się dotrzeć do mojego rybnic
kiego przodka, który nazywał się Jan Gzel, a uro
dził się przed rokiem 1662. Ów Jan Gzel miał syna 
Macieja Gzela, następnym pokoleniem był Jerzy 
Gzel, potem syn Jerzego - również Jerzy Gzel.

się tak zwłaszcza po roku 1538, kiedy król austriac
ki Ferdynand I dal Rybnikowi przywilej ośmio
dniowego jarmarku od dnia św. Jana Chrzciciela 
(24 czerwca) i cotygodniowego, środowego targu. 
Zjeżdżała się wówczas do Rybnika okoliczna lud
ność na wielkie zakupy i na handel. Korzystali z 
tego rybniccy rzemieślnicy, w tym kowale. Więk
szość ludzi przyjeżdżała wozami, dokonując przy 
okazji ich reperacji, a konie oddając do podkucia. 
Tylko to tłumaczy fakt, że w Rybniku było aż 12 
kowali. Jedna z kuźni Gzelów mieściła się na tere
nie dzisiejszej posesji przy ulicy Korfantego nr 3, 
gdzie dzisiaj jest sklep obuwniczy i jubilerski. Daw
niej do posesji tej należał dzisiejszy pasaż, łączący

Rybnicki mistrz kowalski Paweł Krakowczyk Ostatni rybnicki kowal z rodu Krakowczyków - Karol Krakow- 
(1867-1935). czyk (1904-1967); na zdjęciu z Żoną Elfrydą.

Przejazd kolo kuźni Krakowczyków to dziś łącznik między 
ulicami Zamkową i Korfantego. Tędy prowadzi m.in. dro
ga do redakcji „Gazety Rybnickiej”. Zdjęcie z 1935 roku.

ulicę Zamkową z Korfantego. Po obu stronach tej 
dróżki były bramy. Wozy do kuźni wjeżdżały bramą 
od strony ulicy Zamkowej zaś wyjeżdżały bramą 
na Korfantego. (Dzisiaj tą dróżką wchodzi się m.in. 
do redakcji „ Gazety Rybnickiej ”).

Wróćmy jednak do sprawy właścicieli oma
wianej kuźni. W pierwszej połowie XIX wieku owa 
kuźnia Gzelów została przejęta przez Grzegorza 
Krakowczyka. Stało się to bardzo pokojowo - otóż 
wspomniany wyżej Jerzy „drugi” Gzel przyjął na 
naukę rzemiosła kowalskiego chłopaka z Zawady 
Pszowskiej - Grzegorza Krakowczyka (1807-1884), 
który w wielu 21 lat ożenił się ze 31-letnią wtedy 
„starą panną”(l). Nie była to jednak byle jaka par
tia - bo ową panną była córka majstra Antonina 
Gzela. Ślub odbyt się w 1828 roku. Od tego czasu 
kuźnia przynależała do kowali o nazwisku Krakow- 
czyk. Po wżenionym w kuźnię Grzegorzu warsztat 
przejął jego syn Franciszek Krakowczyk 
(1834-1903), następnie był Paweł Krakowczyk 
(1867-1935), a potem prawnuk Karol Krakowczyk 
(1904-1967). Karol byt ostatnim kowalem w rodzie, 
zaś kuźnia została zamknięta wraz z końcem II woj
ny światowej w 1945 roku. Do zamknięcia warszta
tu przyczyniła się jego dewastacja i kradzież narzę
dzi dokonana m.in. w czasie przemarszu przez mia
sto armii radzieckiej, upaństwowienie huty „Sile
sia” i innych rybnickich zakładów, z którymi wcze
śniej kuźnia Krakowczyków współpracowała. Nie
przychylna też była atmosfera dla prywatnych 
przedsiębiorców po II wojnie światowej.

Potomkami Karola Krakowczyka - jednego 
z ostatnich rybnickich kowali - są Zygmunt Kra
kowczyk, potem Bernard Krakowczyk - który 
udzielił nam informacji i najmłodszy Mateusz 
Krakowczyk, uczeń SP 5 w Rybniku.

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Zachęcamy wszystkich czytelników do opisy
wania swych rodzinnych historii na tle dziejów 
naszego miasta.
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RWifl Pimm fiyftnrrrfi Dzisiejsze zdjęcia we „ Wielkim albumie Rybnika ” mają 
charakter WALENTYNKOWY. Może ktoś rozpozna na tych 

(ci. 24) zdjęciach swojego przodka? Natomiast za miesiąc w na
szym cyklu zaprezentujemy nieistniejące już wystroje wnętrz
rybnickich kościołów. Zapraszamy na nasze strony!

I cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 25



RVBNH K\
Dwa lata temu relację z setnych 

urodzin pani Emilii Drewniok 
opatrzyliśmy tytułem „Sto lat to za 
mało". I sprawdziło się na...l02!

Obchodząca 24 stycznia 102 urodziny pani Emi
lia jest dziś najstarszą mieszkanką Rybnika. Z 
niezwykłej okazji do kamienicy na Rynku, gdzie so 
lenizantka mieszka z synową Kazimierą, 
cała rodzina, a uroczystość trzeba było rozłożyć na 
dwa dni. Mszę św. w intencji jubilatki odprawił w jej 
mieszkaniu ks. Michał Anderko z parafii Matki 
Boskiej Bolesnej. Na kilka tygodni przed urodzina
mi dobre samopoczucie pani Emilii zmąciła nagła 
śmierć jej drugiego syna Karola, którego dotąd przez 
łzy wspomina. Jednak u jej boku pozostaje reszta 
rodziny, w tym czworo wnucząt, tyle samo prawnu
czek i praprawnuczka Karolinka - młodsza od swo
jej praprababci o cały wiek.

Emilia Drewniok urodziła się w Rudzie Śląskiej,

śledzić losy bohaterów „M jak miłość” i innych ulu
bionych seriali. Pani Emilia nie przepuści też żad
nych zawodów z udziałem Adama Małysza, lubi rów
nież skomentować wybory, jakich dokonują uczest
nicy „Randki w ciemno”. Głośne imprezy pod 
oknem jej nie przeszkadzają, a Rynek to okno na

miasto, z którym jest bardzo związana. Niejedna 
młodsza osoba pozazdrościłaby jej werwy i zdrowia. 
W każdym razie w czasie niedawnych dwudniowych 
badań lekarze niczego złego nie znaleźli. Jako bab
cia Adama Drewnioka, muzyka popularnej grupy 

i „Carrantuohill”, a jednocześnie miejskiego urzęd
nika, wyznała prezydentowi, że w zupełności zga
dza się z wymaganiami wobec pracowników Urzę
du Miejskiego, by nosili się elegancko. Zapewne 
przedtem widywała ulubionego wnuka w garnitu
rze dość rzadko...Choć sama jada skromnie, a dzień 
zaczyna od siemienia lnianego i wodzionki (bez 
czosnku, ale z solą czosnkową i maggi), energicznie 
namawiała gości do opróżniania zastawionego sto
łu. — Czy za prezydenta momy jakigoś abstynenta? 
— powiedziała, gdy ten podziękował za wino. Nie 
było rady - z życzeniami dwustu lat w zdrowiu, speł
niliśmy toast!

(r)

■B m
ft Wm mm’■Ml Wir

Rodzinny album prowadzony przez synową Kazimierę, z lewej Emilia i Alfons w młodości. Życzenia jubilatce składa prezydent Adam Fudali. Zdj.: r

a jej ojciec, po powtórnym ożenku, ze względu na 
pracę, osiedlił się w Chwałowicach. Po wyjściu za 
mąż za kolejarza - kierownika pociągu Alojzego 
Drewnioka, Emilia zamieszkała na Smolnej. Losy 
jej rodziny nie odbiegają od losów innych śląskich 
rodzin - powstańcza przeszłość męża zaprowadzi
ła go w czasie okupacji do Oświęcima, co nie prze
szkodziło Niemcom powołać syna Karola do We
hrmachtu. Potem Karol, przez Włochy dostał się 
do armii Andersa. Na szczęście - obaj wrócili po 
wojnie do domu.

Pani Emilia była zawsze osobą o silnym usposo
bieniu oraz własnym zdaniu i... tak pozostało do dziś. 
Nie sprawdziły się, na szczęście, wyroki lekarzy, któ
rzy po złamaniu przez panią Emilię kilka lat temu 
nogi, skazali ją na łóżko i pampersy. Studwulatka - 
elegancka i uśmiechnięta przyjmowała urodzino
wych gości przez kilka dni. Byt wśród nich również 
prezydent Adam Fudali, który złożył solenizantce 
życzenia w imieniu wszystkich rybniczan. Rozmowa 
przy stole była ożywiona i interesująca, może tylko 
nieco głośniejsza, gdyż ze wszystkich zmysłów, to 
słuch okazał się najmniej odporny na uciekające lata. 
Dzięki Bogu, wzrok pozwala jeszcze starszej pani

26

Zloty jubileusz
Pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu. Teraz świętują Złote Gody, które 

podsumowują pewien etap ich wspólnego życia - wypełnionego radością, 
ale i chwilami smutku, tak jak zmienne potrafią być koleje losu. 4
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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 sią 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 szansą naszym dzielnicowym.

Dzielnica nr XII 
Dzielnica obejmuje teren

Świerklan Dolnych oraz większą 
część Świerklan Górnych. Ulice: 
Boryńska, Budowlana, Gajowa, 
Górna, Górnośląska, H. Pobożne
go, Jana III Sobieskiego, Kościel
na, Kościuszki, Leśna, Łąkowa. 
Mieszka I, Ogrodnicza, Parytetycz- 
na, Rajska, Rybacka, Rybnicka - nr 
nieparzyste, Rycerska, Słoneczna, 
Sosnowa, Strażacka, Szkolna, 
Świerkowa, Wiejska, Żeglarska, 
Żorska - nr parzyste.

Sierż. Marcin Friebe rozpoczął 
służbę w policji w 1995 r. Po ukoń
czeniu kursu podstawowego praco

wał w Komisariacie Policji w Świerklanach. Po jego reorganizacji i przyłącze
niu go do Komisariatu Policji w Boguszowicach, został dzielnicowym Świer
klan Dolnych oraz części Świerklan Górnych. Dzielnica ta liczy ponad 6 tys. 
mieszkańców, a do najczęstszych przestępstw zaliczyć można włamania do 
placówek handlowych oraz bójki i pobicia. Zdarzają się też interwencje doty
czące nieporozumień rodzinnych bądź sąsiedzkich.

