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Drodzy Rybniczanie!
Trwa coroczny cykl spotkań sprawozdawczych w dwudziestu siedmiu dzielnicach 

naszego miasta. Trzeba stwierdzić, że z roku na rok cieszą się one coraz to większą 
popularnością wśród mieszkańców Rybnika. Ciągle pamiętam, jak jeszcze kilka, kil
kanaście lat temu, problemem byt wybór rady dzielnicy ze względu na niskie zainte
resowanie społeczne, co teraz nam zdecydowanie nie grozi.

Ze sprawozdań przedstawianych przez liderów dzielnicowych społeczności jasno 
wynika, że sukcesywnie realizowanych jest sporo przedsięwzięć w poszczególnych 
częściach miasta. Swoiste wyjście w stronę rybnickich dzielnic odbywa się z powo
dzeniem, o czym świadczy nie tylko frekwencja na spotkaniach, ale przede wszystkim 
coraz to wyższa świadomość społeczna i zaangażowanie w sprawy własnej dzielnicy, 
osiedla czy ulicy. Uczymy się więc demokracji i budujemy rzetelnie społeczeństwo 

obywatelskie. Jestem o tym przekonany, a uczestnicząc w licznych spotkaniach z praktycznie wszystkimi grupami 
społecznymi w mieście twierdzę, że podstawą każdego rozwoju (miasta, regionu czy państwa] jest szeroko pojęty 
dialog społeczny. Jednak rozwój ma miejsce tylko wtedy, gdy jest konsekwencją konstruktywnej debaty.

Wszyscy doskonale wiemy, jakie spustoszenie społeczne, polityczne i gospodarcze zostawił nam w spadku po
przedni ustrój. Nie podlega dyskusji fakt, że mamy kilkudziesięcioletnie opóźnienie w stosunku do innych państw 
europejskich. Nasz kraj ma ogromne problemy z restrukturyzacją przemysłu, utrzymaniem miejsc pracy i rozwojem 
gospodarczym. Kwestie te przekładają się niemal bezpośrednio na rzeczywistość samorządu terytorialnego. Musi
my więc wszelkie działania w mieście podejmować w sposób rozumny i przemyślany. Musimy rozsądnie planować 
i wytyczać sobie priorytety w wydatkach budżetowych. Co więcej, musimy w swych działaniach być konsekwentni. 
Wiecie Państwo doskonale, że priorytetem w Rybniku jest budowa kanalizacji w ramach unijnego programu ISPA. 
To wielkie zadanie inwestycyjne nie jest tylko i wyłącznie wymysłem obecnej ekipy zarządzającej miastem. Istnieją 
przepisy prawne, które wręcz nakazują uregulowanie do 2015 roku gospodarki wodno-ściekowej w gminie, pod 
groźbą nałożenia ogromnych kar finansowych. Chociażby ten fakt, poza oczywiście wieloma innymi, świadczy
0 słuszności budowy kanalizacji. Priorytetem jest także poprawa układu drogowego w mieście, jednak pod warun
kiem uzyskania kolejnych pieniędzy z Unii Europejskiej.

Trzeba jasno stwierdzić, że nie można kierować się zasadą, w myśl której „koszula bliższa jest ciału". Nie możemy 
pozwolić tu sobie na realizację swoistego koncertu lokalnych życzeń, pomimo wielu zaplanowanych wydatków 
w dzielnicach. Nie wybudujemy przecież domu kultury z basenem w każdej z nich. Budżet miasta, niestety, nie jest 
z gumy i nie da się go naciągnąć w dowolną stronę, a już na pewno nie w kilka stron jednocześnie. Aby zapewnić 
Rybnikowi stały rozwój trzeba wybiegać nawet kilkanaście lat w przyszłość, nie zapominając zarazem o rzeczach 
podstawowych. Realizując wielkie przedsięwzięcia miasto musi być więc zadbane, czyste, ukwiecone i oświetlone. 
Zapewniam Państwa, że te sprawy będą miały - tak jak dotychczas - odpowiedni standard.

Aby Rybnik mógł prawidłowo się rozwijać, nie możemy pozwolić sobie na „wolnoamerykankę inwestycyjną"
1 wydawać publicznych pieniędzy z pominięciem przemyślanych i uzasadnionych założeń i planów. Musimy dokład
nie oceniać zasadność wydatkowania każdej złotówki, byśmy przypadkiem nie zostali na przysłowiowym peronie, 
oglądając tylne światła pociągu zmierzającego do stacji sukces, do którego przecież mieliśmy wsiąść...

Wesołego Alleluja!
Adam Fudali 

Prezydent Rybnika

%

% okazji śutląt 'M/ielkanocnych mamy dla/ naszych c&zytelnikdup 
nie tytko/ najserdeczniejsze życzenia/, ale również prezent na/ „zajączka”. 

ł@to po raz pierwszy ad/ momentu/ ukazania sly „gazety cfilybnickiej” 
up 1990 roku/, oddajemy up ^aństuia tyce numer czyśclowcp up kolorze. 

cVla/ tazle kolorowych będzie tylko 16 stron, ale up przyszłości, kio utle... 

byczymy zatem radosnych, poyodnyck i tadzlnnyck/ Śu/iąt 
. oraz kolorowej lektury.

<łZedakcfa „ gazety (łZylnicklej’

Do świątecznego „ wystroju ” numeru wykorzystaliśmy kompozycje Kwiaciarni „Dziwoki-Ryszka.
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Woda w roli głównej...
Już po obszerności porządku obrad i ciężarze gatunkowym niektórych punktów 

można się było spodziewać, że lutowa sesja Rady Miasta nie będzie należała 
do najkrótszych. I rzeczywiście, radni rozeszli się dobrze po północy, mając 
za sobą m in. burzliwą dyskusję, zakończoną podjęciem uchwały podwyższającej 
ceny zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Mocny początek
Jednak i wcześniej nie brakowało emocji, 

a kontrowersje przyniósł już porządek obrad. 
Radny Wiesław Zawadzki (SLD) zaproponował 
wycofanie punktu dotyczącego ceny wody, określa
jąc proponowane podwyżki, w kontekście trudnej 
sytuacji finansowej społeczeństwa, ...rażącymi fak
tami naruszenia sprawiedliwości społecznej, gwaran
towanej przez konstytucję. Jednak wniosek ten prze
padł dwoma głosami. Do porządku obrad dodano 
także, zaproponowany przez prezydenta Adama 
Fudalego, punkt w sprawie określenia zadań z za
kresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środ
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Przewodniczący Komisji rewi
zyjnej RM Romuald Niewelt (BSR) wniósł o roz
patrzenie drugiej skargi na działalność prezydenta. 
Natomiast radny RIO Stanisław Stajer nawiązał 
do poprzedniej sesji, na której przewodniczący RM 
Michał Śmigielski poinformował radnych o kore
spondencji i rozmowie z wojewodą na temat statu
su radnego SLD Stanisława Lenerta, będącego 
jednocześnie prezesem Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, dzierżawiącej tereny komunalne. 
Z rozmów tych wynikało, że wobec kilku różnych 
interpretacji prawnej artykułu 24f ustawy samorzą
dowej, zabraniającego radnym prowadzenia działal
ności z wykorzystaniem mienia komunalnego, opi
nia biura prawnego wojewody nie jest wiążąca i na
leży wstrzymać się z decyzją o uchyleniu mandatu 
St. Lenerta. Tym bardziej, że interpretacja zapisu 
czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjne
go. Po zapoznaniu się z korespondencją i po roz
mowie w biurze prawnym wojewody, radny RIO Sta
nisław Stajer zarzucił M. Śmigielskiemu kłamstwo 
uważając, że taka sugestia od wojewody wyjść nie 
mogła. Radna RIO Krystyna Stokłosa dodała, że 
w kontekście odebrania mandatu Alicji Wrzol, ta
kie postawienie sprawy świadczy o nierównym trak
towaniu radnych. Według radnego St. Stajera, prze
wodniczący RM zawiódł zaufanie radnych i powi
nien ich przeprosić. Podtrzymując swoją wersję wy
darzeń i wyjaśniając, że te dwie sprawy zasadniczo 
się różnią, M. Śmigielski nie skomentował kolejnych 
zarzutów i żądania przeprosin.

Emocje przed przepisami
Kolejny punkt sesji czyli obsadzenie miejsca 

w Radzie Miasta opuszczonego przez Józefa 
Makosza, zdominował nieprzyjemny incydent,

będący świadectwem niezwykle emocjonalnego 
stosunku niektórych członków Rybnickiej Ini
cjatywy Obywatelskiej do osoby jej lidera. Na
stępną osobą, która w wyborach do Rady Miasta w 
2002 roku z listy RIO uzyskała kolejno największą 
liczbę głosów jest Tadeusz Gruszka, kandydat na 
radnego z Boguszowie. Nie stracił on prawa wybie
ralności i zgodził się mandat objąć. Zapowiedź pod
jęcia odpowiedniej uchwały i uroczystego ślubowa
nia nowego radnego wywołała ostry sprzeciw Stani
sława Stajera: ...uważam, że mandatu po Józefie Ma
koszu nie powinien nikt obejmować. Poświęcił on życie 
na walkę z korupcją i układam j a osoba, która nie 
rozumie aktualnej lokalnej polityki RIO, nie będzie 
się z tym ugrupowaniem utożsamiać. (...) Nie chcę 
być świadkiem przyjmowania tego człowieka do Rady 
Miasta Rybnika i brać udziału w farsie, jaką jest ślu
bowanie — powiedział i ... wyszedł z sali obrad. 
Za nim podążyła radna K. Stokłosa. R. Niewelt uznał 
to zachowanie za żenujące, dyskredytujące osobę no
wego radnego i takie odczucia miała większość rad
nych. W. Zawadzki podjął przy okazji problem du
żej „fluktuacji” radnych i to najczęściej z powodów 
formalnych, na co ich wyborcy nie mają wpływu. 
— Tak nie powinno się dziać w demokratycznym, pra
worządnym państwie... — mówił.

Za obsadzeniem mandatu przez T. Gruszkę gło
sowało 20 radnych, nie było głosów wstrzymujących 
się ani przeciwnych, a nowy radny złożył ślubowanie 
przed gremium pomniejszonym o dwoje radnych z 
własnego ugrupowania. Gratulacje tuż po ślubowa
niu złożyli mu prezydent A. Fudali, przewodniczący 
RM M. Śmigielski i wiceprzewodniczący RM Jan 
Mura (BSR).

Komunikacyjne „wąskie gardła"
Tradycyjną informację prezydenta A Fudalego 

zdominował problem konieczności moderni
zacji układu komunikacyjnego miasta. Powo
dem podjęcia tego tematu był kolejny wypadek 
drogowy pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej. 
Miejsce to jest jednym z kilku „wąskich gardeł” 
w mieście, skutecznie hamujących drożność ca
łego układu. Prezydent zapowiedział przyśpie
szenie prac nad studium układu komunikacyjne
go i choć jest to dokument kosztowny, jego opra
cowanie jest niezbędne. Miasto ma też na uwa
dze konieczność doraźnego rozwiązanie proble
mu pechowego wiaduktu poprzez - w zależności 
od kalkulacji - obniżenie jezdni lub partycypacji

w kosztach jego przebudowy przez PKP. 
Prezydent wyraził też potrzebę organizacji „se

sji tematycznych” z udziałem parlamentarzystów, 
a dotyczących szczególnie ważnych dla miasta 
problemów, których sam samorząd nie jest w sta
nie rozwiązać, takich, jak właśnie komunikacja, 
górnictwo, opieka społeczna czy edukacja. Po
informował też radnych o zakończonej kontroli 
miasta przez Komisję rewizyjną Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która nie dopatrzyła się więk
szych nieprawidłowości.

Czy jesteśmy bezpieczniejsi?
Na kilka dni przed sesją radni mieli okazję 

zapoznać się z corocznym sprawozdaniem 
z działalności rybnickich służb mundurowych 
i inspekcyjnych: policji, straży miejskiej, pań
stwowej straży pożarnej, prokuratury, urzędu 
pracy, inspektoratu weterynarii, inspektoratu 
nadzoru budowlanego, stacji sanitarno-epide
miologicznej oraz rzecznika konsumentów. 
Na samym posiedzeniu radni mieli okazję zwrócić 
się o wyjaśnienia do przedstawicieli tych służb. Spra
wozdanie zbiorcze zostało przygotowane przez peł
nomocnika prezydenta miasta ds. bezpieczeństwa 
Huberta Hanaka. Najwięcej pytań radni mieli do 
Komendanta Miejskiego Policji Sławomira Sałbuta. 
St. Stajera interesował stan osobowy rybnickiej po
licji, wynoszący, jak odpowiedział komendant, 402 
etaty. W roku 2003 było 15 wakatów, co przełożyło 
się na zmniejszenie ilości patroli pieszych. Radny 
Leszek Kuśka (BSR) pytał o przyczyny mniejszej 
wykrywalności przestępstw. Jak stwierdził S. Sałbut, 
spadek wykrywalności zanotowano w jednych dzie
dzinach działalności policji, istnieją jednak obszary, 
gdzie sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Należy 
do nich wykrywalność przestępczości nieletnich oraz 
przeciwko nieletnim, przestępczości narkotykowej 
oraz zabezpieczanie mienia pochodzącego z prze
stępstw. Generalnie, od 2000 roku, następuje cią
gły spadek przestępczości. A dzieje się tak w sy
tuacji permanentnego niedofinansowania poli
cji, co powoduje nie tylko zbyt małą liczebność 
ludzi, ale i sprzętu. Przykładowo rybnicka policja 
dysponuje 30 radiowozami, co nie stanowi nawet 
50% potrzeb. Radny Kazimierz Zięba (SLD) wy
raził wątpliwości czy tak skromnymi siłami i środka
mi policja jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo 
rybnickiego społeczeństwa, sugerując, by więcej po
licjantów pracowało w terenie. Komendant przywią
zuje wielką wagę do działań prewencyjnych i uwa
ża, że nawet przy tych środkach można osiągnąć lep
sze wyniki. Radny Zięba podjął również temat graf- 
ficiarzy i konieczność ograniczenia ich „działań”. 
Usatysfakcjonowany długo oczekiwaną decyzją o po
wołaniu w Niedobczycach posterunku policji, rad
ny Henryk Ryszka (BSR) oczekiwał odpowiedzi, 
kiedy placówka ta zacznie praktycznie działalność. 
Jak się okazuje, wszystko zależy od przystosowania 
dla potrzeb plicji pomieszczeń w DH „Merkpol”. 
Remont zostanie przeprowadzony przy wsparciu 
miasta prawdopodobnie w kwietniu. Komendant po-
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informował też, że sprawcy dwu niedawnych za
bójstw w tej dzielnicy zostali wykryci. W. Zawadzki 
poruszył temat przekraczania szybkości przez kie
rowców, szczególnie w terenie zabudowanym. Ko
mendant Salbut potwierdził fakt ujawnienia i zatrzy
mania w ub. roku większej ilości kierowców nietrzeź
wych i przekraczających dozwoloną prędkość. Rad
ny Andrzej Wojaczek (BSR) powrócił do wyjątko
wej ostatnio aktywności wandali w Chwałowicach i za
trzymania kilku sprawców dewastacji, którymi już 
zajęła się prokuratura. W odpowiedzi na pytanie 
St. Stajera, komendant S. Salbut potwierdził fakt 
ukończenia przez siebie i naczelnika wydziału dro
gowego Komendy Miejskiej szkoleń w ramach Hel
sińskiej Fundacji Ochrony Praw Człowieka.

Następnie ocenie poddano działalność rybnic
kiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz
nej, a na pytania radnych odpowiadała z-ca dyrek
tora Lidia Lazar. L. Kuśkę interesowały przygo
towania do spełnienia wymogów sanitarnych po 
wejściu Polski do UE. Według L. Lazar, jest to proces 
ciągły, a działania przystosowawcze trwają i są modyfi
kowane zgodnie z potrzebami. O możliwość indywi
dualnego poddania badaniom próbek wody pytał St. 
Stajer. Sanepid takie badania wykonuje, ale są one płat
ne (ok. 300 zł). Poruszono również temat zatruć zbio
rowych, których jest na szczęście coraz mniej. Do dys
kusji o jakości wody włączył się prezydent A. Fudali, 
podkreślając jej poprawę w zakresie zawartości mi
kroorganizmów, zaś przyczynę zastrzeżeń, jeśli chodzi 
o gorsze wyniki badań fizyko-chemicznych, upatrując 
w starej sieci wodociągowej.

Odpowiadając na pytanie radnego H. Ryszki 
do przedstawiciela Straży Miejskiej, komendant 
Ryszard Sadowski poinformował, że do parko
wania na miejscach przeznaczonych dla osób nie
pełnosprawnych nie wystarczy naklejka, ale musi 
iść za nią odpowiedni dokument. Straż Miejska 
ukarała za niedozwolone parkowanie w tych miej
scach w ub. roku prawie 250 kierowców. Przepro
wadzane są również kontrole posiadania kontene
rów na śmieci i rachunków za wywóz nieczystości. 
Aktualnie 75% gospodarstw w domach prywatnych 
posiada umowy na wywóz śmieci. Na zakończenie 
W. Zawadzki zwrócił się do pełnomocnika prezy
denta ds. bezpieczeństwa Huberta Hanaka z pyta
niem o kompetencje Komisji bezpieczeństwa po
wołanej ustawowo przez prezydenta miasta i pod 
jego przewodnictwem oraz możliwości wpływania 
jej ocen na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Nie
stety, jak powiedział H. Hanak, zarówno on, jak i jego 
koledzy - pełnomocnicy w innych miastach, mają 
poważne zastrzeżenia do ustawodawcy, który do dziś 
nie wydał aktów wykonawczych do przepisu powo
łującego komisje.

Programy i statuty
W ub. roku radni podjęli uchwałę przyzna

jącą zwolnienia podatkowe przedsiębiorcom, 
którzy zainwestują w wyznaczonych przez miasto 
strefach. Ustawa o warunkach dopuszczalności i nad
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
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prywatnych nakazuje w tym przypadku przygotowa
nie w oparciu o zapisy tej uchwały tzw. programów 
pomocowych. Skarbnik miasta Bogusław Paszenda 
przypomniał uchwałę z poprzedniej sesji o ich przy
jęciu. Pozytywna opinia o programach prezesa Urzę
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów umożli
wiło przygotowanie projektu uchwały kończącej całą 
procedurę. Na pytanie o treść programów, radny 
Bronisław Drabiniok (PO) otrzymał odpowiedź, 
że były one do wglądu w Biurze Rady. Po krótkiej 
dyskusji wyjaśniającej problem, uchwałę przyjęto 20 
głosami za.

Kolejne cztery projekty uchwał dotyczą
cych opieki społecznej przedstawiła zastęp
czyni prezydenta Ewa Ryszka. Pierwsza doty
czyła przyjęcia statutów jednostek organizacyj
nych działających w systemie opieki społecznej 
miasta: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 
Chorych Psychicznie, Zespołu Ognisk Wycho
wawczych i Rodzinnego Domu Dziecka. Przyję
cie nowych statutów dla tych placówek stało się 
konieczne w związku ze zmianą statutu ich jed
nostki nadrzędnej - Ośrodka Pomocy Społecz
nej. Statuty regulują całość spraw finansowo-pła- 
cowo-administracyjnych i są niezbędne do funk
cjonowania placówek. Jedna z ważniejszych 
zmian, np. w statucie ZOW, są regulacje związa
ne z zatrudnieniem w tej placówce personelu me
rytorycznego zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
L. Kuśka poinformował, że Komisja samorządu, 
bezpieczeństwa i pomocy społecznej RM, której 
przewodzi, przyjęła zapis projektu uchwały jed
nogłośnie pozytywnie. Radny ten miał również 
najwięcej pytań dotyczących treści statutów. Mię
dzy innymi sugerował danie dyrektorom placó
wek większej samodzielności. E. Ryszka podkre
śliła, że mają oni największą samodzielność, na 
jaką pozwalają obowiązujące przepisy. Radny 
Kuśka upewnił się również, że sprawozdania 
z działalności placówek opieki społecznej będą 
przedstawiane radnym. Uchwałę przyjęto jedno
głośnie.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa określe
nia warunków ustalenia opłat za pobyt w Miej
skim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlo
wej, częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z tych opłat, a także zwrotu należności za okres 
nieobecności w ośrodku. Dotychczas obowiązek 
dopłacania różnicy między średnim kosztem utrzy
mania w domu opieki, a opłatami wnoszonymi przez 
osobę do niego kierowaną spadał na gminę. Dzięki 
zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej, 
częściowymi kosztami pobytu w domu pomocy 
gmina może obciążyć rodzinę pensjonariusza. 
Członkowie Komisji samorządu, bezpieczeństwa 
i pomocy społecznej zaopiniowali warunki dołą
czone do projektu uchwały pozytywnie. Radny 
BSR Michał Chmieliński prosił o przybliżenie 
dość skomplikowanych zasad zwrotu należności 
za dni nieobecności w placówce, zaś K. Ziębę za
niepokoił wysoki koszt utrzymania w niej jednej 
osoby (w roku ub. - 1.883,36 zł). E. Ryszka przy

pomniała, że koszt ten wynika z corocznej kalku
lacji, a składa się nań m.in. utrzymanie budynku 
oraz odpowiednich standardów, a także specjali
styczna opieka nad pensjonariuszami. Wicepre
zydent referująca projekt wytłumaczyła też rad
nym zasady przyjmowania osób spoza naszej gmi
ny, za którymi idą środki finansowe z gminy ma
cierzystej. Aktualnie w rybnickiej placówce, dys
ponującej 150 miejscami, nie ma osób spoza Ryb
nika. L. Kuśkę interesował również problem eg
zekwowania opłat od rodziny, tu jednak zastoso
wać trzeba ogólnie obowiązujące przepisy. Wy
sokością kosztów utrzymania zdziwionych było kil
koro radnych, a W. Zawadzki pytał o możliwo
ściach ich kontrolowania przez gminę. Jak powie
dział prezydent A. Fudali, obniżenie kosztów jest 
możliwe poprzez obniżenie standardów, co w kon
tekście wejścia do UE jest mało realne. Wyjściem 
byłaby również prywatyzacja domu pomocy, ale 
tu potrzebny byłby chętny do jego przejęcia. Nie 
ma też zagrożenia, by koszty mogły wpłynąć na 
wyludnienie takiego domu. Jak powiedział pre
zydent, chodzi o to, by rodziny, szczególnie kilku- 
pokoleniowe, były razem, a sytuacje, kiedy odda
je się bliską osobę do domu opieki, wyjątkowe. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, zaś 
6 wstrzymało się od głosu.

E. Ryszka przedstawiła też projekt uchwa
ły zatwierdzającej treść Samorządowego pro
gramu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2001-2010. Program taki powinien być na tyle 
ogólny i elastyczny, by można go było przystoso
wać do konkretnych, realnych warunków i by 
dawał podstawę do aplikacji środków zewnętrz
nych. Musi też stwarzać możliwości weryfikacji, 
bo zazwyczaj życie jest bogatsze niż sztywne zapi
sy. Wprawdzie, jak przypomniał radny Leszek 
Kuśka, w poprzedniej kadencji odpowiedzialny za 
sprawy polityki społecznej jako członek Zarządu 
Miasta, program taki już istniał, ale jak się okaza
ło, był nierealny i wymagał aktualizacji. Nowy pro
gram został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodo
wej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie
pełnosprawnych, Rada Miasta powinna okre
ślić zadania, na jakie zostaną przeznaczone 
środki przyznane gminie przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych. W projekcie przedstawionej radnym uchwa
ły znalazły się m.in. zadania związane z przysto
sowaniem stanowisk pracy dla osób niepełno
sprawnych, zwrot kosztów szkoleń takich osób czy 
pożyczki dla nich na rozpoczęcie działalności go
spodarczej. Ważniejsze zadania z zakresu reha
bilitacji społecznej to prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny i wydatki na usuwanie ba
rier architektonicznych. Po krótkiej dyskusji, z udzia
łem m.in. St. Stajera, którego interesowała wyso
kość przyznanej przez PFRON kwoty (wynoszą
cej 1.716,454 zł) i podział tychże środków, uchwa
ła przeszła jednogłośnie.

c.cl. na stronie 6.



c.d. ze strony 5.