Aspirant Piotr Wolak
Dzielnica: Jankowice - Świerklany 

Górne
Dzielnica Jankowice obejmuje nastę

pujące ulice: Akacjowa, Biasowicka,
Bema, Boguszowicka, Borowików, Brzo
zowa, Dygasińskiego, Górnicza, Grażyń
skiego, Holy, Iglasta, Jarzębionowa, Ja
worowa, Kopernika, Korczaka, Korfan
tego, Kościelna, Krótka, Liściasta, Lom
py, Miarki, Moczydła, G. Morcinka,
Nowa, Piaskowa, Podkościelna, Podlesie,
Polna, Poprzeczna, Prosta, Przyjemna,
Radosna, Reymonta, Równoległa, Ryb
nicka, P. Skargi, Spokojna, Sportowa,
Świerklańska, Topolowa, Ukośna, Ks.
Walentego, Wesoła, Wierzbowa, Wolności, Wowry.

Świerklany Górne: Bratkowa, Fiołkowa, Jesienna, Letnia, Plebiscytowa, Ryb
nicka - nr parzyste, Słoneczna, Tęczowa, Tulipanowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zi
mowa i Żorska (nr nieparzyste).

Asp. Piotr Wolak z policją jest związany od 1991 r. Trzy lata przepracował w 
KMP Rybnik w ogniwie patrolowym, a później kolejno na posterunku policji lo
kalnej w Chwałowicach i w Komisariacie Policji w Świerklanach, a aktualnie 
w KP w Boguszowicach. Obowiązki dzielnicowego objął w 2000 roku. Ponadto 
pełnił funkcję oskarżyciela publicznego w kolegium ds. wykroczeń, a aktualnie 
w Sądzie Rejonowym. W ubiegłym roku za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej 
otrzymał nagrodę wójta gminy Świerklany.

Na terenie dzielnicy Jankowice - Świerklany Górne zamieszkuje około 6,5 tys. 
mieszkańców, a najczęstszymi przestępstwami popełnianymi na tym terenie są 
kradzieże oraz kradzieże z włamaniem. Przeprowadzane są też interwencje 
w trakcie nieporozumień rodzinnych.

Z dzielnicowymi można się spotkać w czasie dyżuru we wtorki w godzi
nach od 16.00 - 18.00 w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Świerklanach 
ul. Strażacka 1 lub przez dyżurnego KP Rybnik-Boguszowice, tel. 4215 626.

Sierżant Marcin Friebe

Tradycyjnie już z małżonkami świętującymi jubileusz 
Złotych Godów spotkali się prezydent Adam Fudali oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Cwenar. 
Oprócz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności jubilaci 
odebrali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy
znawane przez Prezydenta RP oraz upominki i kwiaty. Przy 
słodkim poczęstunku znalazł się czas na wspomnienia i na 
wspólny śpiew, gdyż tradycyjnie już jubileusz Złotych Go
dów uświetnił zespół „Gama”, za sprawą którego pary 
małżeńskie odbyły muzyczną podróż w czasie. Uroczystość 
miała miejsce 19 stycznia w Urzędzie Miasta Rybnika, 
a 50-lecie pożycia świętowali: Elfryda i Hubert Śmieta- 
nowie, Lidia i Henryk Kuczerowie, Leokadia i Rudolf 
Grzonkowie, Hildegarda i Henryk Stańkowie, Wan
da i Alojzy Mandelowie, Róża i Józef Prusowie, Bro
nisława i Jan Gwizdalowie, Wanda i Jerzy Skowron- 
kowie, Helena i Józef Fajkisowie, Stefania i Rufin Ka- 
putowie, Bronisława i Bonawentura Grytowie, Ger
truda i Jan Dziewiorowie, Małgorzata i Alojzy Mi
chalscy, Melania i Kazimierz Kobrynowiczowie, Re
gina i Gerhard Pierchalowie, Berta i Wiktor Nosiad- 
kowie, Maria i Ludwik Gańczorzowie, Klara i Zdzi
sław Rasińscy, Eugenia i Reinhold Sitkowie, Fran
ciszka i Józef Wieczorkowie, Magdalena i Stanisław 
Nowakowie, Anna i Eryk Hejnowie, Elżbieta i Jerzy 
Bryszowie oraz Ludwika i Alojzy Ryszkowie.

„Złotym” jubilatom życzymy zdrowia i kolejnych, 
wspólnych rocznic. (S)

i Sv ,L | g

ICTÜ iff
'■ E

' .t V ’ Mfl

m rt ,#g
&

ML

i. *

1 cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 27



imsx'iVKA

. . . TtAmu Ziemio pamiątki
4 grudnia br. minie 40. rocznica 

działalności Teatru Ziemi Rybnickiej, 
tak więc ta największa placówka 
kulturalna w mieście obchodzić będzie 
okrągły jubileusz.
W związku z planowanymi uroczystościami, dy

rekcja Rybnickiego Centrum Kultury po raz
kolejny zwraca się do rybniczan, i nie tylko, o wy
pożyczenie lub przekazanie wszelkich materialnych 
dowodów działalności placówki, tj. fotografii, arty
kułów prasowych, programów i innych wydawnictw, 
plakatów, repertuarów, zaproszeń, gadżetów, a na
wet... starych biletów. Być może zostaną one wy
korzystane jako materiał do jubileuszowej publi
kacji lub okolicznościowej wystawy. Pierwszy anons 
w „GR” sprawił, że kolekcja pamiątek wciąż się 
powiększa.

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

Za zainteresowanie się naszą prośbą ser
decznie dziękujemy!

(r)

Zapf 03111 nas...
• Rada Dzielnicy Smolna na XIV „Spotkanie 

Smolnioków Kolędujących” (30 stycznia).
• Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny na spotka

nie noworoczne (30 stycznia).
• Dom Kultury w Boguszowicach na cykl spek

takli profilaktycznych Teatru Greckiego „Ka
tharsis” (9-13 lutego) - więcej w następnym 
numerze „GR”.

• Rada Młodzieży I Liceum Ogólnokształcą
cego na koncert finałowy „Szkolnego Idola 
I LO” (11 lutego).

• Rybnickie Centrum Kultury na wernisaż wysta
wy akwareli Macieja Kozakiewicza (13 lutego).

• Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych - 
Okręg Śląski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
i Muzeum w Rybniku na wernisaż wystawy 
„Przyroda światłem malowana” (13 lutego).

• Młodzieżowa Rada Miasta oraz samorządy 
uczniowskie szkól średnich na konferencję pra
sową na temat „Szkolnego idola”, imprezy któ
rej final zaplanowano na 16 kwietnia w Zespole 
Szkól Ekonomiczno-Usługowych (13 lutego).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na otwarcie 
wystawy Tadeusza Ciuraby „Słomkowe im
presje” (17 lutego).

• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na
konferencję „Porozumienia lokalnych NGO’s 
- korzyści i koszty płynące z integracji środowi
ska” (17 lutego).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
na otwarcie wystawy fotografii Marii Śliwy 
„Jestem” (20 lutego).

Uniwersytet III Wieku zaprasza...
na zajęcia do swojej siedziby 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

Program zajęć na marzec 2004 r.
• 1.03., godz. 10"" - Dyżur 

prawniczy-mec. S.Balicki.
• 1.03., godz. 12-’"'Muzy ko- 

terapia - prowadzący Bo
lesław Motyka.

• 4.03., godz. 11IWI- „Cogi- 
to”... - temat „Czy w Pol
sce jest społeczeństwo kla
sowe?” - prowadząca Ur
szula Motykowa.

• 5.03., godz. 11""- Brydż.
• 8.03., godz. 12""- „Dzień Kobiet i Mężczyzn”, do

roczne informacyjne Walne Zebranie wszystkich 
członków RKUTW.

• 10.03., godz. 15°"- Spotkanie z Hubertem Kana
kiem Pełnomocnikiem Prezydenta Rybnika ds. 
Bezpieczeństwa.

• 11.03., godz. 11""- Zespół dyskusyjno-literacki, 
p.t.”.Polacy - jacy byliśmy, jacy jesteśmy” - prowa
dząca Alicja Godlewska.

• 15.03., godz. 10""^ Dyżur prawniczy - mec. J. Grzyb- 
czyk.

• 22.03., godz. 12’"- Spotkanie autorskie Józeły Hen- 
nelowej z-cy redaktora „Tygodnika Powszechne
go” temat „Moje przyjaźnie”.

• 24.03., godz. 15"" - „Osteoporoza” - dr Wojaczek.
• 29.03., godz.1230 - Spotkanie solenizanckie.

Przedsiębiorcy uhonorowani
c.d. ze strony 13.________________________________
prawa oraz rzetelność w relacjach z konkurencją 
i lokalnymi władzami. Program wywodzi się od ogło
szonego na początku lat 90. przez Krajową Izbę Go
spodarczą konkursu Business Fair Play Award, a fir
my muszą poddać się wnikliwej weryfikacji. Zdo
bywcą Statuetki i Certyfikatu Przedsiębiorswo Fair 
Play zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo
we „Utex” sp. z oo., Zloty Certyfikat przyznano 
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Ecol” 
sp. z oo., (w 2002 roku Złoty Certyfikat otrzymało 
rybnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali
zacji sp. z oo.), Certyfikaty zdobyty: PWiK, Przed
siębiorstwo Wielobranżowe „Pomex” i Przedsiębior
stwo Odzieżowe „Lazar”. Uczestnictwo w progra
mie w kolejnych latach umożliwia uzyskanie coraz 
wyższej kategorii wyróżnień aż do Platynowych Sta
tuetek dla firm, które w programie uczestniczą co 
najmniej 10 lat. Przypomnijmy, że również Rybnik 
nosi miano Gminy Fair Play. (r)

My się
zimy
nie
boimy.,

Tegoroczna zima nie daje 
Rybnickim Służbom Ko
munalnym odetchnąć. 
„ Gazeta Rybnicka ” dzię
kuje za „ponadplanowe” 
odśnieżanie obejścia re
dakcji.

Zdj.: M.T.

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Urząd Miasta w Rybniku serdecznie zaprasza na

Giełdę Budownictwa i Wyposażenia

która odbędzie się w dniach 
od 26 do 28 marca 2004 roku 
w Zespole Szkól Ekonomiczno—Usługowych w Rybniku przy ul. św. Józefa 30.
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Narciarstwo szkolne ciężyła Magdalena Świrska z III LO (1,07.52), przed 
Agatą Dworaczekz II LO (1,11.55) i Julią Zachembą 
z IV LO (1,11.69). Wśród chłopców szkół ponadgim- 
nazjalnych najmniej czasu na dwukrotny przejazd trasą 
slalomu potrzebował Mateusz Sobik z IV LO 
(1,06.70), drugi byt Jakub Nosiadekz ZSP3 (1,06.80), 
a trzeci Marcin Zawadzki z ZST (1,06.84).

W czasie, kiedy w niemieckim Oberhofie wy
chowanek „Ryfamy" Rybnik biatlonista Tomasz 
Sikora (aktualnie Dynamit Chorzów) zdobywał 
srebrny medal mistrzostw świata w biegu na 20 
km., w Istebnej na „Złotym Groniu” 
uczniowie rybnickich gimnazjów i 
szkól ponadgimnazjalnych rywalizo
wali w mistrzostwach Rybnika w nar
ciarstwie alpejskim.

Organizatorem odbywających się już 
po raz kolejny zawodów był Szkolny 
Związek Sportowy w Rybniku a wzięło 
w nich udział prawie 90 zawodników.

Wśród gimnazjalistek zwyciężyła Mag
dalena Szymiczek z Gimnazjum Ur
szulanek, z łącznym czasem dwóch prze
jazdów 1,19.84 min. Druga była Magda 
Michalik z Gimnazjum nr 4 (1,12.23), 
a trzecia Monika Nosiadek z Gimna
zjum Urszulanek(l,13.77). Wśródgim- Zwycięzcy 0,wa/lzac;,- na a,otym Groniu» 
nazjalistów najlepszym narciarzem oka
zał się Marcin Kanafek z Gimnazjum nr 2 
(1,10.60), drugi był Marcin Iwanicki z Gimnazjum 
nr 3 (1,10.87), a trzeci Szymon Gąszczyk z Gim
nazjum nr 4 (1,11.07).

W grupie uczennic szkół ponadgimnazjalnych zwy-

Zdj.:M.T.

Dla najlepszych zawodników w poszczególnych 
kategoriach organizatorzy przygotowali puchary, dy
plomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczał Na
czelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Szostok oraz 
prezes SZS Stefan Adamczyk.

Koszykarki z pucharem
Miodziczki młodsze sekcji koszykówki 

RMKS-u Rybnik jeszcze przed feriami zimo
wymi wzięły udział w turnieju o Puchar Pre
zesa UMKS „Gracz”, jaki odbył się w Stara
chowicach. Po dwódniowych zmaganiach rybni- 
czanki zostały zwycięzcami turnieju, pokonując 
w dwóch spotkaniach UKS Trójkę Żyrardów 57:49 
i gospodarza turnieju „Gracz-a” Starachowice 52:42. 
W nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymały okazały 
puchar i pamiątkowe koszulki, a rybniczanka Mal- 
wina Szymik została królem strzelców turnieju.

W spotkaniach tych punkty dla RMKS-u zdo
były: Malwina Szymik 23, Ania Gołyźniak 18, 
Natalia Przekop 17, Justyna Chrobok 17, Ania 
Dziekan 10, Patrycja Siebe! 7, Użesika Lubsz- 
czyk 6, Paula Szymczyk 4, Karina Kuczera 2, 
Justyna Kaczorowska 2. Ponadto barw RMKS- 
u broniły: Karolina Plóciennik, Oliwia Kab- 
zińska, Michalina Torebko, Daria Gaca. Na 
co dzień rybniczanki są uczennicami klasy spor
towej szóstej działającej w Szkole Podstawowej 
nr 34 w Rybniku i występują w rozgrywkach or
ganizowanych przez Śląski Związek Koszykówki 
w Katowicach. W nich jak na razie po czterech 
kolejkach rywalizacji w grupie finałowej są jedy
nym niepokonanym zespołem.

sportu, Mistrzostw Polski Juniorów (59 dyscyplin), 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (59 dyscy
plin) i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzi
ków (31 dyscyplin).

W punktacji łącznej powiatów w systemie 
sportu młodzieżowego za 2003 r. Rybnik skla
syfikowany został na bardzo wysokim 42 miej
scu (w sumie sklasyfikowanych zostało 357 
powiatów) z dorobkiem ponad 630 punktów. 
Zwyciężyła Warszawa (10 231 pkt.), przed Pozna
niem (7204 pkt.) i Wrocławiem (5548 pkt.).

W punktacji powiatów na tle województwa 
Rybnik zajął 7 miejsce. Zwyciężyły Katowice 
1500 pkt., przed Bielsko Białą 1251 pkt., i Często-

RMKS najlepszy
Po raz kolejny Ministerstwo Edukacji Na

rodowej i Sportu dokonało oceny funkcjono
wania w 2003 r. Systemu Sportu Młodzieżo
wego. Pozwala on nie tylko na wyszukiwanie spor
towych talentów w całym kraju, ale stanowi atrak
cyjną alternatywę dla spędzania czasu przed tele
wizorem i komputerem. Nic bowiem nie mobili
zuje bardziej niż rywalizacja z rówieśnikiem. Spor
towe współzawodnictwo pozwala na sprawdzenie 
swoich możliwości, uczy koleżeństwa i współpra
cy zespołowej, pozwala na internalizację zasad fair 
play jako reguł postępowania w życiu.
Równocześnie wytwarza w młodym 
człowieku trwały nawyk uprawiania 
sportu.

Zdaniem Ministerstwa bilans osią
gnięć 2003 roku jest zadowalający.
Rośnie liczba sklasyfikowanych klu
bów, gmin, miast i powiatów. Zawar
te w 2003 roku porozumienie pomię
dzy Ministrem Edukacji Narodowej i 
Sportu, a władzami samorządowymi 
wszystkich województw, dotyczące 
współpracy w realizacji programu 
szkolenia i współzawodnictwa sporto
wego młodzieży uzdolnionej, przyno
si zatem oczekiwane efekty. Podstawą
dn nnHcnmou/ania *»fpW0w szkolenia

sportowego są wyniki uzyskiwane
przez sportowców podczas zawodów sportowych, chową 1061 pkt.). W Rybniku najwięcej punktów 
Są one organizowane w formie: Młodzieżowych zdobył Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 
Mistrzostw Polski, rozegranych w 27 dyscyplinach (207 pkt.), drugi jest Energetyk Rybnik (77 pkt.),

a trzecia Polonia Rybnik (76 pkt.).
Na kolejnych miejscach uplasowały się: MKKS 

Rybnik (69,09 pkt.), MKSz Rybnik (59 pkt.), Ry- 
fama Rybnik (46,66 pkt.), UKS Bushi Rybnik (27 
pkt.), Silesia Rybnik (26 pkt.), UKS Chochlik 
Rybnik (16,01 pkt.), i UKS Grom Rybnik (10 pkt ).

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy to za
łożony w 1992 roku klub wielosekcyjny. Aktual
nie w jego struktury wchodzą sekcje: koszykówki 
dziewcząt, pływania, szermierki, lekkiej atletyki, 
boksu. Jeszcze w ubiegłym roku barw RMKS-u 
bronili siatkarze (teraz TS Volley Rybnik).

Kadeci z medalem
W Gliwicach rozegrane zostały finały Mi

strzostw Śląska kadetów. Starujacy w turnieju 
siatkarze TS Volley Rybnik. W pierwszym spo
tkaniu rybniczanie przegrali z KS Rafako Raci
bórz, a w meczu „o życie”, również w tiebreaku, 
pokonali Górnika Radlin i z drugiego miejsca w 
grupie awansowali do półfinału, gdzie pokonali 
Płomień Sosnowiec i tym samym zapewnili sobie 
nie tylko medal mistrzostw Śląska, ale również 
awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. 
W meczu finałowym mistrzostw śląska rybnicza
nie nie sprostali drużynie z Częstochowy, przegry
wając i zdobyli srebrny medal. Skład TS Volley 
Rybnik: Mateusz Blic, Adam Grzelec, Bazyli 
Kowalski, Sławomir Kowalczyk, Michał Łata, 
Wojtek Pomorski, Daniel Misztal, Arkadiusz 
Woźniak, Wawrzyniec Bonk, Karol Jaciów, 
Michał Potera (libero). Trenerem zespołu jest 
Lech Kowalski.

1 clcfony do redakcji: 42 28 825. 42 60 070 29



ÜmkKA
Sport bez granic

Sport to kolejna, po kulinarnej, 
płaszczyzna, na której rywalizują trzy 
zaprzyjaźnione z sobą szkoły średnie 
ze Słowacji, Czech i Rybnika. Tym 
razem uczniowie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych okazali się 
bezkonkurencyjni.

W połowie lutego w czeskim Bohuminie 
uczniowie wspomnianych szkół uczestniczyli w 
rozgrywkach w siatkówce oraz piłce nożnej ha
lowej. —Aby uatrakcyjnić zawody przedstawi
ciele szkół ustalili, że drużyny siatkarskie będą mie
szane - w każdej musiały znaleźć się minimum 
dwie dziewczyny—podsumowuje pomysłodaw
ca i inicjator współpracy pomiędzy placówkami 
Wojciech Wilkoń z ZSE-U. —„Ekonomik" 
nie dał większych szans zarówno gościom ze Sto-

Puchary dla piłkarzy

wacji, jak i gospodarzom i wyjechał z gościnnego 
Bohumina z dwoma pucharami

Reprezentacja ZSE-U wystąpiła w składzie:
Agnieszka MarcheL, Natalia Musz, Magda
lena Styrczula, MarekTabor, Rafał Riemel, 
Klemens Podleśny, Adrian Potrawa, Irene
usz Pawlas, Robert Papierok, Daniel (łasz
ka i Grzegorz Jaruga, a opiekę zapewnili im 
nauczyciele: MiroslawOlcha, Wojciech Plew- 
ka i Wojciech Wilkoń 

Trzy szkoły współpracują z sobą już od pew
nego czasu, a fundusze na sfinansowanie po
szczególnych przedsięwzięć pozyskują z różnych 
źródeł, m.in. z Grupy Wyszehradzkiej. Kolejną 
międzynarodową rywalizację zaplanowano na 
początek kwietnia. Tym razem w Rybniku od
będzie się IV Wielkanocny Konkurs Gastro
nomiczny. O wynikach kulinarnych zmagań 
również poinformujemy na naszych łamach.