„Czyszczenie” oświatowej sieci
Sporą część porządku obrad zajęły projek

ty uchwał oświatowych, przedstawione przez 
wiceprezydenta Jerzego Frelicha. Jednak 
wbrew ich ilości, decyzje podejmowano szybko 
i sprawnie, gdyż uchwały dotyczyły w większości 
spraw formalnych. W związku z trwającą re
formą oświaty, niektóre placówki - technika, 
szkoły i licea zawodowe wchodzące w skład ze
społów szkól - straciły rację bytu i praktycznie 
są „wygaszone”, jednak Rada musi je formalnie 
zlikwidować. Z kolei niektóre placówki ponad
podstawowe muszą ulec przekształceniom w po- 
nadgimnazjalne, zaś inne należy utworzyć. Nad
rzędnym zaś celem wszystkich zmian jest droż
ność systemu oświaty, by młodzieży, ale również 
osobom dorosłym, umożliwić kształcenie na co
raz wyższych szczeblach. Tak więc likwidacji ule
gły: technika handlowe i gastronomiczne dla do
rosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych; Technikum Ochrony 
Środowiska i Zasadnicza Szkota Zawodowa 
elektrowni „Rybnik” wchodzące w skład Zespo
łu Szkół Technicznych; Technikum Budowlane 
młodzieżowe po ZSZ i Podstawowe Studium 
Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkól 
Budowlanych; Technikum Elektryczne młodzieżo
we po ZSZ, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szko
ła Zawodowa nr 2 wchodzące dotąd w skład Ze
społu Szkół Podstawowych nr 2 w Niedobczycach; 
Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponad
podstawowych nr 1 przy ul. Małachowskiego.

Szkołę ponadpodstawową dla dorosłych - Tech
nikum Mechaniczne - przekształcono w szkołę po- 
nadgimnazjalną pod nazwą II Liceum Uzupełnia
jące dla Dorosłych, nadal wchodzące w skład Ze
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych; Li
ceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wcho
dzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Mikotowskiej pozostało przy swojej na
zwie, ale stało się szkołą ponadgimnazjalną; trzy 
szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych wchodzą
ce w skład Zespołu Szkół Technicznych przekształ
cono w Technikum Uzupełniające dla Doro
słych nr 1; Technikum Budowlane wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Techni
kum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4; Techni
kum dla Dorosłych wchodzące w skład Rybnickie
go Centrum Edukacji Zawodowej w Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych nr 2.

Utworzono natomiast I Liceum Uzupełnia
jące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ w ra
mach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 
Mikotowskiej oraz Zasadniczą Szkołę Zawo
dową na podbudowie gimnazjum w ramach 
RCEZ przy ul. Św. Józefa. Po wytłumaczeniu 
radnym kilku niejasności, głosowane osobno 
uchwały zostały przyjęte.

Bardziej ożywioną dyskusję wywołał projek
ty zmian w szkolnictwie specjalnym. Chodzi
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0 wprowadzenie nomenklatury stosowanej 
w szkolnictwie powszechnym, a więc powołanie 
w miejsce funkcjonującej dotąd Szkoły Specjal
nej dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umy
słowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym - 
„Szkota Życia” Specjalnego Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego, w skład którego wejdą: Szko
ła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 16
1 Przedszkole nr 48. Likwiduje to w nazwie pla
cówki dotychczasowe stopnie upośledzenia. 
Zgodnie z zarządzeniem ministerialnym, ze
wnętrzne dokumenty i szyldy powinne być po
zbawione określenia „specjalna". Wymiana zdań 
pomiędzy radnymi, a wnioskodawcami na temat 
odpowiednich zapisów w uchwale i statutach 
specjalnego zespołu szkól trwała dość diugo 
i wynikała ze specyfiki szkolnictwa specjalne
go. Ostatecznie trzy uchwały dotyczące zmian 
w placówce przy ul. Hibnera, wraz z nadaniem 
nowym podmiotom statutów, zostały przyjęte. 
Zmian organizacyjnych wymagał również dotych
czasowy Zespól Szkół nr 7 przy ul. Piasta, który 
będzie nosił nazwę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. W jego skład wcho
dzić będą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 
i Gimnazjum Specjalne nr 15 i internat. Funk
cjonujące tu dotąd specjalne przedszkole zosta
ło wyłączone i włączone do zespołu, którego po
wstanie radni uchwalili wcześniej. Oczywiście 
wszystkie wymienione wyżej placówki oświato
we: przekształcone oraz utworzone, pozostają 
fizycznie w dotychczasowych siedzibach.

Woda w roli głównej
Nim radni rozpoczęli coroczną gorącą dys

kusję nad proponowaną podwyżką cen wody, 
zatwierdzili plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2004-2006, a projekt uchwały w tej 
sprawie przedstawił zastępca prezydenta 
Józef Cyran. Ustawa o zbiorowym zaopatrze
niu w wodę i odprowadzaniu ścieków zobowią
zuje przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
do opracowania planu określającego zakres usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 
rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące 
zużycie wody i odprowadzenie ścieków, a także 
nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania pla
nowanych działań. Plan taki musi być oczywiście 
zgodny z kierunkami rozwoju gminy. Wprawdzie 
Rada Miasta taki dokument na lata 2003-2005, 
przygotowany przez rybnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, przyjęła w 2003 
roku, ale często występujące awarie i spadki ci
śnienia wody w miejscach nieprzewidzianych wy
musiły konieczność opracowania nowego planu 
na lata 2004-2006, uwzględniającego najpilniej
sze potrzeby remontowe związane z prawidłową 
eksploatacją sieci. Zarys planu (radni z całością 
mogli się zapoznać wcześniej) przedstawi! wice
prezes PWiK Eugeniusz Skrzypiec. Wcześniej 
zapozna) on radnych z zakresem prac wykonanych

w ub. roku. Działania remontowe PWiK były 
i są zdeterminowane częstą awaryjnością wysłu
żonych sieci wodociągowych, w dużej części prze
jętych od kopalń, które je porzuciły. W ciągu roku 
wymieniono ok. 30 km wodociągów, podobne ilo
ści będą wymieniane w kolejnych latach. Prezes 
wymienił dziesiątki ulic we wszystkich dzielni
cach, gdzie sieć była i będzie remontowana i wy
mieniana. Z inicjatywy PWiK na rzecz Rybnic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rejonie ul. Cha
browej zmodernizowano sieć poprzez likwidację 
istniejącej drugiej sieci spółdzielczej i hydrofor
ni, będącej własnością spółdzielni, co obniży 
koszty eksploatacji całości. Nowy wodociąg po
wstał na osiedlu Dąbrówki, nowe podłączenie do 
sieci otrzymał orzepowicki szpital. Ogromną in
westycją dla PWiK jest budowa kanalizacji z pro
gramu 1SPA. W sumie koszt remontów i inwe
stycji w objętych planem latach 2004-2006, wy
niesie ok. 24 min. zi. W ciągu trzech ostatnich 
lat straty wody zmniejszyły się z 27,2 do 24%, spa
dła też nieco awaryjność. Jak powiedział wice
prezes, nie ma odwrotu od wymiany wodociągów, 
bo tylko zastosowanie nowych technologii obni
ży awaryjność sieci, zmniejszy straty wody i po
prawi jej jakość.

Korzyść z tego przedsięwzięcia, tj. likwidacji 
sieci tzw. II strefy, podkreślił też prezes RSM rad
ny Stanisław Lenert. Prezydent A. Fudali zwró
ci! uwagę na wyjątkowo, jego zdaniem, dynamicz
ne prowadzenie spółki przez prezesa Janusza 
Karwota i jego współpracowników, zaś efektem 
sprawnego zarządzanie, w tym solidnej analizy 
finansowej, jest m.in. możliwość inwestowania 
w niełatwych przecież czasach. Firmie zależy na 
prestiżu, a dowodem na to jest m.in. wdrażanie 
systemu zarządzania jakością zgodnego z norma 
ISO 9001:2000 czy staranie się o tytuł Przedsię
biorstwa Fair Play.

Dyskusję rozpoczęła informacja przewodniczące
go Komisji gospodarki komunalnej Zygmunta 
Gajdy (BSR) o przyjęciu planu 8 głosami za i jed
nym wstrzymującym się. Radny Henryk Frystacki 
(BSR), J. Mura i R, Niewelt prosili o szczegóły 
robót wodociągowych w ich dzielnicach, upew
niając się, że nie istnieje zagrożenie braku ko
ordynacji z budową kanalizacji. Otrzymali też 
informację, że PWiK prowadzi roboty remonto
we własną ekipą, liczącą ok. 45 osób. W. Zawadz
ki ocenił program jako bardzo ambitny, wyraził 
jednak obawy, że w nadmierny sposób obciąży 
on cenę wody i odprowadzania ścieków, a ty sa
mym kieszenie mieszkańców. Takie obawy mieli 
też inni radni, choć wielu zgadzało się ze zda
niem PWiK, że tylko sukcesywna wymiana rur, 
w których „...więcej jest węgla i siarki niż stali”, 
na nowoczesną sieć, może w dalszej perspekty
wie problem rozwiązać. Radny H. Ryszka mówił 
przede wszystkim o dzielnicach górniczych, gdzie 
awaryjność jest największa. Radny z Boguszowie 
Jan Kruk (BSR) uzyskał zapewnienie, że na 
Osiedlu Południe roboty rozpoczną się niebawem. 
A. Wojaczek (BSR) pytał o sposób finansowania
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inwestycji i remontów. Środki na kanalizację po
chodzą z kredytu z Europejskiego Banku Odbu
dowy i Rozwoju, na pozostałe roboty - ze środ
ków własnych - usłyszał w odpowiedzi. Radny 
St. Stajer uważa, że zbyt długo trwają prace dro
gowe po usunięciach awarii, pytał też o właści
ciela kolektora przy ul. Poligonowej w Kłokoci- 
nie, a jest nim spółka „Best-Eko”. Przedstawi
ciele PWiK nie przekonali wszystkich radnych do 
swojego planu rozwoju i modernizacji - za było 
18 osób, przeciw 3, a 4 wstrzymały się od głosu.

— Wymowa liczb jest porażająca, tych wyliczeń 
nie można podważyć — powiedział wiceprezydent 
J. Cyran, przedstawiając projekt uchwały w spra
wie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie ścieków, mając na myśli 
ekonomiczne uzasadnienie podwyżek. Propozycje 
są następujące: za lm3 wody - 4,10 zł (3,99 zł), 
oplata abonamentowa - 6,96 zł (5,89 zł) i za od
prowadzenie ścieków - 3,99 zł (3,73 zł) (ceny brut
to - w nawiasach podano taryfy ubiegłoroczne). 
Argumenty PWiK zaprezentował obszernie pre
zes J. Karwot. Chodzi nie tylko o wysokie koszty 
modernizacji starej sieci i jej wymiany na nową, 
ale również konieczność odniesienia się PWiK, 
jako pożyczkobiorcy z Europejskiego Banku Od
budowy i Rozwoju, oraz miasta jako beneficjen
ta programu ISPA do jego założeń. Ważnym ele
mentem prezentacji, który miał przekonać rad
nych, że przedsiębiorstwu nie są obojętne spo
łeczne aspekty proponowanej podwyżki, było 
zbadanie opinii publicznej na przykładzie 1500 
osób. W ankiecie pytano o ocenę cech wody jak 
smak, kolor, czystość itp., ale również jej cenę 
i poziom usług przedsiębiorstwa. Z ankiety wy
nikało, że dla rybniczan najważniejszy jest smak 
i zapach, a dopiero potem cena. Wytuszczając 
kolejne argumenty za podniesieniem taryfy, pre
zes odniósł się również do możliwości finanso
wych mieszkańców miasta, korzystając z danych 
GUS-u. Wynika z nich, że średnia płaca rybni- 
czanina wynosi ok. 2 tys. 800 zł brutto. Statystycz
na rybnicka rodzina zapłaci więc za wodę i odpro
wadzenie ścieków 2,23% tzw. dochodu rozporzą
dzanego, a zgodnie z unijnymi przepisami, koszt 
tych usług nie może przekroczyć 4%. Ponadto pre
zes przedstawił tzw. taryfę modelową, czyli opra
cowany dla potrzeb EBOR-u przypuszczalny 
wzrost cen wody i usługi odprowadzania ścieków 
na przestrzeni lat 2001-2030. Dzięki podniesieniu 
efektywności przedsiębiorstwa, realny wzrost cen 
okazał się niższy od zakładanego w modelu. Przed
stawiono też zestawienie cen wody w różnych mia
stach i w porównaniu z nimi, Rybnik plasuje się 
gdzieś w środku stawki.

Temat podwyżek: czy to stawek podatków lo
kalnych, komunikacji miejskiej, czy, jak w tym 
przypadku wody, wywołuje zawsze wśród rad
nych najbardziej gorące, co zrozumiałe, dysku
sje. Tak było i tym razem, a można zaryzykować 
twierdzenie, że niektóre wątki zostały dokładnie 
przeniesione z dyskusji zeszłorocznej. Przewod
niczący Komisji gospodarki komunalnej Z. Gajda
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poinformował, że projekt uchwały na tym forum 
oceniono pozytywnie, aczkolwiek nie jednogło
śnie. Zainteresowany konsekwencjami podwyż
ki dla Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
St. Lenert wykonał symulację, z której wynika, 
że 3-4 osobowa rodzina zapłaci więcej od 4 do 6 
zł miesięcznie. I choć nie jest to może zbyt duże 
obciążenie indywidualne, dla spółdzielni, która 
ponosi m.in. koszty strat wody między licznika
mi, to o wiele większy problem. Radny Lenert 
pozytywnie natomiast ocenił wysiłek inwestycyj
ny PWiK. Zdecydowany atak na zamiar podwyż
ek przypuścił W. Zawadzki, zarzucając prezeso
wi PWiK J. Karwotowi odwoływanie się w swo
jej prezentacji do „wirtualnego świata” tabel i sta
tystyk, które mają niewiele wspólnego ze „skrze
czącą rzeczywistością”, szczególnie, że inflacja 
jest niska. Oburzenie wywołała, podobnie zresztą 
jak w roku ub., wyliczona przez GUS średnia pła
ca rybniczan. — Cena wody dla wszystkich będzie 
taka sama: i dla zarabiających parę tysięcy i dla 
otrzymujących kilkaset złotych renty. Po co więc 
takie uśrednienia — mówił radny. Za niepotrzeb
ne uznał też wydawanie pieniędzy na sporządza
nie ankiety, która niczego nie wnosi, gdyż...po co 
pytać, jaką woda ma kolor, kiedy wszyscy wiedzą, 
że jest bezbarwna... Prezes Karwot w odpowiedzi 
poinformował, że sporządzenie ankiety było bez
płatne, bo wykonali ją studenci na praktykach. 
Radny jeszcze kilkakrotnie mówił o „wirtualnych 
wybrykach prezesa”, a radnym z BSR dawał przy
kład dobrej polityki samorządowców w Ełku, 
gdzie często przebywa.

Z. Gajda, podobnie jak w ub. roku, przypi
sał W. Zawadzkiemu, jako przedstawicielowi 
lewicowej opcji, winę za posunięcia gospodar
cze w latach 70. i 80., których skutkiem jest zla 
jakość rur wodociągowych z tych lat, sprowadza
nych m.in. z Rumunii. Dziś ich stan jest katastro
falny i stąd m.in. wysokie koszty remontów i no
wych inwestycji. Oczywiście radny W. Zawadzki 
takim sugestiom zdecydowanie zaprzeczył.

K. Zięba za pozytywne zjawisko uznał inwe
stycje, m.in. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej 
i dobrą z nią współpracę PWiK, ale podwyżki 
uważa za społecznie szkodliwe. — Należałoby się 
zastanowić nad możliwością niepodwyższania cen 
przynajmniej w jednym roku, a PWiK wspomóc 
dotację z miejskiej kasy — sugerował radny. Mówił 
też o sytuacji RSM, która jest dobrym płatnikiem 
PWiK, choć sama ma kłopoty ze ściągalnością 
czynszu. Za kuriozalne uznał też prawo, które po 
paru miesiącach i tak wprowadziłoby podwyżki, 
nawet bez akceptacji Rady Miasta.

Radny B. Drabiniok pytał o wzrost ceny zakupu 
wody od hurtownika i stan osobowy przedsiębiorstwa, 
wyraził też zdziwienie danymi z GUS-u na temat śred
niej płacy brutto w Rybniku. Prezes Karwot przed
stawił dokument, który te dane potwierdza, i który, 
zgodnie ze sztuką zarządzania przedsiębiorstwem, 
jest analizowany w procesie tworzenia kalkulacji no
wych taryf. Oznajmił też, że w przedsiębiorstwie 
nie wzrósł poziom zatrudnienia, a lepsze rezultaty są

pochodną zwiększenia efektywności pracy. Na pyta
nie H. Ryszki o podwyżki po wejściu Polski do UE, 
prezes uspokoił, że beneficjenci programu ISPA, 
w tym Rybnik, już są zobligowani do poziomu cen 
kalkulowanych zgodnie z unijnymi dyrektywami. Za
pewnił też radnego, że gdy tylko władze spółki po
dejmą decyzję o sprzedaży obiektów przedsiębiorstwa 
na terenie Niedobczyc, zostanie ogłoszony przetarg.

Krystyna Stokłosa, której argumenty PWiK nie 
przekonały, wyraziła obawy, czy takie śrubowanie cen 
wody, a szczególnie opłaty abonamentowej, nie wpły
nie na zmniejszenie jej zapotrzebowania i tym sa
mym zmniejszenie przychodów firmy. — Przesta
niemy zużywać wodę zgodnie z zapotrzebowaniem 
i staniemy się brudnym społeczeństwem — ostrze
gała radna. W odpowiedzi usłyszała, że zmniejsze
nie przychodu ze sprzedaży wody jest możliwe, ale 
wtedy PWiK będzie szukało innych jego źródeł. Jed
nym z nich będzie podłączanie do powstającej kana
lizacji nowych odbiorców ścieków i ta usługa będzie 
generować zyski. Prezydent Fudali nawiązał do słów 
radnego B. Drabinioka, który wspomniał o 20% bez
robociu w Rybniku i 3 min. kosztach opieki społecz
nej ponoszonych przez miasto, prostując te dane, 
gdyż faktycznie stopa bezrobocia wynosi niecałe 
14%, a na opiekę społeczną miasto wydaje 10-krot- 
nie więcej. Wracając do meritum sprawy, prezydent 
stwierdził, że jedyną alternatywą dla podwyżek taryfy 
za wodę i ścieki jest zaprzestanie realizacji inwestycji 
i remontów, jednak taka polityka doprowadziłaby 
w krótkim czasie do katastrofy. — Ekonomiści zaj
mujący się gospodarką komunalną przestrzegają przed 
brakiem sukcesywnych regulacji w postaci opłat, jeżeli 
to wynika z modelufinansowego—powiedział A Fudali. 
Rodzi to bowiem następstwa w postaci konieczności 
wprowadzenia podwyżek kilkudziesięcioprocentowych, 
co dla społeczeństwa będzie zdecydowanie trudniejsze 
do zaakceptowania. — To nieprawda, że w Rybniku 
woda jest najdroższa, jak tu usłyszałem. Nasze miasto 
jest gdzieś w środku stawki, co przy tak gigantycznym 
przedsięwzięciu inwestycyjnym jak budowa kanaliza
cji jest do przyjęcia, szczególnie kiedy ta inwestycja po
większy majątek PWiK — mówił prezydent.

— Podwyżki to zawsze trudny temat i łatwiej się tu 
wypowiadać opozycji — powiedział radny Józef 
fbrom (BSR). — Kilka lat temu Rada Miasta zade
cydowała o realizacji dużego programu inwestycyjnego
- budowie kanalizacji. Kiedy teraz zagłosujemy prze
ciwko zmianie taryfy, damy sygnał, że ta wielka inwe
stycja w ogóle nas nie obchodzi. Ale to nie będzie od
powiedzialna postawa. Dodał też, że proponowane 
ceny są niższe niż w taryfach modelowych, a przed
siębiorstwo daje dowody nowoczesnego zarządzania.
— To również Rada Miasta obciąża PWiK podat
kami, co ma wpływ na koszty jego funkcjonowania. 
Majątek PWiK ciągle rośnie i w przyszłości okaże się 
to dla miasta korzystne.

Roman Berger (BSR) otrzymał odpowiedź, 
że 1 kubik wody w hurcie kosztuje 1,39 zl plus VAT 
(GPW Katowice - dostarczyciel 90,3% wody), zaś 
z wodociągów w Pilchowicach - 2,25 plus VAT 
(0,6% rynku). Radny St. Stajer uważa, że wobec

c.d. na stronie S.

iß- 7



c.d. ze strony 7.____________________________________

powiększającej się strefy ubóstwa w Rybniku, należy 
pozostać przy cenie ubiegłorocznej, gdyż już wtedy 
podwyżka była bardzo wielka — Mimo coraz więk
szej biedy\ my co roku fundujemy mieszkańcom pod
wyżkę cen wody i to wcale nie lepszej jakości. Zapro
ponował, by przedsiębiorstwo, w którym średnia za
robków przekracza 2,3 tys. zł, poszukało oszczędno
ści u siebie —Ja będę przeciwny tej uchwale... zapew
nił radny Stajer. Dodał też, że ponieważ dostawca 
wody nie podniósł cen, PWiK zarobi ok. 2,3 min zł. 
Prezes Karwot poinformował, że wieloletni program 
oszczędności istnieje i jest realizowany, oczekuje więc 
od radnego podpowiedzi, gdzie jeszcze można obni
żyć poziom kosztów. Radny L. Kuśka, określając 
PWiK monopolistą, spytał o kondycję finansową 
PWiK — Generujemy zyski —- usłyszał. Z. Gajda 
przypomniał, że z powodu awarii niskiej jakości rur, 
co czwarty litr wody pozostaje w ziemi, a jeszcze 500 
km takiej sieci czeka na wymianę. R. Niewelt przy
pomniał, że warunkiem otrzymania kredytu na ka
nalizację od EBOR-u było urealnianie przez PWiK 
cen wody. — Waśnie teraz jest czas na tę inwestycję 
i BSR musi wziąć za nią odpowiedzialność — po
wiedział. Prezes J. Karwot dodał do wcześniejszych 
argumentów fakt, że to właśnie wysoka średnia za
robków mieszkańców, zapewniająca zwrotność ka
pitału zaciągniętego na kanalizację kredytu 
z EBOR-u, zadecydowała o ich przyznaniu Ryb
nikowi. — Gospodarka rynkowa ma swoje prawa 
i można je przyjmować lub nie. Ale one wcześniej 
czy później dają o sobie znać.

W końcu, po parogodzinnej dyskusji, za przy
jęciem uchwały głosowało 13 radnych, 11 było 
przeciw. I tym samym wyższe taryfy wejdą 
w życie od 1 kwietnia br. i nie będzie to prima apri
lis... (Uchwalę oraz tabelę obrazującą uchwalone ceny 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków publi
kujemy w „ Monitorze Miejskim ” na str. 39).