...i dla siatkarzy. Zdj.: arch ZSE-U

Udany sezon bokserów
Miniony rok kalendarzowy byl nie

zwykle udany dla bokserów RMKS-u 
Rybnik. Dlatego też najlepsza piątka z 
nich: Marcin i Patryk Cichoccy, Tomasz 
Rejmak, Piotr Buchta i Mateusz Ma
zik, na okolicznościowym spotkaniu pod
sumowującym ubiegły rok, otrzymała z rąk 
wiceprezydenta Józefa Cyrana okoliczno
ściowe upominki. W ub. roku bokserzy 
RMKS w klasyfikacji drużynowej zwycię
żali w turnieju o Puchar dyrektora MO- 
SiR-u i prezydenta miasta Rybnika, tur
nieju o Ciupagę Góralską w Żywcu.

O punkty walczyli również w śląskiej lidze 
juniorów, kadetów i młodzików, w której 
zajęli 2 miejsce na 17 startujących w niej 
zespołów. Spośród wyników indywidual
nych należy odnotować brąz na mistrzo
stwach polski juniorów Tomasza Rejma- 
ka, srebrny medal Patryka Cichockiego na 
ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. W 
ostatnim czasie rybniczanie wystartowali 
m.in. w X Memoriale im. Henryka Śred- 
nickiego, w którym zostali zwycięzcami kla
syfikacji drużynowej zajmując 2 miejsce, a 
swoje kategorie wygrali: Marcin i Patryk 
Cichocki, Mateusz Mazik, Wojciech 
Podgórny oraz Janusz Grzeszczyk.

Nagroda za rozwiązania krzyżówki dwa bon 
wartości 50 zł każdy
«lnie««« przez
Klub Międzynarodowa] Prasy i książkF

towarowe
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Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy

raz, który powstanie z liter w polach 
oznaczonych kropkami.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 1 - 
„OGROM”.

Nagrody, dwa bony towarowe, 
po 50 zt każdy otrzymują: Małgo
rzata Macherzyńska i Olga De- 
genhardt z Rybnika.

Rozwiązania na kartkach pocz
towych prosimy przysyłać do re
dakcji na adres: „Gazeta Rybnic
ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96,44- 
200 Rybnik do 18 marca br.

# m My
Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703
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Monica AB, Brick Lane. Wyd. Zysk 
i S-ka, Poznań 2003 r. Seria Kameleon

Książka została przyjęta z entuzjazmem 
zarówno przez czytelników, jak i krytyków. 
Jej akcja dzieje się w zamieszkałej przez imi
grantów dzielnicy Londynu, a bohaterką 
jest pochodząca z Bangladeszu Nazneen. 
W jej życie wkracza mężczyzna, który otwie
ra jej oczy na wiele rzeczy, w tym tożsamość 
i poczucie przynależności. Autorka, również 

emigrantka, została okrzyknięta wielkim literackim talentem. 
Książka z rekomendacją m.in. „Przekroju”, Radia Zet 
i kilka poważnych internetowych witryn.

Eduardo Mendoza, Sekret hiszpań
skiej pensjonarki. Wyd. Znak., Kraków 
2004 r.

Polecana przez Radio RMF FM książka 
autora bestsellerowej „Przygody fryzjera 
damskiego” z tym samym pechowym detek
tywem w roli głównej, który podejmuje nie
zrozumiałe z punktu widzenia logiki kroki. 
Intryga jest równie ważna, co forma powie
ści, w której autor wykorzystuje różne lite
rackie konwencje, bawiąc się przy tym ję
zykiem.

Jazz Forum - The European Jazz Ma
gazine. Nr 1-2 2004.

Teraz Rock - jedyne pismo rockowe 
w Polsce. Nr 2, luty 2004.

Kolejny numer ukazującego się od pra
wie 40 lal miesięcznika, tym razem z por
tretem zmarłego niedawno Czesława Nie
mena na okładce. W środku wspominają go 
autor tekstu piosenki Sen o Warszawie 
Marek Gaszyński i autor angielskich prze
kładów piosenek Niemena na płytach wy
danych za granicą Paweł Brodowski.

Okładkę poświęciło mu także pismo 
„Teraz Rock” (nr 2 z lutego br). Wewnątrz 
numeru wybór tekstów Niemena, który 
z pismem od lat współpracował. W następ
nym numerze - specjalna wkładka poświę
cona Czesławowi Niemenowi.

CD Norah Jones, Feels Like Home.
Blue Note.

Zdobywczyni kilku nagród Grammy za 
debiutancki album Come Away With Me,
„zaatakowała” ponownie. Nowa płyta na
sycona jest elementami jazzu i country, 
a gościnnie w jednym z utworów śpiewa 
Dolly Parton. Perełka w masie popowych wokalistów, których 
zapomina się tuż po wysłuchaniu płyty. Nory się nie zapomina...
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BUDŻET NA 2004 ROK
(omówienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 322.244.595 zł. Najpoważ
niejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
- subwencja ogólna z budżetu państwa 87.457.860 zl 128%'! 
w tym na prowadzenie szkól (oświatowa) - 86.374.947 zl
- dochody własne 75.346.071 zl 123%1

w tym:
• podatki lokalne: 54.325.000 zl

podatek od nieruchomości (49.000.000 zl), od środków transportowych 
(2.200.000zl), od czynności cywilnoprawnych (2.000.000 zl), od spadków i da
rowizn (500.000 zl), rolny (210.000 zl), od działalności gospodarczej opłacany 
w formie karty podatkowej (210.000 zl), pozostałe dochody (205.000 zl),

• opłaty lokalne 2.103.000 zl
oplata targowa (2.100.000 zl), oplata administracyjna (3.000 zl),

• pozostałe opłaty 8.600.000 zl
eksploatacyjna (2.800.000 zl), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy an
tyalkoholowej (2.300.000 zl), rejestracyjna i za wydanie praw jazdy 
(2.000.000 zł), oplata skarbowa (1.500.000 zł),

• wpływy ze sprzedaży mienia 1.500.000 zl
• dochody jednostek budżetowych 8.458.071 zl

Rybnickie Służby Komunalne (4.138.000 zl), Ośrodek Pomocy Społecz
nej (1.353.000 zl), Zarząd Zieleni Miejskiej (733.000 zl), Miejski Ośro
dek Sportu i Rekreacji (700.000 zl), wpływy za wieczyste użytkowanie i 
dzierżawę terenów (1.000.000 zl), pozostałe dochody (534.071 zl),

• inne dochody 360.000 zl
- udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 71.250.000 zl (22%t
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach j.s.t. udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych wzrosły odpowiednio dla miast z 27,65% 
do 35,72%, a dla powiatu z 1% do 8,42%.

Udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły z 5% 
do 6,71%. Ustawa wprowadziła także udziały dla powiatów w wysokości 
1,4%; dotychczas powiaty udziałów takich nie otrzymywały.
- dotacje celowe 52.691.214 zl (16%)
w tym:
• z budżetu państwa na zadania:

a) własne: 1.976.189 zł
Zespól Ognisk Wychowawczych (935.200 zł), Dom Dziecka (804.080 zl), 
Rodzinny Dom Dziecka nr 1(142.080 zl), usamodzielnianie wycho
wanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (94.829 zl).

b) rządowe 11.149.889 zł
administracja publiczna (709.725 zl), pomoc społeczna (3.719.024 zl),
prace geodezyjno - kartograficzne (106.935 zl) nadzór budowlany 
186.200 zl, Państwowa Straż Pożarna (4.180.000 zl), ochrona zdrowia 
(1.509.777 zl), Zespól ds. orzekania o niepełnosprawności (560.000 zł), 
inne (178.228 zl).

• na zadania realizowane na podstawie porozumień między:
a) jednostkami samorządu terytorialnego 39.535.136 zł

lokalny transport zbiorowy (504.796 zl), Zespól ds. orzekania o nie
pełnosprawności (114.800 zl), Biblioteka* (65.000 zl), Urząd Pracy* 
(22.145 zl), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (9.700 zl), ka
nalizacja (Gaszowice i Jejkowice - 98.695 zl), Szpital (Marszalek 
Województwa Śląskiego - 38.720.000 zl), /* Starosta Rybnicki/.

b) z organami administracji rządowej 30.000 zl
grobownictwo wojenne (Wojewoda Śląski)

- środki ze źródeł pozabudżetowych 35.499.450 zł (11%)
- dotacja na wykonanie kanalizacji z funduszu Unii Europejskiej ISPA

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 365.358.552 zł, z cze
go na realizację inwestycji przeznacza się 116.232.357 zł (tj. 31,8 % budże
tu). Najważniejszymi dziedzinami są:
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- ochrona zdrowia
- opieka społeczna
- administracja publiczna
- kultura, kultura fizyczna
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 10.831.336 zł (3%)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.115.208 zl (2%)

126.661.445 zł (35%) 
70.217.767 zł (19%) 
44.786.315 zł (12%) 
28.982.525 zl (8%) 
22.078.350 zl (6%) 
19.336.439 zl (5%) 
17.975.808 zl (5%)

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu i obej
muje głównie dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych, które w bie
żącym roku wynoszą łącznie 117.887.180 zl, w tym dla:
- szkól podstawowych 34.044.290 zl
- zespołów szkolno-przedszkolnych 4.746.500 zl
- gimnazjów 18.189.180 zl
- liceów ogólnokształcących 4.400.000 zł
- zespołów szkól ponadpodstawowych 12.132.900 zl
- zespołów szkól zawodowych 20.462.800 zl
- placówek wychowania pozaszkolnego 1.319.000 zl
- szkól specjalnych 8.374.200 zl
- przedszkoli 13.127.210 zl
- poradni psychologiczno-pedagogicznej 1.091.100 zl

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na: do
tacje dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych (łącznie 
3.730.000 zl), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (633 tys. zł), do
wożenie uczniów do szkól (455 tys.zl), zakładowy fundusz świadczeń so
cjalnych dla emerytowanych nauczycieli (480 tys. zl) oraz funkcjonowa
nie MZOSiP do dnia 30 czerwca br., tj do dnia likwidacji (469 tys. zl).

Na inwestycje oświatowe zaplanowano 1.850.410 zl, na realizację na
stępujących zadań:
- modernizacja kotłowni węglowych na gazowe w SP nr 24 w dz. Popie

lów, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w dz. Niewiadom oraz w Przed
szkolu nr 4 w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (łącznie 480 tys. zl)

- przebudowa dachu z eternitu w Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice 
(440.410 zl),

- adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole przy SP nr 29 w dz. Gole- 
jów (330 tys.),

- kontynuacja wymiany okien w szkołach i przedszkolach (300 tys. zl),
- odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek oświatowych 

(300 tys. zl).
Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 604.100 zl 

(szkoły podstawowe 211.000 zł, przedszkola 116.100 zl, gimnazja 162.000 
zł, licea ogólnokształcące 45.000 zl oraz szkoły zawodowe 50.000 zl, po
zostałe 20.000 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 57.938.571 zl, z czego 

54.160.521 zl stanowią wydatki związane z rozbudową kanalizacji sani-

c.d. na stronie 32.

1 cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 31
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tarnej, najważniejszej inwestycji miejskiej w tym stuleciu. W ramach tego 
działu ujęto także środki na utrzymanie zieleni w mieście - 4.200 tys. zł, 
oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.750 tys. zł oraz na oczyszczanie miasta i 
gospodarkę odpadami - 4.839 tys. zł.

Ochrona zdrowia
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana 

Pawia II zaplanowano środki w kwocie 1.347.788 zł. Na zadania zwią
zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przewidziano 2.800.000 zł, 
wydatkowanie tych środków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym 
przez Radę Miasta programem profilaktyki i rozwiązywania proble
mów alkoholowych.

Na remonty przychodni lekarskich w bieżącym roku zaplanowano 
kwotę 300.000 zł.

Zgodnie z zapisem w kontrakcie Województwa Śląskiego na budowę szpi
tala miejskiego w Orzepowicach przeznaczono kwotę 38.720.000 zł.

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

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

3.421.065 zł 
4.285.768 zł 
3.594.642 zł

dla Osób Chorych Psychicznie
- dodatki mieszkaniowe*
- usługi opiekuńcze
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych*
- Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- Zespół Ognisk Wychowawczych
- Dom Dziecka
- Rodzinny Domy Dziecka nr 1
- Usamodzielnienie wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych
- Żłobki
- Powiatowy Urząd Pracy*

489.847 zł 
6.875.000 zł

715.000 zł 
271.125 zł
800.000 zł 

1.401.038 zł
674.800 zł 

1.607.905 zł 
1.319.910 zł 

142.080 zł

252.829 zł
720.000 zł 

1.119.600 zł
*) W związku ze zmianą ustawy o dochodach j.s.t. nastąpiły znaczne zmiany w
zakresie finansowania niektórych zadań z opieki społecznej. Część zadań, na 
które miasto otrzymywało środki z budżetu państwa w formie dotacji, stało się
zadaniami własnymi finansowanymi bezpośrednio z budżetu miasta.

Na modernizację budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul 
Żużlowej przewidziano kwotę 309.839 zł.

Administracja publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 
Ponadto na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 
W ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
- tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy
- funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic
- wdrożenie systemu informacji o terenie (SIT)
- budynek użyteczności publicznej, ul. Miejska
- realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji 

Gospodarczej i Integracji Europejskiej
- składki członkowskie (związki i stowarzyszenia)

16.384.350 zł
350.000 zł

1.450.000 zł
1.140.000 zł

500.000 zł
500.000 zł

385.000 zł
100.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:
- Miejska Biblioteka Publiczna 3.359.000 zł
- Rybnickie Centrum Kultury 1.819.000 zł

- Domy Kultury w dzielnicach miasta 1.860.900 zł
- Muzeum 1.201.700 zł
- Na pozostałe zadania w zakresie kultury

przeznaczono kwotę 348.000 zł.

Kultura fizyczna i sport
W ramach tego działu ujęto środki na:
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.825.865 zł
- dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji,,Bushido" 330.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej 1.588.000 zł
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono 799.960 zł na 
basen kryty w dz. Boguszowice oraz 700.000 zł na odtworzenie i rozbudowę 
infrastruktury w celu utworzenia w Rybniku Regionalnego Ośrodka Ak
tywnego Wypoczynku.

Drogi
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 9.423.008 zl, natomiast na 
inwestycje drogowe - 2.500.000 zl, w tym na budowę: obwodnicy Północ
nej Rudzka-Głiwicka - 1.500.000 zł.
Na oczyszczanie dróg i placów miasta przeznaczono kwotę 3.297.340 zł, zaś 
na ich oświetlenie 2.750.000 zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na dofinansowanie autobusowej 
komunikacji miejskiej, przewidziano dotację w kwocie 6.004.800 zł

Gospodarka mieszkaniowa
W ramach tego działu mieszczą się m.in.:
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

na remonty budynków 2.500.000 zł
- środki na wykup gruntów i budynków 1.500.000 zł
- środki na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz koncepcje urbanistyczne 1.200.000 zł
- kataster budynków 300.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.180.000 zł
- Straży Miejskiej 1.864.027 zł
- ochotniczych straży pożarnych 394.720 zł

Planowany na 2004 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy docho
dami a wydatkami) wynosi 43.113.957 zł. Miasto w 2004 r. spłaci ostat
nią transzę kredytu w BGŻ w wysokości 12 min zł. Deficyt roku 2004, 
powiększony o przypadający do spłaty kredyt, będzie pokryty wpływa
mi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40,5 min zł oraz pożyczka
mi z WFOŚiGW .

Wskaźnik zadłużenia Miasta (skumulowany niedobór) na koniec 2004 
roku będzie wynosił około 36,52% (ustawowy wskaźnik - max. 60% 
prognozowanych dochodów), zaś wskaźnik obsługi zadłużenia (czyli 
suma spłacanych rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzie
lonymi przez miasto gwarancjami i poręczeniami) kształtował się bę
dzie na poziomie 6,37% (ustawowy wskaźnik - max. 15% prognozowa
nych dochodów).

Rada Miasta przyjęła również plany przychodów i wydatków Gmin
nego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej. Środki tych funduszy w łącznej kwocie 13.567.200 zł będą przezna
czone między innymi na:
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych 

służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 

i ochroną powierzchni ziemi

7.239 tys. zł 
783 tys. zł 

1.831 tys. zł

3.267 tys. zł

32 Nr 2/392; luty 2004
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Kalendarz Imprez Miejskich

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

teł. 42-29-400, e-maił: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl
KULTUIIA I

U'. TERMIN MIEJSCEORGAZN (ZATOR

1. marzec

„Rybnik nasze miasto”
„Cechy rzemieślnicze w miastach 

Górnego Śląska do 1939 r.” 
„Wyrobisko górnicze I i II”

Muzeum w Rybniku 
tel. 4221423

Muzeum w Rybniku
Rynek 18 Wystawy stałe

2. marzec Przyroda światłem malowana

Muzeum w Rybniku 
tel. 4221423

Związek Polskich 
Fotografików Przyrodniczych 

Oddział Śląski

Muzeum w Rybniku
Rynek 18

Piękno przyrody utrwalone na fotografiach wzbogaconych 
eksponatami z zakresu fauny i flory Polski, ze zbiorów 

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

3. marzec Kino Niedzielne
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
Szczegóły u organizatora

4. marzec Zajączek Wielkanocny
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 93

Ogłoszenie konkursu na Zajączka Wielkanocnego, 
regulamin konkursu u organizatora, 

składanie prac do 02.04.04

5. marzec
Wystawa prac zespołów 

artystycznych działających 
w Domu Kultury

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora

6. do 23.03 Wystawa, Jestem”
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7
Wystawa fotografii Marii Śliwy

7. do 29.03
Wystawa „Piękni dwudziestoletni 

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

PiMBP
tel. 42 23 541

Hol PiMBP
ul. J. Szafranka 7

Wystawa z okazji 70. rocznicy urodzin Marka Hłaski

8. 01 - 19.03 Najzabawniejsza kukła Marzanny
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Konkurs dla dzieci

Szczegóły u organizatora

9. 01-31.03
Moja kolorowa pisanka 

i stroik wielkanocny
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Szczegóły u organizatora

10. 01.03-21.05 Rybnicka Wiosna Plastyczna
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna

tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. J. Szafranka 7

Konkurs plastyczny tematycznie związany z środowiskiem 
lokalnym, regulamin konkursu dostępny w Oddziale dla dzieci 

PiMBP oraz na stronie www.biblioteka.rvbnik.pl. 
ogłoszenie wyników konkursu 01.06.04

11. 01.03 - 02.04
Najpiękniejsza pisanka, kartka 

i dekoracja świąteczna
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży do lat 18, prace 
można dostarczać do 02.04.04, ogłoszenie wyników 07.04.04, 

do 23.04 możliwość oglądania prac.
Szczegóły u organizatora

12. 01.03
Ogłoszenie konkursu 

na pisankę wielkanocną
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 42 52 016,43 31 834
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych, 
szkolnych i gimnazjalnych

Prace prosimy nadsyłać do 31 marca

13.
03.03

godz. 18.00
Opowieści ilustrowane 

- Tybetańskie pogranicze Indii
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 93

Profesjonalny pokaz slajdów panoramicznych ilustrowany 
ciekawymi opowieściami i muzyką etniczną 

w wykonaniu Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów 
- podróżników i fotografików

Wstęp: 3 zł

14. 04.03
godz. 12.10

Hymn krąjów europejskich
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Zespół Szkół Nr 2

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Szczegóły u organizatora

15. 04.03
godz. 19.00

G.Verdi
„Nabucco”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Opera w czterech aktach 
w wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia

Cena biletu: 30 zł

16. 05.03
godz. 17.00 i 20.00

Kabaret
Marcina Dańca

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 

Impresariat „Koncert"

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Najnowszy program kabaretowy 
w wykonaniu popularnego satyryka.

Cena biletu: I miejsca 35 zł, II miejsca 30zł

17. 05.03
godz. 18.00

Wernisaż wystawy rysunku
Alicji Kowalskiej-Szopa

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 93

Podczas wernisażu wystąpi Kwartet Saksofonowy

18. 06.03
godz. 17.00

Babski Comber
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Zabawa tylko dla kobiet

Wstęp: 25 zł

19. 06.03
godz. 19.00

Koncert
Krzysztofa Krawczyka

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Agencja Artystyczna „Bama"

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Gala 40-lecia pracy artystycznej Krzysztofa Krawczyka. 
Cena biletu: I miejsca 35 zł

II miejsca 30 zł

20. 07.03 Wszystkim paniom koncertujemy! Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Koncert zespołu „Presto" z okazji Dnia Kobiet
Wstęp: 5 zł (w tym poczęstunek)

21. 07.03
godz. 17.00

, Jak to zdrowo na sportowo”
Towarzystwo Kulturalno- 

Sportowe „Kuźnia" 
tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Konkursy dla dzieci i młodzieży oraz spektakl teatralny 
Wstęp: wolny

22. 08.03 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Klub „Olimp" 

ul. Raciborska 482
Spotkanie dla uczestników Klubu „Olimp"

1 elefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 33
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KULTU IA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGAZNIZATOR MIEJSCE UWAGI

23.
08.03.

godz. 9.00 i 11.00
W. Shakespeare
„Romeo i Julia”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 

Krakowska Agencja 
Artystyczna

tel. 033 8157103,0604453521

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. Juliusza Słowackiego z Koszalina.