Tematyki wodno-kanalizacyjnej dotyczył ko
lejny projekt uchwały, proponujący zmianę ta
ryfy za odprowadzenie ścieków z domów miesz
kalnych w dzielnicy Boguszowice do oczyszczal
ni w Kłokocinie przez żorską spółkę Best-Eko. 
Cena odbioru 1 m3. ścieków podniesiono z 2,94 
zł do 3,51 zł brutto. — Ludzie nie mają ma
szynek do robienia pieniędzy — zaprotestował 
radny W. Zawadzki. —Dlaczego podwyżka jest 
tak wysoka, skoro inflacja wynosi tylko 1,5% 
— pytał. Ponieważ w dyskusji zaczęły się poja
wiać identyczne argumenty, jak przy omawia
niu dwu poprzednich punktów, radny Tomasz 
Zejer (RIO) wniósł o jej zakończenie. Uchwa
ła przeszła 15 głosami za.

Powołania, przejęcia i skargi
W związku z upływem trwającej 4 lata ka

dencji Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo- 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnospraw
nych Umysłowo i Ruchowo im. Jana Pawła 
II, powołano nową. Podtrzymano tradycję, że 
jej przewodniczącym zostaje proboszcz parafii
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św. Jadwigi Śląskiej, poza więc ks. Franciszkiem 
Skórkiewiczem, w skład Rady weszli: przedsta
wiciel wojewody Stanisław Zyga, wiceprezydent 
Ewa Ryszka, radni Leszek Kuśka i Tomasz 
Zejer oraz Michał Zorychta z Wydziału poli
tyki społecznej UM.

Jak powiedział prezentujący kolejną 
uchwalę wiceprezydent J. Cyran, miastom 
grozi zalew samochodów-wraków porzuca
nych przez właścicieli. Za takie uznaje się po
jazdy nieodebrane przez 6 miesięcy od momen
tu usunięcia ich przez gminne służby. Po tym cza
sie radni muszą podjąć uchwałę o przejęciu ta
kich samochodów na własność gminy. Tym ra
zem miasto „wzbogaciło się” o malucha i volvo 
wyprodukowane w latach...70.

Wiceprezydent J. Frelich przekazał 
radnym efekty podjęcia w 2002 roku de
cyzji o tzw. abolicji mieszkaniowej. Zalega
jący z czynszami lokatorzy zasobów komunalnych 
otrzymali szansę umorzenia długu pod warun
kiem regularnego wnoszenia opłat przez dwa 
lata. Zgłosiło się 377 chętnych, z czego pozytyw
nie zaopiniowano 270 wniosków. Do końca wy
trwało 159 osób z sumą zaległości ponad 780 tys. 
zł. Na razie miasto nie planuje ponownej aboli
cji, a przeprowadzona akcja jest niejako sonda
żem chęci i możliwości lokatorów.

Komisja rewizyjna RM przeprowadziła 
ustalenia dotyczące dwu skarg na działania 
prezydenta miasta. Pierwszą z nich skierował 
do wojewody śląskiego Jan Szulik, domagający 
się uregulowania stanu wody na gruncie gmin
nym, sąsiadującym z jego posesją. Mieszkaniec 
dzielnicy Kamień uważa, że brak tej regulacji 
przyczynia się do zamakania jego domu. Komi
sja, po wizji lokalnej, stwierdziła, że skarga jest 
bezzasadna i ma podłoże w wieloletnim sporze 
sąsiedzkim. Drugą skargę wniósł przewodniczą
cy zarządu Rady Dzielnicy Ochojec Jan Porała, 
a chodzi o opłatę związaną ze stawką żywieniową 
w przedszkolu. Komisja ustaliła, że skarżący źle 
zinterpretował odpowiedź prezydenta dotyczącą 
opłaty, której nie ustala Rada Miasta, ale rodzi
ce danego przedszkola, w porozumieniu z dyrek
torem placówki. St. Stajer postulował, by w przy
padku rozpatrywania skarg mieszkańców, byli oni 
na sesję zapraszani, zaś W. Zawadzki - by skargi 
znalazły się w materiałach sesji. Ostatecznie rad
ni przyjęli argumenty Komisji rewizyjnej i skargi 
oddalili. Przyjęli też deklarację nowego radnego 
T. Gruszki o zamiarze pracy w Komisji przemy
słu górniczego, ekologii i rolnictwa oraz Komisji 
oświaty, kultury i sportu.

Mimo bardzo późnej pory, radni „nie od
puścili” sobie wniosków, pytań i oświadczeń. 
B. Drabiniok „skarcił” radnych za „nieopanowa
nie języków” w obecności gości podczas debaty 
na temat cen wody, zaś J. Mura wyraził swoje 
ubolewanie z powodu zachowania radnych 
RIO St. Stajera i K. Stokłosy w czasie ślubowa
nia T. Gruszki: — To zachowanie niegodne rad
nych... — mówił. Jego wypowiedź nie spodobała

Tadeusz Gruszka jest absolwentem Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracuje na 
stanowisku głównego mechanika ds. dołu w kop. 
„Jankowice”. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej, 
sam w czasie studiów na AGH ukończył studium 
pedagogiczne. Żona Anna również jest nauczy
cielką, pracuje w rybnickim Zespole Szkół Bu
dowlanych. Razem wychowują trzy córki: nasto
latki Kasię i Madzię oraz dwuletnią Olę.

Po incydencie w czasie składania ślubowania 
nowy radny powiedział: — Mamy demokrację 
i radni RIO mogli postąpić jak postąpili, choć oczy
wiście poczułem się tym faktem zdeprymowany. Nie 
wstąpiłem do RM w zastępstwie pana Makosza, 
tylko jako kolejny kandydat z listy wyborczej RIO.

Kiedy emocje opadły, dokładnie trzy tygodnie 
później, T. Gruszka podtrzyma! swoją decyzję 
pozostawania w opozycji., z RIO lub obok RIO, 
jednak do tego momentu ze strony tego ugrupo
wania nie było żadnego ruchu w jego stronę. Rad
ny miał jednak nadzieję, że do rozmowy ze 
St. Stajerem dojdzie.

„Stan zawieszenia” nie przeszkodził T. Grusz
ce włączyć się w prace komisji. Uczestniczy! dwu
krotnie w posiedzeniu Komisji przemysłu górni
czego, ekologii i rolnictwa, wynosząc z nich pew
ność, że jego doświadczenie zawodowe może być 
w tej pracy przydatne.
Na zdjęciu T. Gruszka przyjmuje gratulacje 
po ślubowaniu.

się z kolei W. Zawadzkiemu, który krytycznie wy
powiedział się na temat „wybiórczych” relacji 
z sesji lokalnej TV. Na zarzut J. Mury odpowie
dział też St. Stajer, stwierdzając, że nikt nie musi 
go uczyć moralności...

I w tej „milej" atmosferze, grubo po północy, ryb
niccy radni rozeszli się na zasłużony odpoczynek.

(r)

Następna Sesja Rady Miasta 
odbędzie się

14 kwietnia o godz. 16.00. 
Relacja z nadzwyczajnej sesji, 
która miała miejsce 24 marca, 

w kwietniowej „GR”.
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Zebrania sprawozdawcze rad dzielnic

W niedobczyckiej skali...
Trwa cykl dorocznych zebrań 

sprawozdawczych, organizowanych przez 
samorządy wszystkich rybnickich 
dzielnic.

Ich celem jest podsumowanie działalności pierwsze
go roku nowej kadencji zarządów i rad dzielnic i skon
frontowanie zamierzeń z ich realizacją w obecności miesz
kańców. W kilku dzielnicach spotkania odbyły się już w 
lutym, w większości - w marcu oraz w kwietniu. Przed 
nami jeszcze spotkania w: Wielopolu - 29 marca. Sto
dołach i Chwałęcicach - 30 marca, Ochojcu - 31 
marca, Meksyku -I kwietnia, Chwalowicacłi - 15 
kwietnia i Paruszowcu-Piaskaeh - 16 kwietnia.

Na zaproszenie organizatorów w zebraniach tych 
bierze udział prezydent Adam Fudali, zaś w dzielni
cach objętych programem budowy kanalizacji uczest
niczy też pełnomocnik prezydenta ds. realizacji pro
jektu ISPA Janusz Koper. Obecni są także przedsta
wiciele służb zapewniających bezpieczeństwo oraz in
stytucji ważnych dla funkcjonowania danej dzielnicy, 
a także radni wybrani z jej terenu.

Jak w soczewce...
Jedną z dzielnic Rybnika, w której, jak w soczewce, 

skupiają się problemy wszystkich pozostałych, są Nie- 
dobczyce, gdzie zebranie miało miejsce 12 marca br. 
Ta pogómicza dzielnica zmaga się ze wszystkimi ne
gatywnymi skutkami restrukturyzacji przemysłu gór
niczego, którego już wprawdzie nie ma na swoim tere
nie, a wciąż jeszcze odczuwa przykre następstwa eks
ploatacji węgla przez kopalnię w sąsiedniej gminie. Po- 
gómicze mienie - zdewastowane tereny, familoki przy 
Andersa, wodociągi o wysokiej awaryjności - nikogo 
nie wzbogaciły, a wręcz przeciwnie, wymagają nakła
dów. Ubyło miejsc pracy, poszerzyła się strefa biedy, 
wzrosło zagrożenie przestępczością. Ale są i pozyty
wy: jak wynika ze sprawozdania z działań dzielnicy 
w 2003 roku przedstawionych przez przewodniczącą 
Jadwigę Leonarską, utwardzono nowe odcinki bocz
nych dróg, powstały kolejne punkty oświetleniowe, wy
remontowano dawną przychodnię dziecięcą na siedzi
bę Warsztatów Terapii Zajęciowej, a przede wszyst
kim sukcesem zakończyła się kilkuletnia batalia o po
wstanie w dzielnicy posterunku policji. W swoim wy
stąpieniu prezydent A. Fudali omówił pokrótce wyko
nanie budżetu miasta za rok ubiegły, tegoroczne za
mierzenia i inwestycje, w tym tę priorytetową - budo
wę kanalizacji. Programem ISPA są objęte, podobnie 
jak 16 innych dzielnic Rybnika, również Niedobczyce.

I wokół wspomnianych wyżej tematów toczyła się 
dyskusja. Ryzykując tezę, że na dzielnicowe zebrania 
przychodzą przede wszystkim mieszkańcy niezadowo
leni i nastawieni krytycznie, w Niedobczycach jest ich 
niewielu, bo w sali Domu Kultury zebrało się najwy
żej 60 osób, a z biegiem czasu i ta liczba topniała. Treść 
pytań z sali do prezydenta i pozostałych gości i ich 
odpowiedzi były dokładnym odzwierciedleniem

przysłowia ..punkt widzenia zależy od punktu siedze
nia. Trudno zresztą było się spodziewać, że mieszkań
cy dzielnicy ze zrozumieniem podejdą do wyjaśnień 
„globalnych”. Z kolei władze samorządowe muszą 
myśleć kategoriami szerszymi niż dzielnicowe. Dlate
go podobne zebrania rzadko przebiegają w „atmos
ferze wzajemnego zrozumienia”.

Skutki restrukturyzacji
Jedna z mieszkanek chciała się dowiedzieć, ile 

z 5 min zł, niewielkiej cząstki zadłużenia, jakie miasto 
„wyszarpało” od Kompanii Węglowej, otrzymają Nie
dobczyce, jako dzielnica szczególnie narażona na skutki 
górniczej eksploatacji. Odpowiedź prezydenta, że kwo
ta ta została włączona do ogólnego budżetu i przyczy
niła się do likwidacji deficytu budżetowego, zebranych 
nie usatysfakcjonowała, bo to samo pytanie zadały jesz
cze dwie osoby. Za brak miejsc pracy mieszkańcy ob
winiają m.in. słabą aktywność inwestorów na terenach 
po b. kop. „Rymer”, a także właścicieli hal po zlikwi

było dofinansować nasze, niedobczyckie firmy. Jednak 
gdyby podatek byt wyższy, kwota ta i tak pozostałaby 
w budżecie i rozdysponowano by ją na poszczególne 
zadania, a nie dzielnice, bo taka jest zasada konstru
owania budżetu. Zadania te są realizowane również 
w dzielnicach, a największe z nich to budowa kanalizacji.

Kanalizacja
Szczegóły dotyczące „odcinka niedobczyckiego” 

omówił J. Koper. W dzielnicy powstanie sieć kanali
zacyjna długości 49 km, a koszt tej inwestycji wynie
sie 48 min zł. Roboty rozpoczną się już w tym roku i 
potrwają do 2007 roku, należy się zatem spodziewać 
sporych uciążliwości. J. Koper apelował o wyrozu
miałość i cierpliwość, gdyż efekt końcowy będzie dla 
Rybnika prawdziwym skokiem cywilizacyjnym. Inwe
storom zależy, by do kanalizacji podłączyła się jak naj
większa liczba mieszkańców, bo tylko wtedy osiągnięty 
zostanie efekt ekologiczny, którego żąda wykładają
ca pieniądze UE. Mieszkańców zaś interesował 
przede wszystkim koszty przyłącza, które musi po
nieść właściciel posesji. Można wybrać jedną z kilku 
opcji - podłączenie indywidualne, grupowe, ale opty
malną, kompleksową ofertę zaproponowało rybnic
kie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

dowanych RZN-ach, które stoją ponoć puste ze wzglę
du na wysokość czynszu. A miasto jest winne, bo za wy
sokie są podatki, które owi właściciele muszą płacić. 
Prezydent zaprzeczył, gdyż podatek od nieruchomości 
przeznaczanych na działalność gospodarczą nie wzrósł 
od 2 lat, zaś na pytanie o wolne hale dla potencjalnych 
inwestorów, miasto otrzymało odpowiedź negatywną.

Padło też pytanie o konieczny remont zaplecza bo
iska „górnego”, co, zgodnie z odpowiedzią prezyden
ta, będzie możliwe w ramach opracowanego już pro
jektu modernizacji całej bazy sportowo-rekreacyjnej 
miasta z wykorzystaniem środków zewnętrznych, jeśli 
miasto je otrzyma. Nie mogą też mieszkańcy Nicdo- 
bczyc darować władzom obniżenia podatku od zbior
nika elektrowni „Rybnik”, bo tym milionem... można

Przedstawił ją Stanisław Gajda, specjalista w PWiK 
od podłączeń do kanalizacji. Koszt, zależny od odle
głości od studzienki podłączeniowej do domu, to 100 
zł od metra w wolnym terenie, inwentaryzacja geo
dezyjna kosztować będzie ok. 300 zł, zaś projekt 300 
- 400 zł. Powstanie też program pomocy osobom, któ
re nie będą w stanie ponieść kosztów przyłączy.

Zdarza się, że jakieś posesje znajdą się poza siecią 
kanalizacyjną, co w Nicdobczycach również ma miej
sce. Do sytuacji takiej może dojść np. z powodu uwa
runkowań technicznych, kiedy budynek usytuowany 
jest na tyle nisko, że potrzebna jest indywidualna prze
pompownia. Niekiedy istnieją przciwwskazania z po
wodu szkód górniczych IV lub V stopnia, a także

c.d. na stronie 11.

Frekwencja na zebraniu w Niedobczycacb nie była zbyt wysoka - przybyto ok. 60 osób. Zdj.: r
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mm KA
Współpraca Rybnika z Karwiną i Opawą

Przez miedzę
Wyraźnego przyśpieszenia nabrały 

kontakty między Rybnikiem, 
a sąsiadami zza najbliższej, 
południowej granicy.

Nie tak dawno z inicjatywy rybnickich samo
rządowców nasze miasto odwiedzili przedstawi
ciele władz Karwiny, a efektem wzajemnych roz
mów będzie podpisanie w przededniu wejścia 
obu naszych krajów do Unii Europejskiej part
nerskiej umowy.

Kontakty robocze już trwają, a ich efektem 
była m. in. wizyta w Karwinie przedstawicieli ryb
nickich służb miejskich - pełnomocnika prezyden
ta ds. bezpieczeństwa Huberta Hanaka, Czesła
wa Gatnarczyka z Wydziału infrastruktury miej
skiej i inwestycji oraz przedstawiciela policji asp. 
Arkadiusza Szwedy - zaangażowanych w reali
zację monitoringu wizyjnego w Rybniku. Okaza
ło się, że nasi sąsiedzi zza miedzy, miasto 55—ty
sięczne, już sieć taką posiada. Składa się na nią 
12 kamer, a sygnał przekazywany jest drogą ra
diową. Monitoring obsługuje odpowiednik naszej 
straży miejskiej - miejska policja. Jednak w po
równaniu z naszą formacją, czeska miejska poli
cja, która w Karwinie liczy 80 funkjonariuszy, ma 
zdecydowanie większe kompetencje, gdyż wyko
nuje często zadania będące u nas w gestii policji 
państwowej. Inwestycja wprowadzenia w Karwi
nie monitoringu kosztowała 3 min koron, z czego 
połowę kosztów wzięło na siebie państwo.

Rybnickie władze doceniają rolę monitoringu 
jako jednego z narzędzi zapewnieniu mieszkań
com bezpieczeństwa, dlatego inwestycja ta jest 
realizowana. Rozstrzygnięty został przetarg na 
dokumentację techniczną, trwają przygotowania 
do wyłonienia wykonawcy. Niektóre miejskie 
obiekty monitoring posiadają, a należy do nich 
zmodernizowany stadion przy ul Gliwickiej.

nia roboczego kierowników wydziałów ekonomicz
no-handlowych konsulatów generalnych i pracow
ników ambasad.

Wcześniej gości przyjął w Urzędzie Miasta pre
zydent Adam Fudali, a w spotkaniu uczestniczyli: 
Jindrzich Jirasek - radca handlowy ambasady 
Republiki Czeskiej w Warszawie, Milan Peprnik 
- konsul handlowy Republiki Czeskiej w Katowi
cach, Bernard Blaszczyk - radca handlowy - mi
nister pełnomocny wydziału ekonomiczno-handlo
wego w ambasadzie Polski w Pradze i Piotr Czo- 
snyka - konsul generalny RP w Ostrawie, Stani
sław Hybel - członek czesko-polskiego komitetu 
przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej oraz 
dyrektor Izby Gospodarczej z Opawy Jirzi Ger
manie i jego zastępca Josef Stencel, a także współ-

List intencyjny pomiędzy Izbą Gospodarczą z Opawy i Izbą Przemysłowo-Handlową Ryb
nickiego Okręgu Przemysłowego podpisali: (od lewej) wiceprezes Josef Stencel i prezes 
Andrzej Żylak. Żdjr

Droga Raciborz-Pszczvna

gospodarz - prezes rybnickiej Izby Andrzej Żylak.
Podczas uroczystości podpisania listu obecni 

byli także starosta rybnicki Damian Mrowieć 
oraz rybniccy przedsiębiorcy, którzy już mają do
świadczenia we współpracy z firmami czeskimi, 
a chcieliby kontakty odnowić, poszerzyć lub na
wiązać nowe. Radca J. Jirasek podkreślił, że 
w tej sferze pozostał do wykorzystania duży po
tencjał, ale wiele zależy od przepływu informacji 
na poziomie małych i średnich przedsiębiorstwa. 
Minister B. Błaszczyk wyraził nadzieję, że za pod
pisaniem umów pójdą konkretne działania, choć 
na pewno w związku z wejściem do UE zmienią 
się warunki współpracy. Prezes A. Żylak zauwa
żył, że sądząc po dzień wcześniejszym spotkaniu 
z przedsiębiorcami czeskimi w Opawie, najważ
niejszy warunek czyli chęć współpracy, został 
spełniony. Dodał, że początek został zrobiony, 
a to poprzez uczestnictwo czeskich form w do
piero co zamkniętej giełdzie „Dom”. Prezydent 
A. Fudali zaproponował próbę organizacji tar

gów w ramach 
współpracy trans- 
granicznej z wy
korzystaniem 
środków z pro
gramu UE IN- 
TERREG III.

Tak więc, 
zważywszy 
wszystkie sprzy
jające tej współ
pracy okolicz
ności, w tym 
niewielka odle
głość, pomysłów 
i możliwości jest 
sporo, teraz 
trzeba je tylko 
wykorzystać.

(r)

Z wojewódzkiej na krajową
Również samorząd gospodarczy 

Rybnika widzi szansę na wzbogacenie 
oferty gospodarczej i wymianę 
doświadczeń w bliższych kontaktach ze 
środowiskiem przedsiębiorców 
czeskich.

Ułatwieniu realizacji tych zamierzeń służą ofi
cjalne porozumienia, dające podstawy prawne do 
współpracy. Jednym z nich było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Izbą Przemysłowo-Han
dlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
a Izbą Gospodarczą z czeskiej Opawy, w którym 
obie strony deklarują chęć nawiązania współpracy 
opartej m.in. na wzajemnej pomocy i wspieraniu 
wspólnych przedsięwzięć oraz rozwoju kontaktów 
gospodarczych i handlowych małych i średnich 
przedsiębiorstw z obszary działaniu obu Izb. Uro
czystość podpisania dokumentu w siedzibie rybnic
kiej Izby odbyła się ramach dwustronnego spotka-

io

Od dłuższego czasu Związek Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku zabiega o modernizację 
i rozbudowę drogi regionalnej Racibórz- 
Pszczyna, co zdecydowanie poprawiłoby 
układ komunikacyjny w regionie.

Już wcześniej udało się wprowadzić tę inwesty
cję do Strategii rozwoju województwa śląskiego 
i najważniejsze, do Planu zagospodarowania prze
strzennego województwa. Ostatnio Związek zano
tował na swoim koncie kolejny sukces - udało się 
doprowadzić do powstania uchwały sejmiku wo
jewództwa śląskiego opiniującej pozytywnie prze
kwalifikowanie drogi Racibórz-Pszczyna z woje
wódzkiej na krajową i jej przegłosowania. Po pod

jęciu podobnych uchwał przez rady miast na pra
wach powiatu, przez teren których droga ma prze
biegać, czyli Rybnika i Żor, wniosek o przekwali
fikowanie trafi do ministerstwa infrastruktury.

Decyzja ta będzie miała przede wszystkim zna
czenie ekonomiczne, bo gminy nie są w stanie 
same pokryć kosztów wkładu własnego, wymaga
nego w przypadku pozyskania na te inwestycję 
środków unijnych, a takie są założenia finanso
wania tej inwestycji. Szanse na przekwalifikowa
nie są duże, a w pozytywny lobbing zaangażowa
no śląskich parlamentarzystów. Przekwalifikowa
nie drogi z wojewódzkiej na krajową pozwoli na 
poszerzenie źródeł finansowania na tę inwestycję 
oraz zainteresowanie się nią Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych. (r)
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Ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Pożyczki na inwestycje
Restrukturyzacja przemysłu 

wydobywczego przyniosła śląskim 
gminom wiele negatywnych skutków, 
w tym utratę tysięcy miejsc pracy.

W tej sytuacji zadanie tworzenia nowych 
i działania na rzecz poprawy koniunktury 
gospodarczej przejąć powinny małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Jednak, póki co, firmy te same 
potrzebują wsparcia. Już od dawna drobna 
przedsiębiorczość znajduje się w centrum uwagi 
samorządowców, którzy w jej rozwoju upatrują 
szansę dla gmin. Jednym z narzędzi uchwalonego 
przez sejmik województwa śląskiego Programu 
łagodzenia w regionie śląskim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla

kamiennego, jest linia pożyczkowa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw z terenu naszego 
województwa. Środki na realizację programu, 
którego celem jest tworzenie nowych miejsc pracy 
na terenie śląskich gmin i powiatów, pochodzą 
z Banku Rozwoju Rady Europy, zgodnie z umową 
podpisaną z rządem RP na finansowanie tzw. 
„Funduszu dla Śląska", przekazane zostały 
samorządowi województwa śląskiego.