Wstęp: 15 zł
Bilety można zamawiać wyłącznie w Krakowskiej Agencji 

Artystycznej.

24.
11.03

godz. 8.15 i 11.15
Mała Akademia Filmowa

Rybnickie Centrum Kultury 
DKF „Ekran"

Sala widowiskowa RCK
Impreza edukacyjna dla szkół.

Temat: film dokumentalny

25.
11.03.

godz. 17.30
Wernisaż wystawy 
„Śmierć kopalni"

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Galeria sztuki RCK
Otwarcie wystawy fotografii czarno-białej autorstwa 

Ireneusza Jaworskiego. Wstęp: wolny

26. 12.03 Program edukacyjny
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Program edukacyjny uświadamiający 

zagrożenia związane z narkomanią. Szczegóły u organizatora

27.
12.03

godz. 20.00

Michał Bajor 
„Za kulisami”

- koncert na głos i aktora

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl muzyczny w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego.
W programie najnowsze piosenki Michała Bajora.

Głos w gościnnym nagraniu Krystyna Janda, Joanna Pałucka. 
Piotr Bajor i Marcin Kołaczkowski. Cena biletu: 25 zł

28.
14.03

godz. 15.00
„Księżniczka na ziarnku grochu”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa
Teatru Ziemi Rybnickiej

Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Maska z Rzeszowa. 
Cena biletu: 8 zł

29.
15.03

godz. 9.00 i 11.00
„Czerwony Kapturek”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 

Krakowska Agencja 
Artystyczna

tel. 033 8157103, 0604453521

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Bajka dla dzieci w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru 
z Czeskiego Cieszyna.

Cena biletu: 15 zł
Bilety można zamawiać wyłącznie w Krakowskiej Agencji 

Artystycznej.

30. 15-19.03 Wiosenny turniej gier świetlicowych
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Klub „Olimp" 

ul. Raciborska 482

Turniej o puchar burmistrza Rydułtów
Rozgrywki w bilard, tenis, piłkarzyki i warcaby

Turniej odpłatny

31. 16.03 „Czerwony Kapturek”
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 93

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Państwowego Teatru Lalek 
„Rabcio" z Rabki. Szczegóły u organizatora

Wstęp: 10 zł

32.
17.03

godz. 10.00- 17.00
Otwarcie wystawy Beaty Tomas

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Malarstwo, rysunek, grafika.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku. 

Wstęp: wolny

33. 18.03
Wierszowanie i śpiewanie - 

przedszkolne dni z Tuwimem

Towarzystwo Kulturalno- 
Sportowe „Kuźnia" 

tel. 739 11 74

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Przegląd twórczości dziecięcej rybnickich przedszkoli 
Wstęp: wolny

34.
18 i 19.03 
godz. 9.00

V Festiwal Muzyki Instrumentalnej
Społeczne Ognisko Muzyczne 

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 93

W dniach 18 i 19.03 - przesłuchania konkursowe 
Szczegóły u organizatora

35. 19.03 Obchody Dnia Wiosny
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Świetlicowa impreza topienia Marzanny 
we współpracy ze świetlicą ZSP Nr 2

Wstęp: wolny

36. 19.03

I Między Gimnazjalny Konkurs 
Poezji Religijnej 

„W Poszukiwaniu Wartości 
Nieprzemijających”
-, Jestem Bo Jesteś”

Gimnazjum nr 5 
tel. 42 20 220 

oraz współorganizator
Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016,43 31 834

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum

37.
19.03

godz. 9.00 i 11.00
S. Mrożek 
„Tango”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Szczegóły u organizatora

38.
19.03

godz. 10.00
Powitanie Wiosny

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Park im. H. Czempiela 
w Rybniku - Niedobczycach

W programie: topienie Marzanny oraz rozstrzygnięcie 
konkursu na najzabawniejszą kukłę Marzanny

39.
19.03

godz. 14.00
Budzi się Wiosna

Klub Kultury Harcówka 
tel.

Klub Kultury Harcówka 
ul. Zakątek

Otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży do lat 16, 
technika dowolna, wystawa pokonkursowa do końca marca

40.
19.03

godz. 19.00
Niedobczyckie Wieczory Muzyczne

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Wstęp: 10 zł

4L 19-31.03 Najzabawniejsza kukła Marzanny
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wystawa pokonkursowa

42.
21.03

godz. 17.00
Koncert Zespołu „Tymoteusz”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016,43 31 834

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice

Cena biletu : 20 zł.

43.
21.03

godz. 17.00 i 20.00
Koncert zespołu 

„Tercet Egzotyczny”
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK

Koncert popularnego zespołu w nowym składzie.
Cena biletu: 25 zł

44.
22.03

godz. 9.00 i 11.15
„Książę 1 żebrak"

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Agencja Cracovia 
tel. 012 6327900,0601818613

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakle dla dzieci w wykonaniu
Teatru im. Siemaszkowej z Rzeszowa.

Cena biletu: 13 zł
Bilety można nabyć wyłącznie w Agencji Cracovia.

45.
22.03

godz. 10.00
Obrzęd topienia Marzanny

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Park za Domem Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 93

Konkurs na najpiękniejszą Marzannę, 
przemarsz korowodu, topienie kukły

46.
23.03

godz. 8.00 12.00
Audycje umuzykalniające

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK Temat: hymny europejskie

47.
23.03

godz. 9.00 i 11.00
„Ząjączkowe niespodzianki”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016,43 31 834

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy
Cena biletu : 6 zł.

48. 23.03
I Przegląd Małych Form 
Teatralnych „Scenka”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Przegląd adresowany do przedszkolaków, 
zgłoszenia przyjmowane będą do 15.03

Szczegóły u organizatora

49.
23 - 26.03

15.04

Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088 

Powiatowe Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Czerwionce

Młodzieżowy Dom Kultury 
Sala widowiskowa RCK

Impreza skierowana do młodzieży z powiatu rybnickiego
23.03 godz. 9.00 - przeglądy taneczne w DK w Czerwionce 

25.03 godz. 9.00 - przeglądy muzyczne w MDK
26.03 godz. 9.00 - przeglądy teatralne w DK w Czerwionce

15.04 godz. 17.00 - koncert laureatów w RCK
Wstęp: wolny
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50.
25.03

godz. 9.00 i 11.00
Molier

„Świętoszek”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 

Krakowska Agencja 
Artystyczna

tel. 033 8157103, 0604453521

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla młodzieży w wykonaniu
Sceny Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna.

Cena biletu: 15 zł
Bilety można zamawiać wyłącznie w Agencji.

51. 26.03 Porozmawiajmy o... kobiecie
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Impreza z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem", 
w programie: porady kosmetyczki dotyczące pielęgnacji cery 

Wstęp: wolny

52. 26 - 28.03 Rybnicki Festiwal Fotografii

Towarzystwo Kulturalno- 
Sportowe „Kuźnia" 

tel. 739 11 74
Klub Fotograficzny „Format" 

Elektrownia „Rybnik” SA

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

26.03 godz. 17.00 otwarcie Festiwalu
Szczegóły na afiszach i u organizatora

53.

54.
27 i 28.03 

godz. 18.00
S. Mrożek

„Męczeństwo Piotra Ohey'a”
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK

Premiera spektaklu w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu 
Teatralnego Teatru Ziemi Rybnickiej. Cena biletu: 5 zł

55. 28.03. 
godz. 15.00

„Wiosenny wianek”
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy 

Cena biletu: 8 zł

56.
30.03.

godz. 17.00 i 20.00
K. Grochola 

„Pozwól mi odejść”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Agencja
Artystyczna BAMA

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Spektakl według bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi. 
Występują: Danuta Stenka, Gabriela Kownacka, Jan Monczka. 

Reżyseria: Izabella Cywińska
Cena biletu: 40 zł - parter, 35 zł - balkon

57. 31.03 Romantyczny klarnet
Rybnickie Centrum Kultury 

Muzeum w Rybniku 
tel. 4221423

Muzeum w Rybniku
Rynek 18

Koncert z cyklu „Muzyka na Ratuszu", 
wystąpią: Grzegorz Okoń - klarnet,

Katarzyna Leśnik - fortepian, prowadzenie - Dorota Bywalec, 
w programie: K M. Weber, J. Brahms,

R. Schumann, T. Zathley

SPORT 1 TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGAZNIZATOR MIEJSCE UWAGI

58.

-------------------------------

marzec Loty widokowe nad Rybnikiem
Aeroklub ROW 

lei. 42 18 189 (L Kopeć)
Lotnisko Gotartowice 

ul. Żorska
Szczegóły u organizatora

59. marzec
Rybnicka Amatorska Liga 

Halowej Piłki Nożnej

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji 

tel. 42 27 853 (R. Tymusz)

Hala Sportowo-Widowiskowa 
ul. Jastrzębska

Szczegóły u organizatora

60. marzec
Rybnicka Amatorska Liga

Piłki Siatkowej

Amatorska Liga
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377

Szczegóły u organizatora Szczegóły u organizatora

61. 01, 16, 18, 23,29.03 
godz. 17.30

Mecz koszykówki
Miejski Koszykarski

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

Sala MOSiR
ul. Powstańców 40/42

01.03 MKKS Rybnik - MOSM Bytom (młodzicy starsi)
16.03 MKKS Rybnik - Pogoń Ruda Śl. (młodzicy młodsi) 

18.03 MKKS Rybnik - GTK Gliwice (młodzicy starsi)
23.03 MKKS Rybnik - „Avans" Zabrze (młodzicy młodsi)
29.03 MKKS Rybnik -„Avans” Zabrze (młodzicy starsi)

62.
03.03

godz. 17.00
Mecze koszykówki

Miejski Koszykarski
Klub Sportowy 

tel. 42 21 511 (A. Zygmunt)

Sala Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 

ul. Św. Józefa
MKKS Rybnik - MCKiS Jaworzno (juniorzy)

63. 06.03
Zimowe marsze na orientację 

Sopelek 2004

Polskie Towarzystwo
T ury sty czno-Krajoznawcze 

tel. 42 28 072
SP Nr 37 w Rybniku - Ochojcu Szczegóły u organizatora

64. 06.03 Dzień Kobiet w Bushido
Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji „Bushido" 
tel. 42 28 201

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” 

ul. Floriańska 1

Ceny wszystkich usług tańsze o 50% dla wszystkich Pań. 
Ponadto Panie będą mogły uczestniczyć w zajęciach 

grupowych takich jak: aerobik, step-aerobik, szkoła pleców, 
judo, karate, aikido, zajęcia taneczne funky jazz przez cały 

dzień wg harmonogramu, który będzie opublikowany 
w mediach lokalnych, plakatach i stronie internetowej 

www.bushido.rvbnik.pl.