Pożyczki realizowane są poprzez Fundusz 
Górnośląski, a wnioski zaczęto przyjmować 
od 23 lutego hr. Przedsiębiorca może otrzymać 
od 20 do 500 tys. zl, pod warunkiem, że przezna
czy je na przedsięwzięcia inwestycyjne. W struk
turze finansowania konkretnego przedsięwzięcia

należy wziąć pod uwagę udział własny wniosko
dawcy, wynoszący minimum 25% kosztów. By 
środki otrzymać, trzeba podjąć się realizacji przed
sięwzięcia w sferze produkcji lub usług, w wyniku 
którego powstaną nowe miejsca pracy. I najważ
niejsze - istnieje możliwość umorzenia całej 
części kapitałowej pożyczki pod warunkiem 
utworzenia i utrzymania przez minimum 
2 lata zadeklarowanej przez pożyczkobiorcę 
ilości miejsc pracy oraz przy braku zaległo
ści wobec pożyczkodawcy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Fundu
szu Górnośląskim w Katowicach, ul. Sokolska 
8, Biuro Programów Pomocowych: 
www.fgrn.com.pl: tel. 20 10 041, 20 08 400, 20 08 
406,20 08 417; e-mail: fundusz(5>fgrn.com.pl oraz 
w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego: 
www.silesia-region.pl.

Dobrze wiedzieć
Na sukces firmy składa się wiele czynników, a jednym 

z najważniejszych jest...wiedza. Szczególnie w naszym kraju, gdzie 
przepisy zmieniają się częściej niż pogoda, trzeba być wciąż na bieżąco 
„w temacie” np. podatków, zamówień publicznych i, coraz częściej, sposobów 
pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, funduszy 
i fundacji, na rozkręcenie, a później rozwój przedsiębiorstwa. Jednym 
z podmiotów, które powinny w tej dziedzinie służyć przedsiębiorstwom 
pomocą, jest samorząd gospodarczy.

Mając to na uwadze, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okrę
gu Przemysłowego zaplanowała cykl szkoleń wspomagających efektywne za
rządzanie firmą. Na pierwszy ogień poszedł znowelizowany kodeks pracy, a szko
lenie prowadzi! nadinspektor pracy rybnickiego oddziału Państwowej Inspekcji 
Pracy Ignacy Poloczek. Zainteresowanie tą tematyką wyraziło ponad 50 przed
stawicieli rybnickich firm. Prelegent przestawił m.in. nowe przepisy dotyczące 
zawierania i rozwiązywania umów o pracę, wynagrodzenia, rozszerzenia odpo
wiedzialności pracodawcy jeśli idzie o zasadę równego traktowania i mobbingu, Izba zamierza też organizować szkolenia z zakresu nowej ustawy o za-
czasu pracy. Przybliżył też nowe zasady dotyczące urlopów, obowiązków praco- mówieniach publicznych oraz możliwościach pozyskiwania środków euro- 
dawcy przy zwolnieniach grupowych i zmiany w przepisach dotyczących BHP. pejskich na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. - (r)

W niedobczyckiej skali...
c.d. ze strony 9.

z powodu zbyt wielkiego oddalenia od głównego ciągu.
Temat kanalizacji pociągnął za sobą zawsze gorący 

temat wody. Za droga, niedobra - oto główne zarzuty 
mieszkańców dzielnicy, a obawiają się oni, że inwesty
cja kanalizacyjna cenę jeszcze podniesie. Jak wynika 
z dyskusji na ten sam temat na sesji RM, cenę tę moż
na podnieść tylko do pułapu 4% tzw. dochodu rozpo
rządzanego (Czytaj też str. 6, 7, 8).

Bezpieczeństwo i komunikacja
Na pytania dotyczące bezpieczeństwa odpowiadał 

dzielnicowy Adam Cyran. W ostatnim roku w dziel
nicy nastąpił wzrost ilości rozbojów, kradzieży i innych 
zdarzeń przestępczych, jednak decyzja o zlokalizowa
niu na Wrębowej, w DH „Merkpol”, komisariatu po
licji z 9 funkcjonariuszami, daje nadzieję na poprawę 
bezpieczeństwa. Może więc, takjak postulują mieszkań

cy, patrole będą chodzić, a nie jeździć po drogach.
Zresztą drogi i problemy z drożnością układu komu

nikacyjnego to kolejny problem, ważny dla wszystkich 
dzielnic. W Niedobczycach mieszkańców niepokoi per
spektywa skierowania objazdu przez tę dzielnicę w cza
sie remontu wiaduktu na ulicy Wodzisławskiej. Ale 
z odpowiedzi prezydenta wynika, że jest to niepokój 
przedwczesny, ponieważ dotąd nic ustalono żadnego ter
minu rozpoczęcia modernizacji. Zostanie ona podjęta, 
gdy miasto otrzyma środki z UE. Pojawiła się natomiast 
propozycja, by zmodernizować sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej, Hetmańskiej i Jago
dowej, gdzie doszło już do kilku wypadków.

Wielość i różnorodność pytań wywołała temat po
wstania strony internetowej RD, by mieszkańcy byli na 
bieżąco z problemami miasta oraz dzielnicy i mogli za
dawać pytania w interesujących ich kwestiach. A należy 
do nich również gospodarka mieszkaniami komunal
nymi, w tym problem remontu familoków na Andersa. 
Tych, które zostaną, bo udało się przekonać przedsta
wiciela generalnego konserwatora zabytków, by kilku

ruin nie zaliczać do obiektów zabytkowych. Na miesz
kanie komunalne czeka się zbyt długo - uważają miesz
kańcy Niedobczyc i postulują zmianę regulaminu.

Wstnąsy...
Na zebraniu w Niedobczycach nie mogło zabraknąć 

przedstawicieli kop. „Marcel”, do funkcjonowania któ
rej mieszkańcy mają szczególnie krytyczny stosunek. 
W uh. roku doliczono się 7 mocnych wstrząsów, w tym 
roku zatrzęsło już 2 razy, a następnych tąpnięć nie moż
na wykluczyć. Ludzie mieli pretensje, że zbyt długo cze
kają na komisję, która stwierdzi stopień szkód górniczych, 
o czasie oczekiwania na odszkodowanie nie wspomina
jąc. Wszystko wskazuje na to, że problem ten nie przesta
nie istnieć dopóki na „Marcelu” będą fedrować. A pew
nie i wiele lat po zaprzestaniu eksploatacji.

Spektrum poruszonych na zebraniu proble
mów dowodzi, że w Niedobczycach natrafimy na 
każdy ważny dla całego miasta temat, tyle 
że w niedobczyckiej skali... (r)
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Bliżej Unii Europejskiej... (24)
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Kiedy nasz kraj stanie się peinopraw-1 
nym członkiem Unii Europejskiej, bę
dziemy mogli korzystać ze wsparcia unij
nego budżetu w ramach funduszy struk
turalnych. Ponadto, jeszcze przez jakiś 
czas, będziemy mogli korzystać zc środ
ków w ramach funduszy przedakcesyjnych, 
których wysokość ustalona została w budżecie UE (2000-2006) na kwotę 
ponad 1,5 miliarda euro rocznie dla wszystkich krajów wstępujących.

Fundusze strukturalne, to pomoc z europejskiego budżetu przeznacza
na na wsparcie szeroko pojętego rozwoju państw członkowskich Unii Eu
ropejskiej. Jest ona ukierunkowana na restrukturyzację i modernizację 
tych sektorów gospodarki i regionów, które bez wsparcia finansowego nie 
osiągną średniego poziomu rozwoju państw unijnych. To główny sposób 
na zwiększenie spójności ekonomiczno-społecznej zjednoczonej Europy.

Istnieją cztery fundusze strukturalne. Pierwszy z nich, to Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Z niego finansowana jest 
pomoc dla rolników oraz rozwój obszarów wiejskich. Jest to fundusz naj
większy, bo swymi rozmiarami sięga prawie połowy budżetu UE. Dru
gim jest Europejski Fundusz Społeczny, z którego wspierana jest walka 
z bezrobociem. Kolejny, to Europejski Fundusz Rozwoju Regional
nego. Jego zadaniem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju kra
jów Unii. Ostatnim jest Finansowy Instrument Orientacji Rybołów
stwa, wspierający restrukturyzację rybołówstwa w państwach członkow
skich. Równolegle z nimi istnieje Fundusz Spójności (lub Fundusz 
Kohezji), będący czasowym wsparciem finansowym dla państw Unii Eu
ropejskiej, których produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca nic 
przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich krajów członkowskich. Nie 
jest on jednak funduszem strukturalnym, choć finansuje poprawę infra
struktury transportowej oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska. 
Dotyczy przede wszystkim autostrad, szybkich linii kolejowych, oczysz
czalni ścieków i systemów kanalizacyjnych.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej funkcjonują również Ini
cjatywy Wspólnotowe. Są one programami pomocy bezzwrotnej dla kon
kretnych środowisk i grup społecznych. Zalicza się do nich INTERREG 
III, służący wzmacnianiu współpracy transgranicznej, międzyregional
nej i międzynarodowej. To również EQUAL, pomagający w zwalczaniu 
przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Działa również 
w zakresie integracji społecznej i zawodowej imigrantów; URBAN - 
mający na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 
tysięcy mieszkańców oraz LEADER+, służący wdrażaniu nowoczesnych 
strategii rozwoju terenów wiejskich. Jednak ze względu na chęć uprosz
czenia unijnych formalności, do 2006 roku nowe państwa członkowskie 
nie będą korzystać z inicjatywy URBAN i LEADER*.

Do 2006 roku wszystkie nowo wstępujące państwa mają możliwość 
otrzymania z UE sporych środków zarezerwowanych na działania struk
turalne. Całkowita kasa dla dziesięciu nowych krajów członkowskich, 
w tym Polski, stanowi prawie 22 miliardy euro bezzwrotnej pomocy 
w ramach funduszy europejskich. W tym na fundusze strukturalne przy
pada ponad 14 miliardów euro, a na Fundusz Spójności nieco ponad 
7,5 miliarda euro. Projekty, na które mogą być przeznaczane unijne pie
niądze wymagają jednak współfinansowania z budżetu państwa, samo
rządów czy podmiotów prywatnych. Najwięcej środków UE, bo prawie 
5 miliardów euro, może wpłynąć do Polski z Funduszu Spójności. Zare
zerwowanie stosunkowo dużej części środków o charakterze struktural
nym w budżecie Funduszu Spójności ma ułatwić krajom przystępującym 
do UE wykorzystanie oferowanej im pomocy. Uważa się bowiem, że ko
rzystanie z Funduszu Spójności jest łatwiejsze niż z funduszy struktural
nych.

Krzysztof Jaroch
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Oddział celny zostaje
Wszystko dobre, co się dobrze kończy - tak możnaby podsumować ba

talię rybnickich i okolicznych przedsiębiorców-eks porterów oraz władz 
samorządowych Rybnika o utrzymanie w naszym mieście oddziału 
Urzędu Celnego do końca kwietnia br.

Jeszcze w roku uli. zapadła decyzja o likwidacji rybnickiego oddziału cel
nego wraz z końcem 2003 roku. Interwencje niezadowolonych przedsiębior
ców oraz władz miasta sprawiły, żc działalność oddziału przedłużono do koń
ca lutego. Pod koniec lutego sytuacja się powtórzyła: podtrzymana została 
decyzja władz celnych o likwidacji, choć dla większości zainteresowanych było 
jasne, że logiczne byłoby utrzymanie oddziału przynajmniej do końca kwiet
nia. Również miastu zależy na utrzymaniu oddziału: sporo tam zainwestowa
no, zaś każda ponadgminna instytucja wzbogaca miejską infrastrukturę. Po
nadto ułatwienia w działalności, szczególnie małych i średnich firm, leżą 
w interesie miasta, które stawia na ich rozwój. Na spotkaniu z prezydentem 
Adamem Fudalim przedsiębiorcy prosili o kolejną interwencję, skarżąc się 
na wydłużone procedury w oddziałach w Gliwicach czy Cieszynie. I znów 
interwencja prezydenta u wiceministra finansów, w którego kompetencjach 
znajduje się nadzór na Urzędem Celnym, przyniosła błyskawiczną reakcję - 
decyzję o przedłużeniu działalności do końca kwietnia. Czy sytuacja powtó
rzy się po raz trzeci?

Europejskie seminarium regionalne
W Urzędzie Miasta odbyło się seminarium regionalne dla potencjalnych 

projektodawców w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecz
nego oraz możliwości wsparcia przedsiębiorstw przez publiczne służby za
trudnienia. Spotkanie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
pod patronatem marszałka Województwa Śląskiego, a wziął w nim udział 
prezydent Rybnika Adam Fudali.

W programie seminarium znalazły się wystąpienia na temat dokumentów 
programowych Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce oraz celów, 
priorytetów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - 
Rozwój Zasobów Ludzkich. Była też mowa o działaniach w Zintegrowanym 
programie operacyjnym rozwoju regionalnego oraz procedurach aplikacyjnych 
w ramach programów finansowych EFS. Poruszona zostanie również kwe
stia możliwości wsparcia firm przez publiczne służby zatrudnienia.

Komputer dla biblioteki
Już po raz drugi Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ryb

niku otrzymała komputer od Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka, któ
ra wspólnie z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. realizuje pro
gram „BGŻ dla bibliotek”. Program powstał w oparciu o środki finansowe 
zadeklarowane przez BGŻ S.A., a jego celem jest wspieranie działalności 
edukacyjnej bibliotek. Komputer przekazali prezes Fundacji Wojciech File
monowicz i przedstawiciel Oddziału Regionalnego BGŻ w Katowicach 
Łukasz Dwojak w obecności wicedyrektora Biblioteki Śląskiej Marii Gu
towskiej, naczelnika Wydziału polityki społecznej UM Rybnika Michała 
Zorychty i bibliotekarzy. Pierwszy komputer biblioteka otrzymała we wrze
śniu 2003 r. Obydwa zainstalowano w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzie
ży PiMBP przy ul. Szafranka. Zgodnie z wolą fundatora, dzieci i młodzież do 
16 roku życia mogą korzystać nieodpłatnie z Internetu.

Dzień bez organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zor

ganizowało w dniu 16 marca br. akcję Dzień bez organizacji pozarządo
wych. Akcja skierowana była do organizacji działających na terenie woje
wództwa śląskiego, a polegała na hipotetycznym zawieszeniu działalności 
organizacji w jednym dniu. Zadaniem organizacji było wypełnienie otrzyma
nego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do Stowarzyszenia MOST. 
Opracowane wyniki umożliwią określenie skutków zaprzestania działalności 
organizacji pozarządowych. Zostaną one zamieszczone na stronach interne
towych oraz w biuletynie wydawanym przez Stowarzyszenie. Informacje 
o akcji zostały rozesłane do ok. 5(X) śląskich organizacji, informacje oraz for
mularz są także dostępne na stronie wwww.rcpublika.pl/stow_most.
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Szpital w Qrzepowicach

Kolejny oddział otwarty
Pod koniec lutego pierwszych pacjentów przyjął oddział 

urologii. Tak więc powoli i z problemami, ale ciągle 
do przodu posuwa się proces oddawania do użytku kolejnych 
oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 w Orzepowicach.

nieporównywalne, podob
nie jak sprzęt medyczny 
i dostęp do nowoczesnego 
centrum diagnostycznego. 
30-lóżkowy oddział jest wy
posażony m.in. w sprzęt naj
nowszej generacji do zabie
gów endoskopowych, a tak
że laser do precyzyjnego 
rozbijania kamieni. W cią
gu trzech pierwszych tygo
dni funkcjonowania „prze- 
leczono" tu 80. pacjentów - 
połowa była z Rybnika, po
łowa z Wodzisławia. Tak

Pielęgniarki Renata Polok i Jolanta Misiewicz 
demonstrują laser do rozbijania kamieni 
nerkowych. Zdjęcia: r

Niedawne zmiany decyzji na szczeblu woje
wódzkim, co do oddziałów, jakie w szpitalu będą 
funkcjonować, pociągnęło za sobą sporo pertur
bacji w planach zagospodarowywania placówki. 
Jednak, jak się wydaje, sytuacja uległa uspokoje
niu i nowy plan jest przez dyrekcję szpitala, przy 
wydatnej współpracy miasta, konsekwentnie re
alizowany.

— Nie tak miała wyglądać droga do otwarcia 
tego oddziału, ale dobrze, że tak się skończyła — 
mówił podczas oficjalnego otwarcia urologii 
w połowie marca br. dyrektor szpitala Mariusz 
Marquard. Przypomnijmy: wcześniejsze plany 
zakładały wygaśnięcie urologii w starym budynku 
wodzisławskiego szpitala i przeniesienie jej do 
Rybnika. Jednak władze powiatu wodzisławskie
go oraz dyrekcja szpitala w Wodzisławiu zaprote
stowały przeciwko takim postanowieniom. Wokół 
„odbierania” przez Rybnik oddziału zrobiło się 
głośno i w efekcie oddział w Wodzisławiu pozo
stał. Z tym, że do Rybnika, gdzie urologia rów
nież zafunkcjonowała, przenieśli się... wszyscy le
karze z ordynatorem dr. n. med. Jackiem Wę- 
glorzem oraz połowa pielęgniarek. I choć decy
zja nie była łatwa, nikt jej nie żałuje. Warunki 
pracy kadry medycznej i bytowe pacjentów są

więc prawo do wyboru szpi
tala przez pacjenta dobrze 
się w tym przypadku spraw
dziło, a nieco ponad 10—ki
lometrowa odległość, jaka oba miasta dzieli, oka
zała się bez znaczenia. To ilość pacjentów będzie 
świadczyła o poziomie oddziału. — To dobry od
dział, a będzie jeszcze lepszy — uważa ordynator.

Na uroczystości otwarcia dr J. Węglorz dzię
kował za wsparcie konsultantowi regionalnemu 
w dziedzinie urologii prof. Mieczysławowi

Ordynator oddziału dr Jacek Węglorz w sali do zabiegów endoskopowych.

Fryczkowskiemu, zaś w imieniu mieszkańców za 
zaangażowanie w powstanie oddziału podzięko
wał prezydent Adam Fudali. Przypomniał 
on wkład finansowy i organizacyjny samorządu 
w budowę i wyposażanie szpitala i życzył rychłe
go dokończenia inwestycji.

Oczywiście, to jeszcze nie koniec budowy. Kil
ka miesięcy temu do docelowego budynku szpi
talnego kompleksu przeniesiono powiększony 
oddział onkologii, do maja powinna zapaść decy
zja o terminie otwarcia oddziału neurologii. Jed
nak, analogicznie jak w przypadku urologii, spe
cjalizacja ta nie zniknie ze Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych, jak początkowo planowa
no. To prawdopodobnie życie zweryfikuje w przy
szłości potrzebę istnienia podwójnych oddziałów 
tej samej specjalizacji w niewielkiej od siebie od
ległości.

Przed dyrekcją rybnickiego szpitala jeszcze nie
łatwe zadanie organizacji oddziału kardiologii. Bę
dzie to również oddział ok. 30-łóżkowy, wyposa
żony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki 
inwazyjnej, m.in. angiograf.

(r)
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Nie tylko czar par

Uczestnicy konkursu matematyczno-przyrodniczego „Czar par” musieli wykazać się wiedzą Z matematyki, 
fizyki, chemii i biologii. Zdj.: arch, szkoły.

Jak rozbudzić zainteresowania 
uczniów przedmiotami matematyczno- 
przyrodniczymi i zintegrować rybnickich 
gimnazjalistów? Odpowiedź znalazło 
Społeczne Gimnzajum z Rybnika, 
organizując konkurs matematyczno- 
przyrodniczy „Czar par”.

W szkolnej rywalizacji wzięli udział uczniowie 
klas drugich większości rybnickich gimnazjów, 
a konkurs poprowadzili gospodarze - uczniowie 
klas 111 Społecznego Gimnazjum. Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą z matematyki, fizyki, 
chemii i biologii, a punkty zdobywali rozwiązu
jąc krzyżówki, układając puzzle, odpowiadając na 
pytania, wykonując doświadczenia z fizyki i che
mii, a nawet... grając w karty. Najlepszymi znaw
cami przedmiotów „ścisłych” okazali się ucznio
wie z Gimnazjum nr I - Magdalena Hunt 
i Jan Wróblewski. Drugie miejsce zajęli Kata
rzyna Podleśny i Ewa Wałek z Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek, a trzecie Dawid Kobiałko 
i Patryk Matek z Gimnazjum nr 10. Konkurs 
wspólnie z uczniami przygotowały Małgorzata 
Woronowicz i Aneta Norek, nauczycielki Spo
łecznego Gimnazjum, a jego celem było posze
rzenie wiedzy zdobywanej podczas lekcji, zinte
growanie uczniów rybnickich szkól gimnazjal
nych i współdziałanie w grupie. Pomysł się spraw
dził, a dzięki odpowiedniej atmosferze dzieci 
świetnie się bawiły.

Dobra atmosfera towarzyszy dzieciom nie tyl
ko podczas konkursów, ale także w trakcie zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych w tej placówce. Nie 
dziwi zatem fakt, że Społeczne Gimnazjum pro
wadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe „Ro- 
dzice-Dzieciom" już po raz drugi z rzędu zajęło

pierwsze miejsce w rankingu rybnickich gimna
zjów, sporządzonym na podstawie wyników eg
zaminu gimnazjalnego 2003 w województwie ślą
skim. Jak mówi dyrektor placówki Katarzyna 
Jarska, ta wysoka pozycja jest efektem pracy na
uczycieli, uczniów i rodziców, a sukcesom, szcze
gólnie tym, odnoszonym przez uczniów przecięt
nych (przy naborze do szkoły nie prowadzi się 
selekcji świadectw) sprzyjają odpowiednie wa
runki. Uczniowie Społecznego Gimnazjum wie-

dzę zgłębiają w kilkunastoosobowych klasach, 
biorą udział w wykładach i warsztatach prowa
dzonych w laboratoriach Uniwersytetu Śląskie
go i Pałacu Młodzieży i korzystają z doskonale 
wyposażonej pracowni komputerowej w II LO. 
Znajomość języków obcych sprawdzają podczas 
wymian międzynarodowych, a tężyznę fizyczną 
ćwiczą na sali gimnastycznej MOSiR-u i base
nie. Taki rodzaj edukacji ułatwia im start w szkole 
ponadgimnazjalnej. (S)

\\/ 2 ZB *]f O Jo ay an*]s Piotruś Pan, Alicja z krainy czarów, Miś Uszatek,VV #X I Irlw /\uIqL/jW #X Muminki oraz Pyza powitali pierwszoklasistów z SP
• nr 24 na uroczystości pasowania na czytelników szkolnej

Dzieci wysłuchały wykładu o kulturalnym za- biblioteki,
chowaniu się w bibliotece, który poprowadzi!
Ambroży Kleks pana Brzechwy, a Mamusia Mu- 
minka podarowała im zakładki do książek. Spo
rym przeżyciem było dla pierwszoklasistów spo
tkanie z Książkowym Duszkiem, który prosił, by 
nigdy nie niszczyli książek i traktowali je jak naj
lepszych przyjaciół. Dzieci powtórzyły też słowa 
przyrzeczenia, wypowiadane przez Książkowego 
Duszka, a bibliotekarka SP nr 24 Krystyna 
Adamczyk pasowała ich na czytelników szkol
nej biblioteki. Tego dnia pierwszoklasiści wypo
życzyli swoje pierwsze książki.