65. 6 - 20.03

IX Turniej Szachowy 
„Boguszowice 2004”

oraz
Turniej Szachów Błyskawicznych 

o Puchar Dyrektora Domu Kultury

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 42 52 016

43 31 834

Domu Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Turniej systemem szwajcarskim - 9 rund
Wpisowe w kwocie 35 zł. i 40 zł.

66. 07,14,21,28.03 
godz. 9.30- 17.00

Rybnicka Amatorska Liga 
Koszykówki

MKKS
tel. 42 23 068 (J. Lazar)

Sala MOSiR 
ul. Powstańców 40/42

21.03 - play off, 28.03 - rewanże
Szczegóły u organizatora

67.
10 i 17.03 

godz. 12.30
Rybnicka Dziecięca Liga NBA 

(kl. IV)
MKKS

tel. 42 21 511 (A. Zygmunt) Hala SP Nr 3
10.03 Startują SP Nr 3,5,11. 18, 19, 32

17.03 Startują SP Nr 6,16,21,26, 28, 34, 35

68. 20.03 
godz. 9.00

V Ogólnopolski Turniej Halowej 
Piłki Nożnej (FuLsala) 
o Kryształową Piłkę

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących 

tel. 45 68 925 (A. Kubin)

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych 

ul. św. Józefa 30

Szczegóły u organizatora
Wstęp: wolny

69. 27.03
Turniej Grand Prix Miasta 
Rybnika w szachach P 15'

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących 

tel. 45 68 925 (A. Kubin)

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących 

ul. Kościuszki 17

Turniej ogólnodostępny, dzieci do lat 12 - bezpłatnie, 
juniorzy od 12 do 18 lat oraz kobiety 

i osoby niepełnosprawne - 10 zł, seniorzy - 20 zł 
Szczegóły u organizatora

70. 27.03
Mecz Piłki Nożnej Polska - Włochy 

do lat 17
MOSiR

tel. 42 27 837
Stadion MOSiR
ul. Gliwicka 72

Szczegóły u organizatora

71. 27.03
godz. 9.00 - 14.00

Wojewódzki Turniej Koszykówki 
Dziecięcej

MKKS
tel. 42 21 511 (A. Zygmunt)

Sala MOSiR
ul. Powstańców 40/42

Rocznik 93 i młodsi z udziałem reprezentacji Gliwic, 
Bytomia, Pszczyny, Zabrza i Rybnika

72. 28.03
Turniej Bokserski 

o Puchar Dyrektora MOSiR
MOSiR 

tel. 42 27 837
Hala Sportowo-Widowiskowa 

ul. Jastrzębska
Szczegóły u organizatora

I clcfony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 35
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RYBNIK

OŚWIATA
Spółdzielnia Pracy 
Rok założenia 1959

Policealne Studium Zawodowe 
w Rybniku, ul. Chrobrego 39 

<&] na kierunki:

«> technik informatyk 
«. technik rachunkowości 

technik usług kosmetycznych 

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej od 7 lutego 2004r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły 
Rybnik, ul. Chrobrego 39, tel. 42 39 788

W związku z intensywnym rozwojem struktur sprzedażowych 
Lider Usług Finansowych zatrudni w Rybniku i okolicy
Kierowników Zespołów oraz Specjalistów ds. Sprzedaży.

Zapewniamy:

• pracę w stabilnej i pewnej międzynarodowej firmie,
• wysokie zarobki,
• międzynarodowy program szkoleń stale podnoszący 

kwalfikacje zawodowe,
• krótką drogę awansu menedżerskiego z adekwatnym 

wynagrodzeniem.

Rynek 15, 44-200 Rybnik, 
tel. kontaktowy - 605 889 671,423 75 60

Grawerowanie • tabuZZLó*
(material, wzory zachodnie) * Upominków

, • zegarków
grawerstwo »żetonów do kluczy, szatni

Rybnik, ul. Mickiewicza 4 * identyfikatorów osobistych
(boczna Kościuszki - kwiaciarnia), »tabliczek inwentarzowych

teiyfax 422 43 97 » oznakowań maszyn i urządzeń

REKLAMA

w BAZEce RYBmaaej

JUŻ OD 33 ZL*

428 80 90

*CENA NETTO PRZY 12 EMISJACH ■ HAT 22%

' ZAKŁAD REHABILITACJI „RELAX”
magister rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE 
ZESPOŁÓW BÓLOWYCH 
KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Wysoka skuteczność przy:
• bólach pleców, bioder, krzyza,

głowy, barków, kończyn, Istota metody McKenziego jest to,

• ostrych zespołach bólowych kręgosłupa,
dyskopatii - wypadnięciu dysków radzenia sobie z bólem

Współpraca z lekarzami o specjalizacji: neurolog, neurochirurg, ortopeda. 

^Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 42 26 231,0507179140 poniedziałek, środa, piątek^

:mn m
i (Okolicznościowe przyjęi

I wesela komunie 
bankiety </ stypy

Rybnik, ul. św. flntonicgo IO, tel.

flflańa Koch ■
PRZYJĘCIA 

JUBILEUSZOWE 
PRZYSTĘPNE 

CENY
50 225

REHABILITACJA, MASAŻ, 
GIMNASTYKA KOREKCY JNA 

TERAPIA MANUALNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, 

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

tówetoduenliaw»

•killt*
44-200, Rybmh, Ry^nek, 6,

MHSMWM!«

******Ąpjgg**ł***
AMIGA, ARDO, BOSCH, 

CANDY, POLAR,14 LAT NA RYNKU!
TYLKO U NAS TAKI WYBÓR PROFILI OKIENNYCH 

Aluplast, Veka, Rehau, DECEUNINCK

4219227,0692123040tel. 457 65 93; 0603 362 482

spółka jawna „ŁAD KOMPLEX 
mariola i piotr kopocz

tel./fax 4330038-6-40, 0601455754, 0502524251, 0603079993
44-200 rybnik, ul. energetyków 5 

e mall: ladim@poczta.onet.pl

RYBNIK, UL. CEGIELŃ IAN A 8, TEL/FAX 423 03 29

Okna białe, kolorowe, trzy i pięciokomorowe do wyboru - 
droższe, tanie - więc na pewno stać CIĘ na nie!

BIURO RACHUNKOWE • USŁUGI PORZĄDKOWE 
OCHRONA MIENIA

KLIMATYZACJE
domowe, samochodowe 

MONTAŻ SERWIS

PRALKI - NAPRAWA

STUDIO ul. Piłsudskiego 4 tel. 4231050

WYNAJEM STUDIA 
FOTOGRAFICZNEGO

WYPOŻYCZALNIA
na godziny !!!
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AtSnbi
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42 35 470. 
Zapraszamy w godz. 9.00-17.00

LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU) i 
PRZYGOTOWUJĄCE 00 EGZAMINÓW 
GIMNAZJALNYCH I MATURALNYCH 
OBSŁUGI KOMPUTERA (I, II ST.) 
KSIĘG0W0-P0DATK0WY 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
KAS FISKALNYCH

ZAPRASZAMY

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

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

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 

SZKODY GÓRNICZE, DORADZTWO

„POSESOR” itiż.IrenaKuczera,inż.MirosławaErycman 
Rybnik, ul. Kraszewskiego 7, tel. 755 86 40, 422 86 78

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

AUTORYZOWANY SERWIS AGO

44-200 Rybnik, ul. M.C. Skłodowskiej 7 
tel. (032) 42 25 297, tel./fax (032) 42 23 544 w. 18 

www.agd-serwis.rybnik.pl e mail: biuro@agd-serwis.rybnik.pl

^MMYĆŻNYCH

Poleca swoje usługi w zakresie naprawy 

Gwot 3] Electrolux ^-zaimer- PHILIPS £££!£?

Sklep „ELEKIRDNIK” oferuje
oryginalne, sprawdzone, tanie 

czyści elektroniczne, transformatory, piloty, anteoy, kable i inne 
oraz monitory

Stale zwiększamy asortyment, stężymy fachową poradą
Rybnik, ul. Hutnicza 2, tel. 422 31 60

Serwis „EMITER”
wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

telewizorów, magnetowidów, tonerów SflI, audio HI-FI 
i monitorów

Rybnik, ul. Hutnicza 21 oraz ul. Hutnicza 2, tel. 423 96 06 
(boczna ul. Kościuszki) _ _ _ _ _

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

tel. 739 37 54

zakupi każdą ilość
makulatury

złomu stalowego i żeliwnego 
złomu metali kolorowych 

złomu akumulatorów z elektrolitem
Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

STOF_AR^F(F
Józef Przeliorz

44-200 Rybnik, ul. Szczygłów 50 
tel. (032) 42 21 393 

tel. kom. 0603 783 042

ŚWIADCZY USŁUGI 
W ZAKRESIE:

• schody, drzwi
• wystrój wnętrz i sklepów 

(lady, regaty)
• stelaże tapicerskie
• pergole
• altany

® IGamrat
SKŁAD FABRYCZNY

Rybnik, ul. ks. Brudnioka 4 
hljfn 423 87 44. tel. kom. 601 44 88 67 

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

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PR6) 
leVfax 424 29 69

u,jIIÜU WYKŁADZINY DYWANOWE 2+5 m szer.
WYKŁADZINY PCV 1,5+4 m szer. 

k CHODNIKI

-Jfc RYNNY, SIDING
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 

I INNE ARTYKUŁY

Adres: Rybnik 
ul. Boguszowicka 69a 

tel./fax 422 15 21,422 60 64 
eskade@regionet.pl 

http://eskade.rybnik.pl
Polecamy

poliwęglanowo-aluminiowe:
• NAŚWIETLA, ŚWIETLIKI DACHOWE

• ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI

• PRZESZKLENIA PIONOWE oraz

SPRZEDAŻ PŁYT POLIWĘGLANOWYCH 
I AKCESORII

I elefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

http://www.agd-serwis.rybnik.pl
mailto:biuro@agd-serwis.rybnik.pl
mailto:eskade@regionet.pl
http://eskade.rybnik.pl
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“ VIDEOTEKA 1
UNIKUM Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 11 -lb
KULTURY ' »wLotyy-ih

KOLOROWE
KSERO LASERO

A także czamo-kiałe formaty A-4 i A-3
BARDZO DOBRA JAKOŚĆ KOPII

DVBMiriME I Rybnickie Centrum Kultury, wejście schodami od ul. Saint Vallicr
KTnMvIUtJ

i kl. 42 22 132,
("73 99 831 ,

^w.kultura.rybnik.pl.PRACOWNIA RE
Przytulisko dla Kobiet i Dzieci, ul. Chrobrego 16

(budynek PCK i Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury Rady Dzielnicy Śródmieście odbywją się przy ul. Kościuszki 17 

(1 piętro, p. 122) w każdy czwartek w godz. 16.00 • 17.00. Tel.
(czynny w czasie dyżurów): 42 37 268.