Scenariusz imprezy napisała polonistka Sabi
na Malgrab, a oprawą muzyczną zajęła się Jo
lanta Hlubek-Grzenia. Pasowanie na czytel
ników odbyło się w szkole już po raz czwarty, 
a uczestniczyli w nim rodzice pierwszoklasistów, 
bibliotekarki rybnickich szkól, uczniowie SP

nr 24 i doradca metodyczny bibliotekarzy Roma- pierwszoklasiści z SP nr 24 z Popielowa wiedzą już, że książki należy traktować jak najlepszych przyjaciół. 
na Piecha. (S) Zdj.: arch, szkoły.
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Wartości nieprzemijające
„Jestem, bo jesteś” - słowa ks. Twardowskiego były mottem 

I Międzygimnazjalnego Konkursu Poezji Religijnej „W poszukiwaniu 
wartości nieprzemijających”, którego organizatorem było Gimnazjum 
nr 5 oraz Dom Kultury Boguszowice.

Dotychczas podobny konkurs organizowany byt 
z myślą o uczniach szkół podstawowych i cieszył 
się sporym zainteresowaniem, uznano więc, że 
warto zachęcić również gimnazjalistów do recy
towania poezji religijnej, gdyż jak mówi Gabrie
la Chraboł z Gimnazjum nr 5, konkurs ma kształ
tować charaktery i zwrócić uwagę młodzieży na 
wartości ponadczasowe.

W Domu Kultury w Boguszowicach wystąpiło 
17 gimnazjalistów z 8 rybnickich szkół. Najczęściej 
recytowali oni utwory J. Twardowskiego i Jana 
Pawła II, ale zaprezentowali też poezję C K. Nor
wida, J. Tuwima, E. Stachury i A. Mickiewicza. 
Jury: Katarzyna Nogły, Izabela Karwot, Edy
ta Bombik oraz księża Michał Anderko i Bar
tłomiej Kuźnik najwyżej ocenili występ Winiety 
Pietrasik z Gimnazjum nr 6, która sięgnęła po 
P. Coelho „Zawsze trzeba podejmować ryzyko” 
i utwór K. Wojtyły „Objęta nowym czasem”, a do 
występu przygotowała ją Izabela Sipko. Drugie 
miejsce zajęła Karolina Dziwoki z G nr 7, a trze
cie jeden z dwóch gimnazjalistów uczestniczących 
w konkursie Łukasz Woźnikowski z G nr 6. 
— Młodzi recytatorzy we własnych interpretacjach 
utworów poetyckich próbują trącać najbardziej 
wrażliwe struny serca. Poruszają się w sferze sacrum,

by tam odnaleźć to, co trwałe, wieczne i nieprzemi
jające — przekonuje G. Chraboł.

Wśród gości konkursu byli wiceprezydent Ryb
nika Jerzy Frelich, ks. dziekan Rudolf Myszor 
i ks. Krzysztof Błotko, radny Jan Kruk oraz 
Bernadeta Krupa, która od trzech lat organizu
je podobny konkurs, ale dla uczniów szkół pod
stawowych.

W organizację I Międzygimnazjalnego Konkur
su Poezji Religijnej obok G. Chraboł zaangażo
wała się też Bogusława Wiśniewska z Gimna
zjum nr 5.

Kilka dni wcześniej 70 gimnazjalistów z Rybni
ka, Żor, Czerwionki - Leszczyn, Świerklan, Jej
kowic, Lysek i Pieców wzięło udział w etapie re
jonowym Konkursu Biblijnego pod nazwą „Sło
wo Chrystusa niech w was przebywa z całym 
swym bogactwem”. Najlepszymi znawcami Li
stów św. Pawła do Kolosan, Efezjan i Tesaloni- 
czan okazali się: Anna Kłeczka z Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek, którą przygotowała siostra 
Halina Drożdżyńska, Marta Brocka z Gimna
zjum nr 2 z Żor (opiekunka Barbara Rudzicka) 
oraz Sylwia Wocial z Gimnazjum nr 4 z Rybnika 
(opiekun Ks. Waldemar Pawlik). Trzecie miej

sce zajął Krzysztof Senderowicz 
z Gimnazjum nr 8 z Rybnika, który do 
konkursu przygotowywał się pod okiem 
Joanny Wyrwo! Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe, a najlepsi zakwali
fikowali się do etapu wojewódzkiego 
w Katowicach. Wśród gości konkursu 
byli m in. naczelnik Wydziału Edukacji 
UM Tadeusz Szostok, wizytator Ku
ratorium Oświaty Zofia Golińska i pro
boszcz Parafii Wniebowzięcia NMP 
ks. Eugeniusz Fajkis.

Pierwszy konkurs biblijny odbył się 
w Rybniku w 1995 r. Od czterech lat ma 
on charakter ekumeniczny - biorą w nim 
również udział ewangelicy. Dotychczas 
uczniowie musieli wykazać się wiedzą 
z ksiąg Nowego Testamentu - najpierw 
czterech Ewangelii, następnie Dziejów 
Apostolskich, a w ostatnich latach listów 
św. Pawła. Etap rejonowy odbył się 
w Gimnazjum nr 4, a organizatorem 
tej edycji konkursu było Śląskie Kura
torium Oświaty, Regionalny Ośro
dek Metodyczny „WOM”, Diecezjal
ne Wydziały Katechetyczne, Dekana
ty Diecezji i doradcy metodyczni.

(S)Laureatka konkursu ,, W poszukiwaniu wartości nieprzemijają
cych ” Wioleta Pietrasik z Gimnazjum nr 6. Zdj.: s
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Jak już zapowiadaliśmy, zespól Trzecia Godzi

na Dnia wyrazi! chęć wystąpienia w Teatrze Zie
mi Rybnickiej z przedpremierowym programem 
„Wiara czyni cuda”, który będzie stanowi! mate
riał na nową płytę „live”.

Solistom: Natalii Niemen, Beacie Bednarz 
i Mate.O towarzyszył będzie zespół w składzie 
Paweł Zarecki (instr. klawiszowe), Grzegorz 
Piotrowski (saks.), Wiesław Sałata (git. bas.), 
Bartek Jakubiec (git. elektr.) i Sebastian Urban 
(perkusja). Chór TGD poprowadzi Piotr 
Nazarek.

Koncerty będą miały miejsce w TZR 3 i 4 
kwietnia o godz. 17.

Zaprosili oas...
• Rybnickie Centrum Kultury i Zespól 

Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”
na otwarcie wystawy połączone z wernisażem 
malarstwa i rysunku Katarzyny Gebauer (23 
lutego).

• Dom Kultury Chwalowice na wernisaż wy
stawy prac Alicji Kowalskiej-Szopa, połą
czony z koncertem Kwartetu Saksofonowe
go (5 marca) oraz na wieczór autorski Arka
diusza Kremzy i Marcina Komorowskie
go (26 marca).

• Dom Kultury Niewiadom na wernisaż wy
stawy malarstwa Beaty Tomas (17 marca), 
na Przegląd Małych Form Teatralnych 
„Scenka" (23 marca) oraz na VI konkurs 
gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku” 
(1-2 kwietnia).

• Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowan
kowie Przedszkola nr 37 na przegląd twór
czości dziecięcej rybnickich przedszkoli 
„Wierszowanie i śpiewanie - przedszkol
ne dni z Tuwimem” (18 marca).

• Muzeum w Rybniku, Związek Pilsudczy- 
ków Oddział Terenowy w Rybniku i II Li
ceum Ogólnokształcące na wernisaż wysta
wy „Pamięć o Monte Cassino (1944- 
2004)” (19 marca, więcej w następnym nu
merze).

• Rybnickie Centrum Kultury na wernisaż 
wystawy malarstwa Reginy Jędrzejkowskiej 
„Księga czasów” (23 marca).

• Urząd Miasta Rybnika i Izba Przemysło
wo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego na IX Giełdę Budownictwa i Wy
posażenia „Dom” (26-28 marca, więcej w na
stępnym numerze).

J3> 15I cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



WfcKA

Wernisaż wystawy „JestemMaria Śliwa w otoczeniu własnych pociech oraz bohaterów wystawy; 
z lewej wicedyrektor PiMBP Kornelia Delowicz. Zdj.: arch PiMBP

Jestem...
...to tytuł wystawy fotograficznej 

autorstwa Marii Śliwy, jaką mogliśmy 
oglądać w galerii Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Niezwykła to wystawa, niezwykły też był jej 
wernisaż. Już dawno otwarcie ekspozycji w biblio
tece przy ul. Szafranka nie zgromadziło takich tłu
mów. Świadczyć to może zarówno o talencie, jak 
i niekonwenjonalnej osobowości autorki zdjęć, 
potrafiącej zainteresować swoją twórczością tak 
wiele osób. Przede wszystkim jednak wśród gości 
wernisażu byli bohaterowie fotografii - Kazi
mierz, Marcin, Andrzej i Tomek. Dzieli ich 
wiele, ale łączy równie dużo-wspólne miejsce na 
ziemi czyli Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, 
fakt niepełnosprawności fizycznej lub intelektu
alnej, ale także, co może się wydać niemożliwe, 
pogoda ducha i umiejętność pozytywnego myśle
nia. Wystawa przybrała formę czterech historii 
czterech mężczyzn w różnych życiowych sytu
acjach. Z fotografii M. Śliwy, wybranych spośród 
tysiąca, emanuje szczerość, cecha w naszym „nor
malnym" życiu coraz rzadsza. Bohaterowie zdjęć 
niczego nie udają, nie grają kogo innego, nie 
wdzięczą się do obiektywu. Oczywiście, takiego 
efektu nie dałoby się osiągnąć bez tej nici poro
zumienia między artystką, a bohaterami zdjęć. Na 
szczęście udało się ją nawiązać w czasie wielokrot
nych odwiedzin M. Śliwy w ośrodku.

Kreatywność artystki i jej profesjonalizm

rybniczanie mogli już podziwiać przy okazji wcze
śniejszy ekspozycji. Maria Śliwa, rybniczanka z 
urodzenia, fotografią zainteresowała się przypad
kowo, ale to właśnie ona stała się jej pasją. Pasją 
potwierdzoną latami nauki: od policealnego stu
dium fotografii, poprzez licencjackie fotograficz
ne studia w łódzkiej „Filmówce” aż do studiów 
magisterskich z wyróżnieniem w Instytucie Twór
czej Fotografii na Uniwersytecie Śląskiem w cze
skiej Opawie. Swoją wiedzą dzieliła się ze studen

tami jako asystent w Instytucie Sztuki cieszyńskiej 
filii UŚ1. w Katowicach, a aktualnie uczy w poli
cealnym Studium Fotograficznym w Bielsku-Bia
łej. M. Śliwa jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików, zajmuje się fotografią 
kreatywną, reklamową i portretową w swoim stu
diu. Do momentu aż ją nie zafrapuje jakiś temat, 
ot, jak choćby pensjonariusze Domu Pomocy Spo
łecznej w Orzeszu.

(r)

Z dziejów żydowskiej gminy...

Bogactwo wielokulturowości
Ekspozycja stała w Muzeum „Rybnik nasze miasto” pełni funkcję przewodnika 

po dziejach Rybnika od pierwszych zapisków o istnieniu osady między rybnymi 
stawami aż do czasów współczesnych. Jej niewielki wycinek poświęcony jest 
kulturze żydowskiej i choć historia rybnickich Żydów liczy dobrze ponad 200 lat, 
zgromadzone tu eksponaty pochodzą spoza naszego regionu.

Dwie menory czyli świeczniki siedmioramien- 
ne, dwa świeczniki hanukowe ośmioramienne oraz 
kilka figurek zwierzęcych pochodzących prawdo
podobnie z kompletu kałamarzowego, przekaza
ne zostały rybnickiemu Muzeum przez służby cel
ne z przejścia granicznego w Cieszynie. Choć nie 
mają one wielkiej wartości historycznej miały nie
legalnie opuścić Polskę. Również wycksponowny 
zwój tory nie jest miejscowego pochodzenia. Aż 
trudno uwierzyć, że po żydowskiej gminie, istnie
jącej tu do początków hitlerowskiej okupacji, nie 
pozostały prawie żadne materialne dowody jej ist
nienia. Synagoga i kirkut zostały zniszczone, 
a macewy czyli kamienne nagrobki zamieniono

w gruz i po wojnie wywieziono. Zdarzają się nie
liczne znaleziska kawałków kamienia z hebrajski
mi napisami, a właścicie
lem jednego z nich jest 
Piotr Rakowski, dzien
nikarz, poeta i publicy
sta, znawca tematyki 
i historii gminy żydow
skiej w Rybniku i mia
stach ościennych. Jest 
on autorem kilku pozy
cji o tej tematyce, m.in.
„Szkoły rabinów”, jed
nak dalsze kwerendy

w archiwach, kryjących, być może, dokumenty po
zwalające na wzbogacenie naszej wiedzy o współ
istnieniu wyznawców judaizmu i społeczności 
chrześcijańskiej w Rybniku i okolicach, są dość 
kosztowne. Dlatego P. Rakowski wystąpił do urzę
du marszałkowskiego o stypendium na realizację 
publikacji historycznej „Żydzi w Rybniku, Wodzi
sławiu, Żorach i Pszczynie". Swoją wiedzą na ten 
temat podzielił się wcześniej z kilkoma młodszymi 
kolegami i z jego inspiracji, pod merytorycznym

c.d. na stronie 42.

Zniszczona w czasie wojny rybnicka synagoga. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum.
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Prawo kobiety
Czy i jak obchodzimy Dzień Kobiet? A nie jest to pyt: 

retoryczne, choć ponoć 90% badanych w „tym temai 
osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uważa świętow:
8 marca za przeżytek i jeden z symboli minionej epok

Tyle deklaracje, a prawda jest taka, że rzeczonego dnia ulice są p 
panów z tulipanem w ręku, które trafią do: babć, mam, żon, narzc 
nych, przyjaciółek, pań (w szkole lub przedszkolu), koleżanek z p 
etc., etc. Byli też panowie z większymi bukietami przeznaczonym 
...szefowych. Mimo zaniechania tradycji okolicznościowych akadi 
w prawie żadnym środowisku 8 marca i wokół tej daty imprez nie 
kowało, a w niektórych przypadkach były to spotkania zupełnie se

Prawo do aktywności społecznej
Do takich trzeba zaliczyć II Forum Kobiet Województwa Śląskie

go, zorganizowane w sali Sejmu Śląskiego przez pelnomocniczkę woje
wody śląskiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Dorotę Stasi- 
kowską-Woźniak. Wśród zaproszonych gości był wojewoda Lechosław 
Jarzębski, oczywiście z małżonką.

Wiele kobiet uważa, że obchody Dnia Kobiet to szczególny przykład 
dyskryminacji, ale Katarzyna Kądziela z biura peinomocniczki rządu 
ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, (Izabela Jaruga-Nowacka mimo 
zapowiedzi - do Katowic nie dotarta) przypomniała, że korzenie tego 
święta tkwią w 1917 roku, kiedy kobiety rozpoczęły swoją walkę o pra
wa dziś tak powszechne i normalne. Warto jednak odnotować, że w jed
nym ze szwajcarskich kantonów prawo wyborcze kobiety uzyskały do
piero w latach...80. XX wieku. K. Kondziela mówiła o rodzącej się usta
wie o równym statusie dla kobiet i mężczyzn, ale również o tym, że pra
wo zapisane nie zawsze jest egzekwowane. Nadal wynagrodzenie ko
biet na równorzędnych z mężczyznami stanowiskach jest średnio 20% 
niższe, nadal łamane są prawa kobiet do wolności, własności i bezpie
czeństwa, nadal brakuje odpowiedniej ilości kobiet w polityce. Szcze-

, , . .. % / * Rybnickie ko-
golme gorącą dyskusję na Forum wywołała sprawa parytetu wprowa- biety sukcesu po_
dzającego na listy wyborcze do parlamentu 50% kobiet. W debacie wzięli dziwiają pokaz 
udział śląscy parlamentarzyści, w tym kobiety i, o dziwo, pomysł paryte- mody 
tu nie znalazł zdecydowanego poparcia. Większość dyskutantów uwa- pil • 
żaia, że jedynym kryterium powinny być wiedza, kompetencje i doświad
czenie. Za parytetem opowiedziała się natomiast przedstawicielka biura pei
nomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Interesujące było 
wystąpienie socjologa, profesor UŚ1. Kazimiery Wódz, która, wbrew tytułowi 
swojego wykładu, nie mówiła o sytuacji kobiet w województwie śląskim, 
ale...mężczyzn, którzy decydowanie gorzej znoszą negatywne skutki restruktu
ryzacji. Wychowani w tradycji patriarchalnej i w przekonaniu, że to głównie 
mężczyzna powinien utrzymywać rodzinę, załamują się po stracie miejsca pra
cy. Gdy partnerstwo w rodzinie i zamiana ról jest czymś naturalnym, problem 
taki jest mniej wyrazisty. Była też mowa o tworzeniu sieci peinomocniczek gmin 
ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w kontekście naszego wejścia do UE, bo 
wtedy brak takiego statusu będzie sprzeczny z unijnymi uregulowaniami. Jak 
uważa prezydent Adam Fudali ten problem w Rybniku nie istnieje. Biorąc 
pod uwagę ilość kobiet na kierowniczych stanowiskach w strukturach miej
skich, rybnicki „parytet” to ok. 30%..., a to zupełnie dobry wynik. W Rybniku ko
biety pełnią funkcje „zarezerwowane” w wielu innych miastach dla mężczyzn: ko
bieta jest m.in. wiceprezydentem, sekretarzem miasta, dyrektorką Rybnickich Służb 
Komunalnych czy naczelniczką Wydziału infrastruktury miejskiej i inwestycji...

Bez przeszkód korzystają kobiety z prawa do zrzeszania się w różnych 
organizacjach i z szansy na realizowanie się w pracy społecznej. To właśnie 
najbardziej aktywne w swoich środowiskach kobiety były uczestniczkami 
Forum, wśród nich - Ewa Sowa, założycielka i przewodnicząca stowarzy
szenia „Aktywna dzielnica” w Boguszowicach, o którego inicjatywach pisa
liśmy niejednokrotnie.

Ewa Sowa (stoi pierwsza z lewej) w czasie II Forum Kobiet Woj. Śląskiego w towarzystwie 
członkiń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Radlina.

,Olim-

Prezes Krystyna Ostrzolek (z prawej) i gość spotkania Krystyna Hochenek.

Prawo do kariery zawodowej
To prawo jest również ogólnie respektowane. Kobiet robiących karierę za

wodową i osiągających sukces jest coraz więcej. A w Rybniku jest ich tyle, że 
kierownictwo (kobiece) spółki „Hossa” postanowiło zintegrować je w ramach 
Regionalnych Spotkań Biznesowych. „Kobiety sukcesu” w liczbie ponad 
100, zainaugurowały działalność swojego Klubu Biznesu właśnie 8 marca 
w hotelu „Olimpia” w Kamieniu. W programie znalazł się m.in. pokaz mody

c.d. na stronie JJ.
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Palmy jak dzwonnice
Region, w którym nasza bohaterka spędziła dzie

ciństwo stynie w Polsce z palm rekordzistek. Jak wspo
mina pani Maria, w jej rodzinnym domu nigdy nie 
kupowano palm wielkanocnych, a domownicy zawsze 
robili je sami - na długich kijach, z bazi wierzbowych, 
suszonych traw, zbóż i kwiatów. — Byty „wysokie jak 
dzwonnica i kolorowe jak pawi ogon W moim regio
nie, w miejscowości Lipnica Murowana od 1948 roku 
organizowany jest konkurs palm wielkanocnych. Po
wstają tutaj najwyższe palmy wielkanocne w Polsce. 
Rekordzistki prezentowane są na lipnickim rynku przy 
figurze błogosławionego Szymona. Nierzadko osiągają 
one wysokość ponad dwudziestu metrów.

.Świecone" rozmiar XI
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę aż do rezurekcji, 

w parafii w Pogwizdowie, do której należała rodzina 
Stachowiczów, przy grobie Chrystusa zaciągano wartę 
strażacką. —Przez wiele lat mój ojciec, ubrany w galo
wy mundur strażacki czuwał przy bożym grobie — 
wspomina M. Stachowicz - Polak, która z opowia
dań swojej babci dowiedziała się, jak w jej rodzinny 
stronach, w Wielką Sobotę, niszczono symbole po
stu: — Śledzie wieszano na drzewach i wylewano żur, 
rozbijając tzw. „zurowiec” czyli garnek, w którym go
spodynie go gotowały. Skorupy z garnka wyrzucano na 
drogę. W ten sposób zagrzebywano Wielki Post.

Przygotowaniem ’’święconego”, które w rodzin
nych stronach Marii Stachowicz-Polak było bardzo 
okazałe, zajmowała się jej mama. Do kosza wkła
dała chleb, czasem cały bochenek upieczony 
w domu, jaja, kiełbasy, boczek, kawałek mięsa wę
dzonego wieprzowego, niekiedy i wołowego, masło, 
utarty chrzan, sól, babę wielkanocną oraz baranka 

lub cukru. Wszystko to byłoz białego majda 1

18 M

no o północy w Wielką Sobotę dziewczyny biegły 
do pobliskiej rzeki i obmywały twarz, aby zapewnić 
sobie urodę przez cały rok!

Smak i zapach Wielkanocy
Na świątecznym stole w domu państwa Stachowi

czów pojawiała się imponująca ilość wypieków 
i wszelkich słodkości - dużych i małych bab drożdźo- 
wych i piaskowych, baranów pieczonych w speqalnych 
formach, mazurków, serników i dast miodowych, peł
nych szafranu i rodzynków. — Nigdy nie jedliśmy kup
nych wypieków. Wszystko przygotowywaliśmy wspólnie 
w domu, a w tajemnicy przed mamą ... oblizywałyśmy 
misy i makutry. Ten zwyczaj z chędą przejęły dzied pani 
Marii - Karol i Iza, którzy również pomagają w kuchni 
"myć" wysmarowane słodkościami łyżeczki i naczynia. 
Zasadom wyniesionym z domu nasza bohaterka jest 
wierna do dziś, dlatego nie wyobraża sobie świąt, bez

Na lipnickim rynku przy figurze bt. Szymona prezento
wane są najwyższe palmy wielkanocne w Polsce. Pani 
Maria wspólnie z mężem i dziećmi oraz rodziną siostry 
odwiedza to miejsce podczas wakacji.

, Wysokie jak dzwonnica i kolorowe jak pawi ogon ” - ta
kie są palmy, które pani Maria pamięta z czasów swojego 
dzieciństwa...

własnych wypieków. A jako, że lubi piec i robi to do
brze, przynosi swoje ciasta również do pracy...

Wielkanocna rezurekcja oznaczała dla mieszkań
ców Woli Nieszkowskiej czas radości i świątecznego 
ucztowania. Po przyjściu z nabożeństwa cała rodzina 
zasiadała do stołu nakrytego białym, ręcznie hafto
wanym obrusem, a ojciec dzielił się jajkiem 
i składał domownikom życzenia. —Najważniejszym 
daniem była mieszanina ze święconego - kawałki jaj, 
kiełbasy, chrzanu zalewano serwatką, a dawniej octem. 
Obecnie zalewa się je czerwonym barszczem. Na stole 
pojawiały się też zaprawiane w galarecie nogi woło
we, nazywane „garlitą ”, a następnie zjadano przepysz
ne kołacze, baranki i baby wielkanocne.

Jak rodzina pani Marii świętuje teraz? W wielka
nocnym menu pozostał barszczyk oraz wędliny, choć 
jak mówi gospodyni tym kupionym w sklepie daleko 
do „swojskiego wyrobu”. Na stole królują też serniki, 
mazurki i baby drożdżowe, a zapach wypieków unosi 
się w jej domu już w Wielki Piątek. - Ciasta są „na 
mojej głowie”, a mięsne specjały przygotowuje teścio
wa - mówi Maria Stachowicz-Polak.

Kraszanki, Zajączek 
i lanie, jak z cebra...

W rodzinnym domu naszej bohaterki jaja farbo
wano w odwarach roślinnych, łuskach cebuli i soku 
buraczanym. — Z dwiema siostrami malowałyśmy

'M's±yjtńi jwM #
— Zapach świąt był tam bardziej intensywny, a atmosfera bardziej 

spontaniczna i sielankowa, i mimo wielu obowiązków, z których jako wiejskie 
dziecko musiałam się wywiązywać, w sercu rzeczywiście gościła wielkanocna 
radość—wspomina Maria Stachowicz-Polak. Co sprawiło, że święta 
w maleńkiej miejscowości w Małopolsce były tak wyjątkowe?

Kiedy 13 lat temu zamieszkała w Boguszowi- 
cach-Osiedlu, musiała pójść na kompromis i pogo
dzić świąteczne śląskie tradycje z małopolskimi, 
wyniesionymi z domu, z małej miejscowości w po
bliżu Bochni. Pomogły jej realia, gdyż kultywowa
nie rodzinnych zwyczajów w taki sposób, jak w Woli 
Nieszkowskiej, z której pochodzi M. Stachowicz- 
Polak, w Boguszowicach okazało się po prostu nie
możliwe. Nie tylko dlatego, że trudno wykonać kil
kumetrową palmę, przygotować imponujące „świę
cone” czy upiec tyle różnorodnych wypieków, ale 
przede wszystkim ze względu na niepowtarzalną at
mosferę. Warto ją poznać, podobnie jak obrzędy 
i zwyczaje Małopolski, które różnią się od tych na 
Śląsku. Zachęcamy więc do świątecznej podróży 
w czasie i przestrzeni, na którą wspólnie ze swoją 
rodziną zaprasza Maria Stachowicz-Polak.

przystrojone bukszpanem, mirtem 
lub żonkilem z domowego ogródka. 
— Do Kościoła w Pogwizdowie było 
4 km, więc ksiądz przyjeżdżał na świę
cenie pokarmów do wsi. Najpierw od
bywało się ono w domach, a potem 
w Wiejskim Domu Kultury — wspo
mina pani Maria. W Wielką Sobotę 
wspólnie z siostrami i ojcem, chodzi
ła na nabożeństwo święcenia ognia 
i wody. — Po przyjściu do domu tata 
skrupiałpoświeconą wodą kąty miesz
kania i stajni, by „robactwo się nie lę
gło i dort uciekał" — mówi. Podob-
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pisanki patykiem i farbami plakatowymi. Z jajami 
święconymi wiązały się też przesądy. Ich skorupki 
należało zakopać w ziemi, by przynosiły dobre plo
ny lub spalić, bo sądzono, że „kury będą piaty, a jaj 
nie będą miały”. Teraz dzieci pani Marii również 
chętnie ozdabiają jaja, choć już nie patykami. 
W Wielką Sobotę wyklejają, wyskrobują bądź ma
lują jajka. Jak mówi pani Maria, Karol jest cały 
wysmarowany farbami, ale tradycji staje się za
dość. W jej rodzinnym domu nie było też zwy
czaju obdarowywania się prezentami, jedynie 
osobom bliskim wręczano malowane jaja. Ponad
to w dowód sympatii dziewczyny i chłopcy wza
jemnie obdarowywali się pisankami. Jednak w ro
dzinie M. Stachowicz - Polak już na stale zago
ścił śląski „zajączek”, z czego najbardziej cieszą 
się dzieci. I choć Iza nie wierzy już w jego wizyty, 
a szkolni koledzy Karola próbują przekonać go, 
że sprawcą niespodzianek nie jest „zajączek”, 
to co roku pod krzaczkiem dzieci znajdują pre
zenty. I jak tu nie wierzyć w jego obecność?

„Dyngusowanie” w Woli Nieszkowskiej roz
poczynało się w poniedziałek już o świcie, a chło
pięcą chlubą było zaskoczenie dziewcząt śpiących 
jeszcze w łóżkach. — Lano wodą z cebrów, wia
der, garów, z czego popadło. Wszystko było zmo
czone - łóżka i kanapy, a po podłogach płynęła 
woda — wspomina Śmigus Dyngus M. Stacho
wicz - Polak. Dziewczęta, które nie zdołały się 
ukryć, chłopcy wrzucali do stawu, sadzawki lub 
pobliskiej rzeki. —Pamiętam jakzsiostrami ucie
kałyśmy w koszulach nocnych w pola i łąki, ale 
nie było mowy, by się schronić. Nawet kiedy tata 
pozamykał dom, chłopcy wdarli się strychem i wy
rwawszy dechy dostali się do środka domu. 
Ile wtedy było wrzasku, pisku i krzyków.... Czasa
mi takie „dyngusowanie” kończyło się niezłą 
grypą. Warto wspomnieć, że o tradycji lanego po
niedziałku nie zapominali także księża. W drew
nianym kościółku w Pogwizdowie przed mszą 
świętą ksiądz wspólnie z organistą polewali pa
rafian wodą z chóru. Obecnie w domu w Bogu- 
szowicach nie urządza się już tak mokrych po
niedziałków, jak w Woli Nieszkowskiej. Zastę
puje je „pokropienie na wesoło”.

Obrztdew czar
Maria Stachowicz-Polak pamięta także o in

nych obrzędach, w których nie uczestniczyła jej 
rodzina, a które zna z opowiadań. Jednym z nich 
jest „Emaus”, czyli zabawa ludowa urządzana 
w wielkanocny poniedziałek na krakowskim 
Zwierzyńcu, związana z odpustem ustanowionym 
na pamiątkę apostołów idących do Emaus. 
Uczestników zabawy przyciągały liczne kramy 
z pierścionkami, fujarkami, zabawkami i słody
czami, a młodzi chłopcy zaczepiali dziewczęta i... 
uderzali je baziami. Natomiast na wsi obnoszo
no baranka zrobionego z drewna, udekorowane
go choiną i bukszpanem. — Baranek schowany 
był w obwieszonej dzwonkami skrzynce na kół
kach, a na dyszlu stał drewniany tracz, który przy 
poruszaniu kiwał się tak jakby ciął drzewo. Uczest

niczący w tym obrzędzie chłopcy 
śpiewali pieśni o narodzeniu i śmierci 
Jezusa - mówi M. Stachowicz - Po
lak. W domach prezentowano dzi
waczne widowiska, które przypomi
nały jasełka, ale dominowała w nich 
symbolika wiosenna.

Jak mówi nasza bohaterka, obec
nie świętuje się łatwiej - wszystko 
można kupić, a potrawy są bardziej 
wyszukane, ale to właśnie w Woli 
Nieszkowskiej „najpełniejprzeżywa
ła Święta Wielkiej Nocy”. Dlatego 
chętnie wraca w rodzinne strony 
przed każdymi świętami i w czasie 
wakacji. Stara się też „ocalić od za
pomnienia” tamte obrzędy i trady
cje, nie tylko z myślą o swoich dzie
ciach, ale także o innych, w tym 
przypadku o naszych Czytelnikach.

Wszystkim Państwu życzymy 
świąt pachnących domowymi wy
piekami, spędzonych w rodzin
nej atmosferze, wypełnionej 
wspomnieniami i rozmowami, na 
które zwykle nie mamy czasu.

Spisała Sabina Horzela
W malowniczych stronach Małopolski chętnie wypoczywa cala rodzi
na, a szczególnie syn Karol. Zdjęcia: arch, prywatne.

15 - 25 kwietnia
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illlitT
pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

Po prezentacjach kultury czeskiej, greckiej i irlandzkiej w ramach cyklu 
Europa, Europa... Rybnickie Centrum Kultury, tuż przed przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, zaprasza na „ucztę włoską”. Miejmy nadzieję, że będzie 
to uczta smakowita...
• Uroczyste otwarcie: wernisaż wystawy fotograficznej „W cieniu Etny" (godz. 17.00) koncert 

„Cztery pory roku” Vivaldiego w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki i Orkiestry Kameral
nej „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej (godz. 18.00) - czwartek 15.04

• Balanga Italiana - program rozrywkowy z udziałem Roberta Rozmusa, solistów i zespołu 
muzycznego z programu TVN „Jak łyse konie” - piątek 16.04, godz. 19.00

• Opera „AIDA” G. Verdiego w wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia - niedziela 18.04, 
godz. 18.00;

• „Neapol - moja miłość” koncert w wykonaniu solistów Adama Zdunikowskiego, Dariusza 
Stachury i Iwony Hossy oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją 
Sławomira Chrzanowskiego. W programie utwory neapolitańskie - niedziela 25.04, godz. 18.00;

• Projekcje filmów:
sobota 17.04 - „Kino Paradiso”, godz. 18.00; „1900: człowiek legenda”, godz.20.15; 
wtorek 20.04 - „Malena”, godz.18.00; „Ukryte pragnienia”, godz.20.00; 
czwartek 22.04 - „Rzymska opowieść”, godz.18.00 ; „Marzyciele”, godz.20.00; 
sobota 24.04 - „Pinokio”, godz.18.00; „Tosca”, godz.20.00;
• Wykład prof, dr hab. Tadeusza Miczki oraz projekcja filmu „Kino Paradiso” w ramach Małej 

Akademii Filmowej - poniedziałek 19.04, godz. 8.15 i 11.00.

&191 clcfony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Opowieści ilustrowane

20 £L

— Susza nie powoduje, że miejscowa 
ludność modli się o deszcz. Oni proszą o ... 
stonce, które stopi lodowce i wypełni wodą 
rzeki i jeziora — mówiła o mieszkańcach 
jednego z rejonów Indii, podróżnik 
Katarzyna Mazurkiewicz, która 
wspólnie z mężem Andrzejem, zabrała 
rybniczan w niezwykłą podróż...

Ze swoich wypraw przywożą opowieści ilustro
wane obrazami - slajdy, które opatrzone wyjątko
wym komentarzem i muzyką etniczną przenoszą 
oglądających w nieznane. Tym razem licznie zgro
madzona w Domu Kultury w Chwałowicach 
publiczność wspólnie z warszawskimi podróżnika
mi dotarła do dawnych buddyjskich królestw 
i księstw: Ladakhu, Zanskaru, Spiti i Rupszu. „Wy
prawa” w rejon północno-zachodnich Indii trwała 
ponad godzinę - na tyle długo, by oczarować jej 
uczestników pięknem krajobrazów, bogactwem 
doznań i odmiennym sposobem życia - i na tyle 
krótko, by pozostawić niedosyt wędrówki...

przez gościnnych, pogodnych ludzi. Wiemyjuż, jak 
wyglądają ich domy i uprawy jęczmienia i przeko
nujemy się, że odchody zwierząt mogą służyć jako 
opał. — Zimą ludzie żyją w jednej izbie ze zwierzę
tami, bo ich oddech podnosi temperaturę, ale to nie 
znaczy, że ci ludzie są nieszczęśliwi — mówi pod
różniczka. — Oni są bardzo serdeczni i otwarci. 
Mimo, że nie mówią po angielsku, a nasza znajo
mość ich języka sprowadzała się do kilku slow, to

Wspomnień podróżniczki Katarzyny 
Mazurkiewicz można słuchać w nieskończo
ność... Zdj.: S

Tybetańskie pogranicze Indii zachwyca pięk
nem krajobrazu i sposobem życia mieszkań
ców. Zdj.: J. Rzymanek

W kUsrtormfcIi murzch
Tybetańska przygoda rozpoczyna się na krętej dro

dze, którą pokonujemy w... skrzyni nad szoferką cię
żarówki, nie tylko po to, by podziwiać widoki, ale 
w trosce ...o własne bezpieczeństwo. Zachwycają gór
skie pejzaże, monumentalne Himalaje i wiszące na ska
lach nad malowniczymi wioskami buddyjskie klaszto
ry. Zaglądamy do ich nastrojowych wnętrz i poznaje
my życie mnichów. K. Mazurkiewicz mówi o ich sto
sunku do doczesności, który doskonale obrazuje cere
monia sypania mandali. To diagramy, które w rozu
mieniu buddyjskim są przedstawieniem kosmosu 
i wszechświata, a ze względu na swoje wielorakie zna
czenie mogą być interpretowane przez wiele godzin. 
—Najpierw mnisi rysują misterny diagram, który przez 
kilka tygodni wypełniają ufarbowanymi na różne kobry 
ziarenkami piasku — mówi podróżniczka. Tę czaso
chłonną pracę kończy... zmiecenie mandali i wrzuce
nie ich do rzeki. Dzięki tej podróży wiemyjuż dlacze
go mnisi golą głowy - brak włosów pomaga im bez 
przeszkód czerpać kosmiczną energię. Poznajemy też 
smak lokalnego specjału serwowanego przez mnichów, 
dowiadujemy się jaka jest symbolika flag modlitew
nych i wymowa białych czortcnów i do czego służą bud
dystom modlitewne młynki lub rzędy takich młynków: 
— To ruchome walce, w których znajdują się pliki cie- 
niusieńkich karteczek z mikroskopijnie zapisanymi mo
dlitwami Każdy obrót młynka jest równoznaczny z od
mówieniem wszystkich modlitw, które się w nim znaj
dują — opowiada K. Mazurkiewicz.

Lwbzlc Tybetu
W czasie wędrówki przechodzimy liczne przełę

cze, mijamy wysokogórskie słone jeziora i pasterzy 
pasących jaki. Odwiedzamy wioski zamieszkałe

doskonale się rozumieliśmy. Dzięki mowie gestów 
i ludzkiej otwartości gawędziliśmy godzinami. Na co 
dzień kobiety noszą piękne ozdoby z pereł, srebra, 
turkusów i korali, a wśród żeńskiej części plemion 
koczowniczych podziw wzbudziły jasne włosy na 
nogach Andrzeja Mazurkiewicza, do tego stopnia, 
że mógł liczyć na darmową ... depilację.

Pofcróź żvjcU
W tym rejonie Indii nie można niczego plano

wać i trzeba być przygotowanym na wszystko. 
O przyspieszone bicie serca przyprawiają niezbyt 
stabilne mosty, którymi trzeba przejść na drugą 
stronę rzeki. Czasami wyprawa obfituje w momenty 
dramatyczne, jak wtedy, gdy w ciągu dwóch dni 
spadło 2 metry śniegu, a męcząca pięciodniowa 
podróż bez zmrużenia oka, zakończyła się tragicz
nie nie tylko dla zwierząt, a nawet dla hinduskich 
turystów.

Poniedziałek 5 kwietnia - „Ubu król” -
prod, polskiej, reż. Piotra Szulkina. Ekranizacja 
kontrowersyjnej sztuki o mechanizmach władzy. 
Świetne role Katarzyny Figury i Jana Peszka.

Wtorek 13 kwietnia - „Inwazja barbarzyń
ców” - prod, kanadyjskiej, reż. Denys Arcanda. 
Historia Remy’ego, który godzi się z przeszłością, 
ale nie chce się pogodzić ze śmiercią. Oscar dla 
najlepszego filmu nie anglojęzycznego.

— Rejon tybetańskiego pogranicza Indii 
byt celem naszych pierwszych podróży. Wra
caliśmy tutaj wiele razy. Slajdy pochodzą 

z kilkunastu wypraw z lat 1998-2002 — wspomina 
K. Mazurkiewicz. Małżeństwo warszawskich pod
różników współpracuje z Muzeum Azji i Pacyfiku, 
Muzeum Entografii oraz Muzeum Ziemi PAN 
w Warszawie. K. i A. Mazurkiewiczowie organi
zują wyprawy poznawcze i trekkingowe w Himala
je, do Mongolii i na Syberię, a od ponad 10 lat zaj
mują się prezentacją slajdów. Swoją ilustrowaną 
opowieścią tak zachwycili chwałowicką publiczność, 
że ta jeszcze po pokazie zadawała pytania dotyczą
ce Indii i Tybetu. W ten sposób dowiedziała się jak 
dotrzeć do tych rejonów, kiedy najlepiej wybrać się 
w podróż, co należy ze sobą zabrać i jakie są koszty 
takiej wyprawy. I trudno się dziwić. Każdy chciałby 
choć raz odwiedzić te wyjątkowe miejsca. Może 
kiedyś? Przecież wakacje tuż, tuż. Jeśli nie te, 
to może kolejne... Przedsmak podróży na stronie 
www.terra.waw.pl.

(S)

Poniedziałek 19 kwietnia - „Miasto boga”
- prod, braz.-franc., reż. Fernando Meirelles. Za
pis zbrodni gangu małolatów, ale również opo
wieść o przyjaźni, wchodzeniu w dorosłość i ma
rzeniach.

Poniedziałek 26 kwietnia - „Historie ku
chenne” - prod, nor.-szwedz., reż. Bent Hamer. 
Znakomita komedia o tym, że nie wszystko moż
na zmierzyć, zbadać i zracjonalizować.

Wszystkie seanse o godz. 19.30 w Kinie Premierowym Teatru Ziemi Rybnickiej.

Kwiecień w DKF „Ekran"
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Zaczęto się od „Moralności pani Dulskiej”. 
Później byf „Świętoszek" Moliera, „Fizycy” 
Diirennmatta, „Pigmalion” Shawa, a następnie 
„Platonów" i „Mieszczanin szlachcicem”. Do
robek godny odnotowania, a wszystko zaczęło 
się ponad 30 lat temu: — W 1972 roku razem

ze scenograf Krystyną Nowacką stworzyliśmy 
Studio Teatralne. Na scenie Teatru Ziemi Ryb
nickiej pokazaliśmy 24 premiery — mówił zało
życiel i reżyser studia Janusz Majewski. — 
W tamtych latach nasze przedstawienia były spo
rym wydarzeniem. Zdarzało się, że jeden spek
takl graliśmy 40, a nawet 50 razy. Studio Te
atralne wystawiało dla młodzieży i dorosłych, 
a próby odbywały się w szkołach, głównie w Li
ceum Ekonomicznym. Tak było do roku 1980, 
w którym studio przestało istnieć. Jednak hi
storia lubi się powtarzać... i z inicjatywy dyrek
tora RCK Adama Świerczyny, po latach Stu
dio Teatralne znowu przypomniało się rybnic
kiej publiczności. — Dotychczas w historii TZR 
nie było takiego wydarzenia jak premiera sztuki 
w wykonaniu własnego zespołu teatralnego — 
mówił z dumą A. Świerczyna. — Jednak od 
dawna marzyliśmy, by w Teatrze taki zespól po
wstał. I udało się. Obecnie działa tu nie tylko 
Studio Teatralne, ale również zespól młodzie
żowy, którego premierę obejrzymy pod koniec 
marca.

Studio Teatralne tworzą głównie młodzi lu
dzie - studenci i przyszli studenci - Katarzyna

Kula, Agnieszka Klimasara, Gabriela Ma- 
rusczyk, Katarzyna Krupa, Agnieszka Zie
lonka, Ewa Bober, Paweł Mitura, Szymon 
Tomecki, Damian Wodecki, Bartosz Me
dyński i Marcin Słodczyk. — Są wśród nich 
osoby, które już kiedyś występowały na scenie,

ale również prawdziwi debiutanci. Oni to ogromnie 
przeżywają — mówił tuż przed premierą reżyser 
J. Majewski, który również dał próbkę swoich ak
torskich możliwości. Premiera miała miejsce 26 lu
tego i zaczęła się od kompilacji doskonałych tek
stów Stefanii Grodzińskicj i Henryka Bardijew- 
skiego, z których publiczność dowiedziała się dla
czego niektórzy nie mówią „A”, zwłaszcza niezna
jomym, jakie emocje wywołuje samochodowa 
stłuczka i dlaczego warto wybrać odpowiednie miej
sce na wakacyjny odpoczynek.

Rybnicka premiera głośnego filmu 
Mela Gibsona „Pasja” odbyła się 19 
marca, ale bilety na seanse w czasie 
pierwszego weekendu zostały wykupio
ne już tydzień wcześniej!

Na dzień premiery oraz dzień następny zapla
nowano 4 seanse, w tym na godzinę 14.00 
oraz...23.00. Zgodnie z życzeniem widzów przed
łużono również czas obecności filmu na ekranie

Założyciel studia i reżyser Janusz Majewski dal próbkę 
swoich aktorskich możliwości.

W drugiej części zaprezentowano spektakl 
„Aktorzy” również autorstwa H. Bardijewskie- 
go, satyryka, dramaturga i redaktora Polskie
go Radia. Nie bez powodu młodzi rybniczanie 
występowali w ... holu TZR, gdyż właśnie 
w takich okolicznościach toczy się akcja „Ak
torów”. Tworzą ją zabawne scenki o buncie na 
widowni i próbach ingerowania widzów w ak
cję sztuki. Bawiła się rybnicka publiczność, ale 
również grający swoje role młodzi wykonawcy, 
którzy tego wieczora „zmienili się” w wymaga
jących widzów, personel i dyrekcję niezbyt 
wziętego teatru oraz królewską parę, której 
sceniczne „rządy” prowokują do zmian.

Czy Studio Teatralne dorówna poprzednie
mu „wcieleniu” czas pokaże, ale magia sceny 
znów okazała się magnesem dla wykonawców 
i widzów. Tak jak w przypadku innego ama
torskiego zespołu teatralnego, działającego 
w naszym mieście. Po udanych występach na 
„macierzystej scenie”, w lutym w TZR zapre
zentował się Teatr Dorosłych przy Domu 
Kultury Boguszowice ze spektaklem A. Fre
dry „Pierwsza lepsza”. O przedstawieniu pisa
liśmy w styczniowym numerze „GR".

Kina Premierowego Teatru Ziemi Rybnickiej 
do 8 kwietnia br. Seanse zamknięte zamówiły 
prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne.

Kontrowersyjne opinie o filmie zrobiły mu naj
lepszą promocję, by jednak samemu wyrobić so
bie zdanie o wizji reżysera na temat ostatnich 12 
godzin życia Jezusa, trzeba się z nią po prostu za
poznać.

(r)

&21

„fiktctaif po premierze
Jaki przebieg miała rozmowa telefoniczna pewnej „żabki” z pewnym 

„ptaszkiem”, czego uczył wczasowiczkę pan Czesiek i jak zakończyła się historia 
buntu publiczności w jednym z teatrów? Odpowiedzi na te pytania poznała 
publiczność, która obejrzała spektakl w wykonaniu Studia Teatralnego, 
działającego przy Rybnickim Centrum Kultury.

Spektakl pokazał co może zdziałać wpływowa publiczność... Zdjęcia: s

(S)

„Pasja" w Kinie Premierowym TZR do 8 kwietnia

I cielony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Jubileuszowy festiwal zatrzyma
ny w kadrze...

Zdjęcia: arch, szkoły.

T)*kaba n
„Im angUsh

Zabawnie i nostalgicznie. W strojach z epoki 
i w ciuchach „z ulicy”, wykorzystując dzieła 
wybitnych pisarzy i sztuki pisane przez kolegów 
„na zamówienie”. Zawsze różnorodnie i zawsze... 
po angielsku. Co roku w Rybniku spotykają się 
uczniowie z całego Śląska, by grać, szkolić język 
i świetnie się bawić. I tak już od dziesięciu lat...