W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym

Związek Górnośląski - koło Rybnik
zaprasza na spotkania w każdy ostatni piątek miesiąca 

do Domu Katechetycznego bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Zarząd Zieleni Miejskie) w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych

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

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

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

ofjr
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KSZY LOKALNY NAKŁAD 
0JEG0 OGŁOSZENIA

Rybnickie telefony alarmowe:
Policja 997, 42 21 091 do 94
Straż Pożarna 998, 42 22 277,42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999, 42 23 666
Straż Miejska 986, 42 27 254
Pogotowie zimowe 43 29 560,43 29 563
Pogotowie energetyczne 991, 42 21 847,30 32 146
Pogotowie gazowe 992, 42 23 419, 42 25 565,42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993, 42 24 645
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994, 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631, 42 24 400,42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 42 21 000
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 42 22 277
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639, poniedziałki i czwartki od 15.00- 19.00 
Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów 42 28 300 

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

Telefon zaufania całodobowy 42 33 555 (również w soboty, niedziele i święta)
Dyżuiy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30-14.00, wt„ śr„ czw. 15.30-17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 25 37 983
(pon., śr., czw. 17.00-20.00)______________________

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych 73 95 047
_________________ (pon.-pt. 9.00-17,00, ul. Białych 7/304)_________________

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17
(Klub Abstynencki „Zgoda", pon.. czw., soh„ niedz. 16.30-20.30)______
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Kościuszki 17, 

tel. 42 35 511, poniedziałek 10-12, środa 15-17, piątek 10-12 
Spotkania „Amazonek" w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00 

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji 
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, 

tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pchli dyżury poselskie

w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu). 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste, tel. 42 28 453 

Dyżury prawne w biurze poselskim w czwartki 15.00 -17.00 (tylko osobiście)

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w każdy czwartek w miejsko-powiatowym biurze SLD 

w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Platforma Obywatelska zaprasza sympatyków na spotkanie otwarte 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 
do biura przy ul. 3 Mąja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS). 

Dyżury: poniedziałki w godz. 18.30 - 20.30, tel. 42 27 183

Klub radnych RIO
zaprasza na cotygodniowe dyżury w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00 

w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości 
przy ul. Wysokiej (tzw. „Okrąglak").
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CLASSIC

WYWIAIY
MTV CLASSIC to nie tylko 
najlepsza muzyka 
współczesna, ale również 
przeboje z lat 60,70, 80 i 90! 
To wywiady, koncert na 
żywo, filmy dokumentalne 
oraz bloki tematyczne 
poświęcone konkretnym 
wykonawcom.

ptecK
nÜwe brzmienia Kino Polska

MTV BASE to jedyny kanał 
muzyczny poświęcony 
w całości R'N'B, hip-hopowi 
i dance.
To najnowsze teledyski 
i wywiady z gwiazdami.

MTV 2 to kanał muzyczny 
dla tych, którzy w muzyce 
mają własną alternatywę, 
czyli entuzjastów rocka, 
muzyki alternatywnej 
i nowych brzmień.
MTV 2 odważnie prezentuje 
całą różnorodność 
muzycznego podziemia, 
to śmiałe i często dość 
kontrowersyjne teledyski! 
Jego interaktywność 
pozwoli ułożyć Ci m.in. 
godzinny program 
z ulubionymi videoklipami!

Kino Polska to pierwszy 
i zarazem jedyny kanał TV, 
który pokazuje wyłącznie 
filmy polskie. Kino Polska 
to arcydzieła polskiego kina, 
to kultowe komedie, 
to zawsze filmy obyczajowe, 
to straszne i śmieszne 
dzieła epoki stalinowskiej, 
to rozrzewniające farsy 
i melodramaty czasów 
przedwojennych, 
to najlepsze polskie filmy 
dokumentalne i animowane, 
to zdumiewające dzisiaj 
teledyski i filmy oświatowe 
z poprzednich epok, 
to także specjalne 
spojrzenie na Polskę.
Bo Kino Polska pokazuje 
Polskę.

M STK
ŚLĄSKA TELEWIZJA KABLOWA

Jeżeli nie jesteś jeszcze 
naszym Klientem, zadzwoń 
już teraz i umów się 
z naszym przedstawicielem
Jl ZADZWOŃ TERAZ

L 768 48 98

• organy
• gitara
• flet
• wokal
• saksofon

Rybnik, ul. Św. Antoniego 10

Oraz rewelacyjne 
programy nauki gry 
dla dzieci od 2 do 6 lat!■Ł)\ UPUSTY UPUSTY UPUSTY UPUS

Przygotowanie do matury 
pisemnej I ustnej 
Rozwijanie wszystkich 
umiejętności językowych 
(mówienie, rozumienie 
ze słuchu, pisanie, 
rozumienie tekstu 
czytanego)

ENGLISH FAN

Szkoła Języków Obcych

W ANGIELSKI di-
dzieci, młodzieży oraz dorosłych !!!

# wszystkie poziomy zaawansowania
• wykwalifikowani lektorzy . nipi

# nauka w małych grupach ^ 0d50 ^ro'eS^
# lekcje indywidualne

# przygotowanie do egzaminu FCE, CAE
Oraz dla najmłodszych

® 42 31 651 <,rn—
44-200 Rybnik, JĘZYKOWA \KADEMIA MALUCHA
ul. Śui. Antoniego 10 • zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat!

na okna

20% na montaż
parapety zewnętrzne

oi wewnętrzne Iz
Chcesz kupić okna, a nie masz gotówki? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

# RATY BEZ STRATY
Norma Styl II - nasze najbliższe adresy:

Racibórz, ul. Londzina 19, tel. 10 32/ 417 46 47, 417 46 57 
Rybnik, ul. Chrobrego 18, tel. 10 32/ 433 19 09, 433 19 19 

Jastrzębie, ul. Wielkopolska 1 H, tel. 10 32/ 474 08 57,474 08 67



acAAll
FIRMA

K&Z
HURT-DETAL

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

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

-viMiftTlEB.IA.feYt

DYSTRYBUTOR 
ZAPRAW EUR0-MIX 
SMOŁY DACHOWE 

SIATEK ZBROJENIOWYCH

SYSTEMY
DftCIEPLEN BUDYNKÓW

LU

• IbMkiery

B

m

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPhti „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Dlatego wybrałem 
sprawdzone okna.

Systemy okienne

Rybnik
Plac Wolności 15 
tel./fax 422 49 92

Żory
teIVfax (032) 434 58 96

Gliwice
tel./fax (032) 238 90 22

Wodzisław Śląski
teIVfax (032) 455 28 59
Racibórz
teIVfax (032) 415 22 48

NOWOŚCI!!
PROFIL PIĘCIOKOMOROWY

Jastrzębie Zdrój
teIVfax (032) 473 75 43
Pszczyna
teIVfax (032) 212 86 48
Sosnowiec
teIVfax (032) 266 65 18

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA Cl KONKURENCJA

®TOYOTA

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA MARKA SAMOCHODU 
TOYOTA YARIS rocznik 2004 od 35 900 

TOYOTA COROLLA od 48 500 
TOYOTA AVENSIS od 70 100 

w sprzedaży LAND CRUISER 120

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

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

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

^►CENTRUM

m} NAUKI
zak I BIZNESU

Do 27.02.50% GRATIS!
ZNIŻKI NA BASEN!

Policealne szkoły ŻAK
Ekonomiczna, Integracji Europejskiej, 
Prawa i Administracji, Menedżerska, 

Rachunkowości i Finansów, 
Marketingu i Reklamy, 

Sekretarsko-Asystencka, 
Zarządzania Personelem, 

Informatyki, Grafiki Komputerowej, 
Technik Mutimedialnych 

i Organizacji Reklamy, 
Projektowania Stron WWW, 

Architektury Wnętrz, 
Architektury Krajobrazu, Logistyki, 

Kosmetyki, BHP, 
Pracownika Socjalnego, 

Aktorsko-Wokalna,
Masażu Leczniczego, Turystyki, 

BHP, Aktorsko-Wokalna.
SZKOŁA DETEKTYWÓW I OCHRONY

RUTKOWSKI & CZERWIŃSKI
www.centrum-zak.edu.pl
RYBNIK, PI. Wolności 13, te I/fax 422 67 00
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA KURSY

Pilota Wycieczek, Rachunkowości Komputerowej, 
Kas Fiskalnych, Komputerowe, Bukieciarstwa.

Uprawnienia szkoły publicznej, 
Stypendia naukowe,socjalne, 

konkursy, zaświadczenia WKU i ZUS, 
możliwość nauki bez opłat.

PlfC aluminium |\ y I PRZEDSIĘBIORSTWO

[VJfair play

1809001:2001

ŻORY

DOBRA MARKAl
Nie musi być droga!

www.ap.com.pl
apzory@ap.com.pl

Biuro Producenta 

Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 422 56 93

http://www.kz-bud.rybnik.pl
mailto:z@kz-bud.rybnik.pl
http://www.centrum-zak.edu.pl
http://www.ap.com.pl
mailto:apzory@ap.com.pl