W jubileuszowym Festiwalu Teatrów w Języku Angiel
skim, zorganizowanym w Zespole Szkół im. Powstańców 
Śląskich wystąpiły 22 teatry, głównie z liceów, z całego wo
jewództwa i nie tylko - Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Tar
nowskich Gór, Pszczyny, Katowic, Tych, Wodzisławia, Ry- 
dultów i Żor. Rybnik reprezentowały dwie szkoły - Prywat
ne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 
i ILO im. Powstańców Śląskich, którego uczniowie pokaza
li aż 5 przedstawień. Wśród gości jubileuszowego festiwalu 
byli starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowieć i wice
prezydent Rybnika Jerzy Frelich, a angielskie zmagania 
na słowa otworzył dyrektor ZS Tadeusz Chrószcz. W tym 
roku pierwsze miejsce, międzynarodowe jak zwykle jury, 
przyznało licealistom z Krakowa za spektakl „Play Festi
val Frenzy”. Drugą lokatę zajęli gospodarze, nagrodzeni 
za „Alice in Wonderland”, których do sceniczno - języko
wych występów przygotowywała Anna Markiewka. Trze
cie miejsce przypadło licealistom z III LO z Tychów, któ
rzy dwa lata temu wygrali rybnicki festiwal. W trakcie dzie
sięciu lat laureatami tej imprezy byli też uczniowie z Krako
wa, Sosnowca i Rybnika.

A wszystko zaczęło się od anglistki Grażyny Kuśki i po
mysłu adresowanego najpierw do uczniów I LO, a potem 
innych szkól, nie tylko z Rybnika. W miarę jak festiwal się 
rozwijał, zmieniało się jego oblicze. Młodzież odchodziła 
od oryginalnych utworów i sama chwytała za pióro, pisząc

własne teksty bądź przerabiając popularne utwory na bar
dziej nowoczesne, doskonaląc przy tym swój angielski. Pa
łeczkę po G. Kuśce przejęła Joanna Pawela, a podczas VII 
edycji po raz pierwszy laureatami festiwalu zostali gospoda
rze - uczniowie I LO, nagrodzeni za spektakl „Czekając 
na Gołotę". To właśnie wówczas festiwal trwa! dwa dni, 
a publiczność obejrzała rekordową ilość, bo aż 38 spektakli. 
Na rybnickiej scenie występowali też uczniowie żorskiej pod
stawówki, ale kilka lat temu festiwal ograniczono jedynie 
do szkól średnich.

Bilans 10 lat festiwalu jest godny pozazdroszczenia - 
udział prawie 40 szkól z całego Śląska, role kilkuset uczniów, 
ponad 150 spektakli oraz wielogodzinne próby i ćwiczenia, 
oczywiście z angielskim w tle. A czym w czasie tej dekady 
młodzi ludzie zaskakiwali publiczność i jury? Cofali się do 
epoki kamienia łupanego i średniowiecza, opisywali integra
cję z Unią Europejską, uwspółcześnili „Poskromienie zło
śnicy” i „ożywiali” pomniki. Pokazali też „Pana Tadeusza”, 
„Romeo i Julię”, „Milczenie owiec” i dzielnego „Robin Ho- 
oda”. Bodaj najwięcej interpretacji doczekali się „Mały ksią
żę” i „Opowieść wigilijna”. Równie często sięgano po bajki
— „Śpiącą królewnę”, „Kopciuszka” czy „Alicję w krainie cza
rów”. Jednak bez względu na temat zawsze było kolorowo 
i różnorodnie, a angielski uczestników stawał się coraz do
skonalszy. Organizatorki festiwalu Joanna Pawela 
i Katarzyna Kuś-Siedlecka, mają jeszcze jeden powód do 
dumy. Rybnicki festiwal znalazł już swoich naśladowców:
— Nasz pomysł przejęty Tychy, a także Kraków, gdzie już 
w czerwcu rusza pierwsza edycja angielskiego festiwalu - na 
identycznych zasadach, ale adresowana do krakowskich szkól
— mówi Joanna Pawela.

Na organizację jubileuszowego Festiwalu Teatrów w Ję
zyku Angielskim szkoła pozyskała grant z UM Rybnika oraz 
sponsorów, którym organizatorzy i uczestnicy składają ser
deczne podziękowania.

Z okazji jubileuszu osobom zaangażowanym w realizację 
festiwalu oraz młodym aktorom życzymy ciekawych pomy
słów i wytrwałości. Przecież „Show must go on!”

(S)

Lekcja wychowawcza na scenie
Jacek i Aneta - dwoje młodych ludzi, których szkolna rywalizacja 

przybiera na sile - terroryzowanie słabszych, wymuszanie haraczu, 
przepychanki. Spektakl „Radio Małolat" opowiada historię, która mogłaby 
się zdarzyć w każdej szkole. Daje też odpowiedź na ważne pytania...

Uczyć ze sceny? Dlaczego nie! Pomysł z dużym wady i zalety. Świat stawia ich 
powodzeniem realizuje Teatr Grecki Katharsis 
z Krakowa, którego profilaktyczne - edukacyjne 
spektakle poruszają ważne dla młodzieży tematy - 
zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii i przemo
cy. Pomysł wykorzystania przedstawienia jako prze
kazu określonych treści jest z pewnością bardziej 
efektywny niż tradycyjne prelekcje i wykłady, które 
zwykle są zbyt nudne, by zainteresować młodych lu
dzi. Co innego spektakle... Młodzież odnajduje w 
nich sytuacje, które zna z własnego życia, a porusza
ne tematy są im bliskie. Bohaterowie przedstawień 
są ich rówieśnikami, mówią ich językiem, mają ich

wobec podobnych, często dra
matycznych wyborów. Teatr 
Grecki Katharsis wykorzystu
je przesłania dramatu antycz
nego i dostosowuje je do 
współczesnych realiów. W taki 
sposób powstają spektakle, 
które mają uzmysławiać mło
dym ludziom skalę zagrożeń i wskazywać drogę uni
kania niebezpieczeństw. — Wierzymy, że nasz sposób 
docierania do młodzieży z treściami profilaktycznymi, 

dokończenie na stronie obok

Historia Jacka i Anety, bohaterów spektaklu „Radio 
Małolat” pokazała rybnickiej młodzieży, jakie warto
ści liczą się naprawdę. Zdj.: s.
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Strażak z plakatu...Rysowany i malowany, walczący 
z pożarem stodoły, ratujący kota 
uwięzionego na drzewie i pomagający 
ofiarom powodzi - tak widzą strażaka 
uczestnicy konkursu plastycznego, 
którego etap miejski zorganizowali 
wspólnie Urząd Miasta Rybnika 
i Młodzieżowy Dom Kultury. Patronat 
objął prezydent Adam Fudali.

Hasto VI edycji konkursu brzmiało „Strażak 
- ratownik w akcji”, a jego pomysłodawcą jest 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożar
nej - Szef Obrony Cywilnej Kraju. Konkurs miał 
poszerzyć wiedzę młodych ludzi z zakresu bezpie
czeństwa i uświadomić im, że strażak nie tylko gasi 
pożary, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w 
wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych 
i usuwa skutki katastrof.

Finał miejskiego etapu Ogólnopolskiego Kon
kursu Plastycznego, adresowanego do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych 
i innych placówek wychowawczych, miał miejsce 
15 marca. Autorzy najlepszych prac i ich opieku
nowie spotkali się w Urzędzie Miasta, gdzie z rąk 
wiceprezydenta Rybnika Jerzego Frelicha i juro
rów Marii Bud
ny - Malczew
skiej i Krzyszto
fa Dublewskie- 
go, odebrali na
grody książkowe 
i dyplomy. 12 
prac (trzy z każ
dej z czterech ka
tegorii wieko
wych) zakwalifi
kowano do kolej
nego, wojewódz
kiego etapu. Ich 
autorami byli: Karolina Leśnik i Eliza Sobejko 
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” (opie
kunka Krystyna Komorowska), Klaudia Duda 
ze Szkoły Podstawowej Nr 6 (opiekunka Romana 
Woźnica) oraz Sandra Jurczak, Anna Moldaw-

dokończenie ze strony obok
to nie tylko informowanie i przestrzeganie, ale także 
inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania praw
dziwego świata wartości, tak istotnego w edukacji po
kolenia, które wkrótce będzie współtworzyć nasz eu
ropejski dom — przekonuje Anna Uthke z Teatru 
Greckiego Katharsis, który tworzą reżyser Mate
usz Nowacki, kompozytor i pedagog szkoły muzycz
nej Jerzy Zając, dramaturg Tomasz Lisowski oraz 
aktorzy scen krakowskich.

W repertuarze teatru jest kilka spektakli. „ Ufio 
z zielonej planety" uczy tolerancji i przyjaźni oraz uni
kania niebezpieczeństw, „Ktokolwiek widział, ktokol
wiek wie” opowiada o przemocy rówieśniczej i prze
mocy w rodzinie - fizycznej i psychicznej. W „Kolej
ce” Grzegorz pragnie zaimponować swojej dziew
czynie, a sposobem na to ma być alkohol. Narko
mania, która w niektórych środowiskach wciąż jest 
tematem tabu, pojawia się w spektaklu „ Zacznij żyć”,

ska, Adrian Zduniak i Ksenia Panek z Młodzie
żowego Domu Kultury (opiekunki Ilona Myszka 
i Aldona Kaczmarczyk-Kolucka), a także Ma
ria Olborska z Zespołu Szkolno - Przedszkolne

go Nr 4 (opiekunka Teresa Ordoń) 
i Krzysztof Stawowy z Gimnazjum 
Nr 8 (opiekunka Jolanta Holisz). 
Wśród laureatów znaleźli się też 
uczniowie i wychowankowie szkół 
specjalnych i innych placówek wy

chowawczych - Zbigniew Niestrój, Piotr War
chol i Sebastian Krasiński z Zespołu Szkól Nr 7 
(opiekunki Jolanta Trefon i Krystyna Jarzęb- 
ska). W tym roku na konkurs nadesłano rekordową 
ilość prac - 216, a jurorzy przyznali również 20

a „Złudzenia a rzeczywistość’’ mają dać odpowiedź 
na pytanie, czym jest psychomanipulacja. 17 przed
stawień Teatru Greckiego Katharsis zobaczyli 
w Domu Kultury w Boguszowicach również ryb
niccy uczniowie:—Zamysł był taki, by młodzież obej
rzała spektakle w tygodniu poprzedzającym ferie. 
W ten sposób chcieliśmy przygotować młodych ludzi 
na to, co może się zdarzyć w czasie, kiedy będą prze
bywać poza domem — mówi Izabela Karwot zDK 
Boguszowice. — Spektakle profilaktyczne prezentu
jemy w naszej placówce po raz pierwszy, a przedsię
wzięcie dofinansowało miasto. W tej nietypowej lekcji 
wychowawczej wzięli udział uczniowie szkół podsta
wowych i ponadopodstawowych z Boguszowie, Go- 
tartowic i Kłokocina. — Pragniemy, aby po spekta
klu, widz wyszedł z sali wzbogacony o wiedzę, którą 
zastosuje w życiu — przekonuje zespół teatru. Trze
ba mieć nadzieję, że korzyści z tej nietypowej lekcji 
wyciągnie również rybnicka młodzież. (S)

wyróżnień. Podsumowując konkurs Maria Budny 
- Malczewska chwaliła zdolność dzieci do uchwy
cenia rzeczywistości „w nierzeczywistym świecie 
sztuki”, a Krzysztof Dublewski podkreślał umie

jętność wnikliwej obserwacji pracy strażaków.
31 marca w Katowicach wręczone zostaną na

grody laureatom etapu wojewódzkiego, a wyróż
nione prace trafią do Komendy Głównej Państwo
wej Straży Pożarnej w Warszawie. Finał konkursu 
pod koniec kwietnia.

...i w akcji
Któż z nas nie chciał być strażakiem? - to 

marzenie próbują realizować członkowie 14 
rybnickich drużyn, które wzięły udział w VIII 
Halowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
Miasta Rybnika. Impreza odbyła się 13 marca w 
hali widowiskowo - sportowej MOSiR w Boguszo- 
wicach. Młodzi ludzie uczestniczyli w ćwiczeniach 
bojowych i biegu sztafetowym i jak mówi Józef 
Sorychta z Zarządu Miejskiego OSP w Rybniku, 
zawody przebiegały w atmosferze zdrowej rywali
zacji. Najlepsi młodzi strażacy ochotnicy oprócz 
pucharów i dyplomów otrzymali disemany, pleca
ki, deskorolki i aparaty fotograficzne. W kategorii 
chłopców zwyciężyła OSP Stodoły, drugie miej
sce przypadło OSP Kamień, a trzecie OSP Chwa- 
łęcice. Na miano najlepszych strażaków wśród 
dziewcząt zasłużyła drużyna OSP Orzepowice. 
Drugie miejsce zajęła żeńska drużyna OSP Sto
doły, a trzecie OSP Kłokocin.

(S)

Laureaci konkursu na tle swoich prac.
i Praca Sandry Jurczak z MDK jest jedną z 12, która będzie reprezentować nasze miasto 
w dalszym etapie konkursu. Zdjęcia: s
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Muzycznie o Wiedniu „opowiadali” Wioletta Biatk, Witold Wrona, Grażyna Brodzińska, Michał Musiol i Anita Maszczyk. Zdjęcia: s

Spacer po rozśpiewanym Wiedniu

> v

» m eg
Prezentowane utwory wprowadzały 
w atmosferę dawnego Wiednia.

Gdzie wybrać się w ostatnią sobotę 
karnawału? Może w podróż po dawnym, 
cesarsko-królewskim Wiedniu. 
Niemożliwe? A jednak. Przekonali się
0 tym rybniccy miłośnicy operetki
1 musicalu...

A wszystko za sprawą artystów Gliwickiego 
Teatru Muzycznego i widowiska muzycznego 
„ Wiedeń moich marzeń Dzięki nim licznie zgro
madzona w Teatrze Ziemi Rybnickiej publicz
ność, zajrzała na salony arcyksiążąt, poczuła at
mosferę wystawnych balów z wszechobecnym 
walcem oraz poznała namiętności, którym ulega
li ówcześni wiedeńczycy. Specyfikę tamtych lat 
przybliżyła Halina Szymura, która barwnie opo
wiadała o kompozytorach i tworzonych przez nich 
utworach, primadonnach i zwyczajach panujących

W trakcie widowiska 
atrakcja goniła atrakcję.

*

■\ MMM
a i

w dawnym Wiedniu. Arie i duety Johanna 
Straussa, Franza I.chara, Roberta Stolza, 
a także utwory musicalowe wykonywali Wioletta 
Białk, Anita Maszczyk, Michał Musioł i Wi
told Wrona oraz niekwestionowana polska kró
lowa operetki - Grażyna Brodzińska, która jak 
na prawdziwą primadonnę przystało zachwycała 
urodą, kreacjami, tańcem, ale przede wszystkim 
pięknym śpiewem. Publiczność szczególnie okla
skiwała ją w utworze „ W tę noc” z musicalu „ West 
Side Story” Leonarda Bernsteina, który wyko
nywała siedząc na ogrodowej huśtawce, opuszcza
nej spod sklepienia TZR.

Na zakończenie widowiska artyści wznieśli to
ast za sentymentalny Wiedeń i odchodzący kar
nawał, a publiczność opuszczała TZR w takt wal
ca, przekonana, że „(■■■) choć kroplę wiedeńskiej 
ma krwi". (S)
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VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Jak co roku - gwiazdy muzycznej estrady, jak co roku - utalentowani 
młodzi wykonawcy i jak co roku - niezapomniane występy. Tak tworzy się 
ranga Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

„Muza i Ernst" czyli... 
młodzi zdolni

Trzy dni z dobrą piosenką rozpoczynają się 
w Klubie Energetyka od finału turnieju regio
nalnego, w którym biorą udział młodzi wokaliści 
ze Śląska. Najlepsi zapraszani są do konkursu kra
jowego OFPA. Po raz pierwszy w tym roku oso
by, które zakwalifikowały się do konkursu regio
nalnego uczestniczyły w warsztatach wokalno - 
muzycznych, pracy nad słowem, interpretacji 
oraz prób estradowych. Tym razem aż cztery oso
by z województwa śląskiego zakwalifikowały się 
do udziału w konkursie krajowym OFPA. Juro
rzy Jan Poprawa, Czesław Gawlik, Kazimierz 
Niedziela i Jacek Glenc zdecydowali, że wystą
pią w nim Paulina Szojer z Rybnika, Agnieszka 
Błońska z Krzanowic, Agnieszka Wajs z Rudy 
Śląskiej oraz Ryszarda Widota z Raciborza, 
którą dzięki piosenkom „Muza i Ernst” 
i „Etyl”, okrzyknięto festiwalowym objawie
niem. To właśnie one wspólnie z zaproszony
mi przez radę artystyczną OFPA laureatami 
podobnych konkursów z Krakowa, Warszawy, 
Olsztyna, Wrocławia, Bydgoszczy, Andrycho
wa czy Biłgoraju, wzięły udział w rywalizacji 
o najwyższe festiwalowe laury.

— Słuchaliśmy wielu wspaniałych interpretacji, 
ciekawych tekstów, świetnej muzyki. Jury oceniło 
poziom jako bardzo wysoki — mówił podczas kon
certu laureatów, dyrektor artystyczny festiwalu 
Wojciech Bronowski.

Dorożkarz z taksówkarzem czyli... 
najlepsi z najlepszych

— Werdykt jest zawsze kłopotliwy nie dlatego, 
że jury nie potrafi odróżnić kto śpiewa gorzej, a kto 
lepiej. Ten festiwal jest szczególny, gdyż uczestniczą 
w nim wyłącznie laureaci innych przeglądów, a trud
ność polega na tym, że jest to festiwal wielu gatun
ków. Występują tutaj zawodowi aktorzy i autorzy 
śpiewający, pieśniarze festiwalowi i ludzie z teatru 
muzycznego. Usłyszeć można rozmaite konwencje 
stylistyczne. Nie ma możliwości porównania blu- 
esmena i aktora musicalowego, tak jak nie można 
porównać dorożkarza i taksówkarza startującego 
w jednym wyścigu. Jednak wszystkich artystów warto 
posłuchać, gdyż w swojej dziedzinie każdy jest wy
bitnym talentem i osobowością, która stanowi przyszłość 
polskiej sztuki estradowej — mówił przewodniczący

jury Jan Poprawa. Ta przyszłość z pewnością 
będzie należeć do rewelacyjnego łodzianina 
Piotra Boguckiego, laureata wiciu podobnych 
przeglądów, w tym Studenckiego Festiwalu Pio
senki i Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych 
„Śpiewaj my poezję”. Praktykował u Grzegorza Ja
rzyny w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, jest 
też wokalistą rockowym w zespole „Coma”, sam 
pisze teksty i komponuje. Eksperymentuje z gło
sem i barwą, „(...) przenosi na estradę poetykę roc
kowej ballady” powiedział o nim J. Poprawa. 
Łodzianin wyśpiewał II nagrodę OFPA wykonu
jąc m.in. „Sto tysięcy jednakowych miast” i został 
zaproszony do drugiego etapu Przeglądu Piosen
ki Aktorskiej we Wrocławiu, wspólnie z Mariu
szem Orzechowskim i Marzeną Korzonek, naj
bardziej znaną uczestniczką tegorocznej OFPA. 
Popularność przyniosły jej program „Szansa na 
sukces” i opolskie debiuty, a do zdobytych lau
rów dorzuciła teraz wyróżnienie OFPA. — W kon
kursie występują osoby, które znamy już z innych 
występów. A tu nagle zdarzył się cud - w elimina
cjach lokalnych pojawiła się osoba, o której nikt 
nic nie wiedział, a która nas zachwyciła — tak prze- 
wodniczącyjury mówił o tegorocznym „odkryciu”, 
wspomnianej już R. Widocie z Raciborza. W kon
kursie zaśpiewała utwory skomponowane przez 
Zbigniewa Forysia ze stówami Jerzego Dębiny, 
którego twórczość również zyskała uznanie juro
rów OFPA. R. Widota zachwyciła nie tylko gło
sem, ale i osobowością, do tego stopnia, że oprócz 
drugiej nagrody OFPA, została zaproszona do 
udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Kra
kowie. Podobne wyróżnienie otrzymali Karolina 
Sarocka i wielki wygrany rybnickiego festiwalu 
Mariusz Orzechowski. J. Poprawa powiedział
0 nim, że to artysta wybitny, którego trudno za
kwalifikować i osadzić w jakiejkolwiek konwen
cji. Doceniony w Krakowie i Myśliborzu, a teraz 
również w Rybniku, gdzie zaśpiewał „Samoście”
1 „Niekotysankę” - własne kompozycje opatrzo
ne swoimi nieprzeciętnymi tekstami, wyjątkową 
barwą głosu i „dawkowanym” nastrojem. Mariusz 
Orzechowski pochodzi z Hajnówki, z której wywo
dzi się również poeta Leszek Aleksander Moczul
ski. Jedną z najbardziej utytułowanych uczestniczek 
VIII edycji OFPA była Joanna Lewandowska 
z Warszawy, laureatka Studenckiego Festiwalu 
Piosenki i Przeglądu Piosenki Aktorskiej, śpiewa
jąca też w musicalu „Metro”. Rybnickiej publicz
ności zaprezentowała m.in. utwór Adama Nowaka

dokończenie na str. 26.

Zdobywca pierwszej nagrody, artysta o wielu muzycz
nych obliczach Mariusz Orzechowski.

„A tu nagle zdany! się cud ... ” 
i pojawiła się Ryszarda Widota.

Znana ze szklanego ekranu Marzena Korzonek 
Z Raciborza.

MI
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dokończenie ze str. 25.

„I tak warto żyć”, którego brawurowe wykonanie 
dato jej III nagrodę OFPA. — Laureaci prezento
wali poziom tak wyrównany, że gdyby była taka moż
liwość, przyznalibyśmy pięć pierwszych nagród — 
podsumował przewodniczący jury Jan Poprawa, 
tłumacząc dylemat, przed którym stanęli też Ewa 
Uryga, Janusz Grzywacz, Roman Kołakowski 
i Kazimierz Niedziela. Najlepszym akompania- 
torem rybnickiego festiwalu został Wojciech 
Sanocki, a do udziału w koncercie laureatów 
OFPA zaproszono również zdolne beniamin- 
ki”, jak J. Poprawa określił licealistkę Agnieszkę 
Wajs z Rudy Śląskiej i uczennicę pierwszej klasy 
ogólniaka Magdalenę Sobieraj z Ożarowa Ma
zowieckiego.

Gwiazdorskie „ostatki” czyli... 
koncerty na deser

OFPA to również występy znanych i popular
nych artystów. Tym razem publiczność oklaskiwa
ła rewelacyjnego Mariana Opanię i „Ulicę szarla
tanów” - program wyreżyserowany przez Jerzego 
Satanowskiego, przygotowany z okazji 50 rocz
nicy śmierci K. I. Gałczyńskiego, ze Zbigniewem 
Zamachowskim, Magdaleną Kumorek, 
Samborem Dudzińskim i Dorotą Osińską. 
W KE pokazały się też ubiegłoroczne laureatki 
festiwalu Margita Ślizowska i jastrzębianka Ka
tarzyna Danek. Koncert galowy, który tradycyj
nie odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, za
kończył program „Ucisz serce” z piosenkami Zyg
munta Koniecznego, w wyjątkowym jak zwykle 
wykonaniu Katarzyny Jamróz, Iwony Loranc, 
Katarzyny Groniec, Anny Szałapak, Jacka Wój
cickiego, Mariusza Lubomskiego i Mieczysława 
Szczęśniaka. Koncert przygotowany przez 
Janusza Grzywacza poprowadzili Magda Umer 
i Andrzej Poniedzielski.

Festiwal festiwali, jak przyjęło się mówić o 
OFPA, zorganizowali Klub Energetyka i Elek
trownia Rybnik.

(S)

Wypożyczalna video 
z RCK do „Harcówki”

Andrzej Poniedzielski z humorem, a Magda Umer 
z wdziękiem, poprowadzili koncert „Ucisz serce" za- 
mykający VIII OFPA.

Zdjęcia: Bartosz Adamczyk, s

Rybnickie Centrum Kultury informuje, że od 
27 kwietnia 2004 wypożyczalnia kaset wideo 
i DVD oraz pracownia ksero będą nieczynne 
z uwagi na ich zaplanowane przeniesienie do pod
ległego RCK Klubu „Harcówka” im. Benedyk
ta Kotyrby w Rybniku-Ligocie, ul. Zakątek 19. 
Uruchomienie wypożyczalni kaset wideo 
i DVD w Klubie „Harcówka" nastąpi 1 czerw
ca 2004 roku.

Powyższa decyzja została podjęta w związku 
z planowanym remontem RCK oraz konieczno
ścią przekazania pomieszczenia po wideotece ze
społom artystycznym działającym w Teatrze Zie
mi Rybnickiej.

W czasie ferii
— Chodźcie mali rozbójnicy — mówi 

pani Iza. Już za chwilę „zapanuje” nad 
grupką dzieci, które pod jej fachowym 
okiem będą tańczyć oraz ćwiczyć w takt 
muzyki. Tak wyglądało jedno z zajęć, 
jakie przygotowano dla najmłodszych 
rybniczan w czasie tegorocznych ferii. 
A było ich wiele...

Tradycyjnie już na ferie zaprosiło dzieci Rybnic
kie Centrum Kultury, które przygotowało dla nich 
szereg atrakcji. Na scenie wystąpili... szewc Kopytko 
i kaczor Kwak, rozbójnik Rumcajs oraz smok wawel
ski. Dzieci miały też możliwość poznania wiedzy ma
gicznej za sprawą bajki „Harry Potter i Tajemnica 
Czarnego Maga”. Wzorem lat ubiegłych w TZR od
bywały się również zajęcia plastyczne, które prowa
dzili artyści plastycy Barbara i Marian Rakowie. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzycz
no - rytmiczne prowadzone przez instruktorki Ma
łego Teatru Tańca siostry Izabelę i Ewę Barskie. 
— W zależności od dnia, w zajęciach uczestniczy na
wet 30 dzieci, w różnym wieku - od czterolatków po 
nastolatki — mówiła I. Barska tuż przed zajęciami, w 
trakcie których dzieci z entuzjazmem naśladowały jej 
ruchy - tańczyły, maszerowały z uniesionymi dłońmi 
i zastygały w tanecznych pozach...

Zaczęli od poloneza, jak na prawdziwym balu „dla 
dorosłych”. Jednak na parkiecie Domu Kultury w 
Chwałowicach na próżno było szukać szyfonowych 
sukien czy eleganckich garniturów. Były za to księż
niczki, wróżki, czarodzieje, zwierzątka, kwiatki, mo
tylki, Czerwony Kapturek, tygrysek, a nawet... mor
ska syrena. To efekt interaktywnych zajęć plastycz- 
no-muzyczno-tanecznych, w których uczestniczyło 
ponad 50 dzieci. W ich trakcie najmłodsi chwałowi- 
czanie przygotowywali się do balu przebierańców 
„Szaleństwo karnawału”. Dzieci same wykonały 
dekorację sali, kostiumy i kotyliony i uczyły się polo
neza. Zabawa była niezwykle udana, a poczynaniom 
swoich pociech z uwagą przyglądali się rodzice. To 
jednak nie wszystkie atrakcje, jakie w czasie tych ferii 
czekały na dzieci odwiedzające DK w Chwałowicach. 
Wspólnie z tamtejszą Radą Dzielnicy przygotowa
no dla nich wyjścia na basen, gry i zabawy, zajęcia 
świetlicowe, rozgrywki tenisa stołowego, turniej sza
chowy, projekcje filmów video oraz wycieczki w Be
skidy i na lodowisko do Pszowa.

„Zimowy Azymut” to akcja zorganizowana przez 
Dom Kultury Boguszowice, a skierowana do 50 
dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W czasie 
dwóch tygodni ferii najmłodsi mieszkańcy Boguszo- 
wic-Osiedla uczestniczyli w zajęciach plastycznych, 
teatralnych i muzyczno-tanecznych oraz otrzymywali 
dwudaniowy obiad. Dzieci rywalizowały też przy sto
le ping-pongowym i szachownicach. DK Boguszo
wice odwiedzili również aktorzy Teatru „WIT WIT" 
z Gliwic ze spektaklem „Bałwany chcą odmiany”, zor
ganizowano też zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemo-
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dzieci (if nie
cy. Placówka zaprosiła też dzieci na projekcję filmów 
oraz na całodniowe wycieczki w góry.

O to, by w czasie ferii dzieci nie musiały się nudzić 
zadbał również Dom Kultury w Niewiadomiu. Naj
młodsi jeździli na lodowisko do Pszowa i na basen do 
Rydułtów i Rybnika oraz szusowali na górskich sto
kach. Obejrzeli też przedstawienia teatralne, uczestni
czyli w kuligu i spotkali się z dzielnicowym.

Po raz kolejny w ramach dni otwartych, Komen
da Miejska Policji w Rybniku zaprosiła na ferie 
rybnickich uczniów. Tym razem byli to gimnazjaliści, 
którzy pod okiem doświadczonych policjantów uczy
li się podstaw samoobrony. Jak co roku, „policyjne” 
ferie na miały charakter profilaktyczny, a tym razem 
dzieci dowiadywały się jak radzić sobie ze zjawiskiem

W trakcie zajęć muzyczno-rytmicznych w TZR dzieci świetnie 
się bawiły tańcząc, maszerując z uniesionymi dłońmi i zastyga
jąc w tanecznych pozach...

Chłopcy pod okiem rybnickich policjantów sprawdzali celność swego oka...

Na balu w Domu Kultury w Chwalowicach pojawiły się księżniczki, wróżki, czarodzieje, zwierzątka, 
kwiatki i motylki...

Zdjęcia: s

Dzieci uczestniczące w zajęciach na Komendzie Miejskiej 
Policji w Rybniku zaprzyjaźniły się ze „Sznupkiem" - ma
skotką śląskiej policji.

przemocy. Pomagali im w tym psycholodzy z Ośrod
ka Interwencji Kryzysowej. — Dane są alarmują
ce. Podczas każdej interwencji domowej przekonuje
my się, że świadkami rodzinnych konfliktów są dzieci. 
Zdarzenia, w których uczestniczą mają na nich ogrom
ny wpływ — mówi rzecznik Komendy Miejskiej Poli
cji w Rybniku, nadkomisarz Aleksandra Nowara. 
—Mamy nadzieję, że po tych zajęciach będą wiedzieli 
jak się zachować i jak pomagać swoim rówieśnikom. 
Zajęcia, które odbywały się na „policyjnej” sali gim
nastycznej trzy razy w tygodniu, zakończył turniej 
z nagrodami. Tego dnia dzieci ćwiczyły, układały hasło 

dokończenie na stronie 2d.
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c.d. ze strony 27.____________________________

na temat bezpieczeństwa i spotkały się z wyjątkowym gościem. Odwiedził je pies 
„Sznupek” - maskotka śląskiej policji, z którym dzieci mogą porozmawiać o 
swoich problemach (tek całodobowy: 0 800 222 315, e-mail: sznupckfn poli- 
cia.pl ). Ferie Komenda Miejska Policji w Rybniku przygotowała przy współpra
cy z rybnickimi gimnazjami, w tym z Gimnazjum nr 1 oraz z Urzędem Miasta.

Choć tegoroczna zima sprawiła, że zimowe ferie były śnieżne i mroźne i wiele 
dzieciaków mogło dzięki temu uprawiać sporty zimowe, to jednak miejskie im
prezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, przygotowane przez ośrodki spor
towe, cieszyły się dużym zainteresowaniem. W programie imprez przygotowa
nych przez MOSiR Rybnik, CRiR „Bushido” znalazło się wiele turniejów spor
towych, zabaw i gier ruchowych, były zajęcia z pływania, nurkowania, szermierki. 
Były zatem sportowe emocje a dla tych najlepszych przygotowano ciekawe na
grody, pamiątkę po minionych feriach. Również w szkołach nauczyciele wycho
wania fizycznego prowadzili dla swoich podopiecznych zajęcia rekreacyjne.

Takich tłumów na obiektach sportowych Zespołu Szkół Budowlanych 
w okresie ferii zimowych dawno nie było. Wspólna akcja dyrekcji szkoły,

W czasie ferii dzieci odwiedziły leż Afrykę... w Przedszkolu nr 15.
Zdj.: arch, przedszkola

W Bushido - turniej tenisa stołowego. Nauka pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zdjęcia: M. T.

nauczycieli wychowania fizycznego i rad dzielnic Chwałowice, Meksyk, Śród
mieście, a także Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowiny” sprawi
ły, że zainteresowanie dzieci i młodzieży sportowym wypoczynkiem przeszły ocze
kiwania organizatorów. Program zajęć był na tyle bogaty, że każdy z uczestników 
mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Była nauka pływania i jego doskonalenie, 
zabawy w wodzie, rozgrywki w piłkę nożną, siatkówkę i kosza oraz tenisa stoło
wego. Starsza młodzież miała również możliwość skorzystania z siłowni. Jeszcze 
raz okazało się, że wspólnymi siłami można wiele zdziałać.

„Zabawy nigdy dosyć czyli ferie z przedszkolem” - pod takim hasłem po 
raz kolejny zorganizowano zajęcia w Przedszkolu nr 15 w Boguszowicach. 
Każdy dzień miał inną konwencję - z zimowego Rybnika dzieci dotarły „samolo-

tern” do gorącej Afryki, gdzie wzięły udział w „bezkrwawym safari”. Odbyły też 
podróż w czasie i przeniosły się do średniowiecznego zamku, uczestniczyły 
w turnieju rycerskim i papierowej bitwie. Do przedszkola przyszły też dzieci 
z Gromady Zuchowej przyjaciele Kubusia Puchatka Była zuchowa obietni
ca, hymn i... biwak. Zuchy spędziły noc w przedszkolu - każdy przyniósł karima
tę, śpiwór i „małe co nieco”. Gośćmi biwaku była gromada Przyjaciele Słońca” 
ze Szkoły Podstawowej nr 18 i harcerze z 13 Drużyny Harcerskiej, którzy grali na 
gitarach i dzielili się z najmłodszymi umiejętnościami z zakresu pierwszej pomo
cy. — Za rok następne ferie i znowu spotkamy się w przedszkolu na zajęciach 
z cyklu „ Zabawy nigdy dość - czyli ferie z przedszkolem ”—podsumowuje dyrek
tor placówki Renata Jurczyk. Tak więc do zobaczenia za rok! (S), M.T.

Piotr Skrzypek z DK Niewiadom z nagrodzonym modelem Galeon Wodnik. 
Obok dyrektor MDK Barbara Zielińska. Zdj.: arch. MDK.

Galeon nagrodzony
W Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku wręczono nagrody 

i dyplomy laureatom VII Konkursu Modeli Kartonowych.
Nagrodę dyrektora MDK otrzymał Piotr Skrzypek z DK Niewiadom za wy

jątkowy galeon Wodnik. Przyznano też dodatkowe nagrody trzem najmłodszym 
uczestnikom konkursu. Byli to: Kacper Przybyła, Marcin Maranda (oboje DK 
Niewiadom) i Wojciech Zahradnik (MDK Rybnik), którzy w nagrodę zostali 
zaproszeni do przelotu nad Rybnikiem, ufundowanego przez Aeroklub ROW. 
Przed podsumowaniem konkursu wszystkie modele pokazano na wystawie, którą 
odwiedziły dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. Przedstawio
no również dwie ekspozycje autorstwa Kazimierza Smolki i Ryszarda Biska. Do 
dekoracji sceny wykorzystano przedwojenne śmigło samolotu i mundur pilota, 
które na czas trwania wystawy wypożyczył organizatorom pilot Polskich Linii Lot
niczych LOT kpt. Wiesław Dziuba. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czu
wał instruktor modelarstwa Bogusław Skaba. (S)
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—Argentyna, potem duża woda czyli Atlantyk, 
następnie kilka krajów Europy i... już — odpo
wiadali. Jednak wyobraźnia większości spotyka
nych na prowincji Chilijczyków nie sięgała tak 
daleko. Jest jednak nadzieja, że spotkanie 
z „Przygodą” pozostawiło cień zainteresowania 
naszym krajem.

— Największą satysfakcją dla zespołu folklory
stycznego występującego w obcym kraju jest żywio
łowy odbiór programu — mówi dyrektor Ogni
ska Pracy Pozaszkolnej - Zespól Tańca Lu
dowego „Przygoda” Anita Geratowska. 
— A tak właśnie było w Chile.

W Chile krowy są wykorzystywane do wciągania lodzi 
do morza.

.Przygoda” w Chile

\\)iele krajoxO dalej...
— Gdzie leży Polska? Ile krajów od nas? 

Takie pytania zadawali Chilijczycy 
członkom zespołu „Przygoda”, który na 
mapę swych kolejnych artystycznych 
wojaży wpisał ten wąski, rozciągnięty 
nad Pacyfikiem pas górzystej ziemi dłu
gości 2 tys. km.

500 km - od wybrzeża Pacyfiku do granicy z Ar
gentyną. Na trasie znalazły się duże miasta jak 
Concepcion i Rengo, jak i małe miejscowości, 
w których można hyło zobaczyć, jak naprawdę

czali się do zabawy, wyrażając w żywiołowy spo
sób swoją sympatię i otwartość. A nie jest to po
stawa powszechna, gdyż, jak zaobserwowała 
Anita Garatowska, Chilijczycy dość mocno izo
lują się od USA, a także Argentyny i Peru, tłu
macząc to zadawnionymi konfliktami. Za to 
uwielbiają wszystko co swojskie, w tym folklor.

W Rengo zespól pod opiekę wzięło całe mia
sto, z organizacją podobną do naszego cechu rze
miosł na czele, w Talca zajmowały się nim

żyje się w tym kraju. A żyje się różnie, gdyż po
dobnie jak w innych krajach Ameryki Południo
wej, kontrasty są ogromne. W sumie „Przygoda” 
dała kilkanaście koncertów, w większości peł
nych, półtoragodzinnych występów. Na jeden 
z nich przybył nawet ambasador Chile w Polsce, 
będący w rodzinnym kraju na urlopie. W podzię
kowaniu za artystyczne wrażenia zafundował ca
łej grupie zwiedzenie wytwórni wina. Nie tylko 
nasze tańce i piękne stroje robiły furorę - swo
ich fanów miała również kapela, którą w niezwy
kle życzliwych prasowych relacjach nazywano 
„orkiestrą symfoniczną”. O dziewczynach z ze
społu nie wspominając, bo i one miały swoich 
wielbicieli, szczególnie, że jeden z koncertów 
miał miejsce na terenie jednostki wojskowej... W 
czasie ulicznych parad mieszkańcy chętnie włą

członkowie „Tierra Linda” i ich rodziny, jeszcze 
gdzie indziej członkowie „Przygody” nocowali w 
niezbyt wyszukanym internacie, gdzie indziej w luk
susowym hotelu - tak więc poznali różne oblicza 
tego kraju, a co najważniejsze - mieli bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami. Rybniczanie nie tylko 
chcieli zostawić w tym dalekim kraju cząstkę na
szej ludowej kultury, ale chłonęli także jego egzo
tykę - piękne krajobrazy, przyrodę, odmienną ar
chitekturę, kulinaria czy inną od naszej religijność.
— W odróżnieniu od np. barokowego przepychu ko
ściołów w Meksyku, zaskoczył na skromny wystrój 
świątyń chilijskich. Z to Bóg byt bliżej ludzi - ka
pliczki i krzyże można było spotkać w najmniej ocze
kiwanych miejscach, np. na targu, Jednak w ich ka
tolicyzmie wyczuwa się obecność dawnych wierzeń
— powiedziała A. Geratowska. — Zachwyciła nas 
soczysta przyroda pogranicza z Argentyną, a zasko
czyło małe zaludnienie poza dużymi miastami. Uwi
doczniły się też różnice kulturowe. Szefowi zespo
łu „Tierra Linda”, osobie starszego pokolenia, trud
no było zrozumieć próby przeciwstawiania się jego 
decyzjom przez kobietę, nawet w sytuacji, gdy jest 
ona gościem i dyrektorem goszczonego zespołu.

Droga powrotna wiodła ponownie przez Buenos 
Aires i Paryż. Oczywiście na lotnisku w Santiago 
nie zabrakło tradycyjnych problemów „Przygody” 
z powodu nadbagażu, a jak na złość tłumaczka 
z hiszpańskiego, nauczycielka w ILO Grażyna Ko
białko, poleciała godzinę wcześniej innym lotem. 
Ale „Przygoda" ma zawsze szczęście - nasz język 
usłyszała pani, jak się okazało, o polskich korze
niach, która, choć nigdy w kraju przodków nic była, 
kultywowała polską mowę i tradycje. Nie obyło się 
bez wzruszeń i wymiany upominków, a problem 
nadbagażu zniknął... Tak zawsze kończą się przy
gody z „Przygodą"! (r)

M '29

Zdjęcia: arch. „Przygody”Wspólna fotografia z gospodarzami z zespołu „Tierra Linda”.

Zespół wyjechał na zaproszenie poznanej na 
festiwalu w Peru w 1999 roku, chilijskiej grupy 
folklorystycznej „Tierra Linda” z leżącego 250 
km na południe od stolicy kraju Santiago, uni
wersyteckiego miasta Talca. Celem podróży był 
udział w roli gościa specjalnego w prestiżowym, 
krajowym festiwalu folklorystycznym w stolicy 
Santiago dc Chile, a ściślej w jednej z dzielnic - 
San Bernardo. Mimo nieuczestniczenia naszego 
zespołu w oficjalnym konkursie, „Przygoda” 
otrzymała nagrodę w postaci...udziału w jeszcze 
innym festiwalu w mieście Valparaiso. Niestety, 
z żalem trzeba było odmówić, bo kolejna podróż 
do Chile raczej nie wchodziła w grę...

Bazą prawie trzytygodniowego pobytu było 
miasto gospodarzy Talca i stamtąd zespól wy
jeżdżał na koncerty do miejscowości w promieniu
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Sportowiec Roku 2003
Hejnałem, jaki co godzinę płynie z wieży rybnickiego Ratusza, 

rozpoczęta się w Urzędzie Miasta tradycyjna uroczystość wręczenia 
prezydenckich nagród dla najlepszych sportowców minionego roku.

Duża sala w nowym skrzydle UM była wypełniona 
po brzegi sportową młodzieżą, co nieźle rokuje na przy
szłość. Prezydent Adam Fudali, z rąk którego spor
towcy odbierali dyplomy i nagrody, zapowiedział, że 
planowane jest przekształcenie tej imprezy w bardziej 
atrakcyjny bal mistrzów sportu. Przypomniał też dzia
łania miasta na rzecz rozwoju sportu, przede wszyst
kim dziecięcego i młodzieżowego, m.in. poprzez bu
dowę 12 szkolnych sal gimnastycznych, starania o fun
dusze europejskie na poszerzenie szkolnej bazy spor
towej czy modernizację stadionu, na którym planowa
ne są rozgrywki piłkarskiej kadry młodzieżowej. Pod
kreślił też rolę sportu, jako alternatywy dla „ulicy” w 
rozwiązywaniu problemów społecznych.

Podobnie jak w roku ub., kapituła nagrody złożona 
z prezydenta, jego zastępczyni Ewy Ryszki, radnego, 
przewodniczącego Komisji oświaty, kultury i sportu 
Henryka Frystackiego oraz działaczy sportowych, 
trenerów oraz dziennikarzy lokalnych mediów, tytuł 
Sportowca Roku przyznała zawodnikowi Rybnickie
go Klubu Motorowego Rafałowi Szombierskiemu, 
młodzieżowemu mistrzowi Polski w jeździe parami na 
żużlu oraz zdobywcy 3 m. w mistrzostwach świata ju
niorów. Nagrody w kat. zawodników pełnoletnich za 
ubiegłoroczne osiągnięcia w mistrzostwach świata i 
kraju otrzymali również: żużlowiec RKM Łukasz Ro- 
manek, ciężarowcy GKS” Pierwszy” Chwalowice 
Marcin Herok i Piotra Nowara, oszczepnik RMKS 
Robert Bober, piloci szybowcowi Aeroklubu ROW 
Rybnik Jerzy Makula, Lucjan Fizia, Krzysztof 
Brząkalik, Stanisław Makula, Małgorzata 
Marga ńska, Ireneusz Kopeć, modelarze Aeroklu
bu ROW Franciszek Kańczok, Józef Morgała, 
Wiesław Dziuba, Aleksander Rduch, modelarz

GKMiL Antoni Karch, dżudoczka 
„Polonii” Rybnik Agnieszka Szy
mura oraz szachistki MKSz
Agnieszka Matras i Alicja Chmie
lińska.

Wyróżnienia w kat. zawodników 
małoletnich otrzymali: Marzena 
Kiełkowska, Zuzanna Michalska 
i Roman Puto z sekcji terenowej 
olimpiad specjalnych „Promyk”, za
wodnicy RMKS Julia Piechoczek 
(pływanie), lekkoatleci Magdalena 
Konsek i Mateusz Kustra, bokse
rzy Tomasz Rejmak i Patryk Cichocki, modelarze 
Aeroklubu ROW Krzysztof Rduch, Piotr Grabow
ski i Mateusz Kańczok, szachiści MKSz Karina 
Szczepkowski, Jacek Stopa, Maria Leks, Marcin 
Krzyżanowski, Mateusz Kulesza, Anna Krupa 
oraz Bartosz Suliga, dżudocy „Polonii” Renata Biał- 
dyga, Katarzyna Nowak, Ewelina Stanczewska, 
Adriana Twardzik, Damian Śmieszny, Wojciech 
Dziuba i Hanna Las, biathloniści KS „Ryfama” 
Michał Legierski, Marek Górecki i Rafał Sko
czowski, dżudocy UK „Bushi” Szymon Ryć i Woj
ciech Górnik, modelarze GKMiL Tomasz Karch, 
Seweryn Wieczorek, Piotr Tendera i Marcin Mo- 
czala, żeglarz TK-S „Kuźnia” Jakub Bajor i załogi: 
Agata Piecha i Małgorzata Gans oraz Bartosz 
Giemza i Artur Setlak.

Wyróżnienia za całokształt pracy trenerskiej 
otrzymali: Serafin Janik z KS „Ryfama”, który na
mawiał do uprawiania biathlonu w klubie, z które
go wywodzi się Tomasz Sikora, Tadeusz Jarnec- 
ki, trener lekkoatletyczny sekcji rzutów RMKS, 

wcześniej trener „Gór
nika” Rybnik i KS 
ROW Rybnik, a także

Tadeusz Mężyk, zasłużony zawodnik Aeroklubu 
ROW Rybnik, a potem szef szkolenia w klubie oraz 
w kadrze narodowej pilotów szybowcowych.

Nagrody za dobrą współpracę z samorządem, 
wkład w strategię rybnickiego sportu oraz dobre wy
niki otrzymali: Anetta Gawrysiak z sekcji tereno
wej „Promyk”, która od lat z wielkim zaangażowa
niem pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi; Jan 
Gustyn - wieloletni propagator żeglarstwa w Ryb
niku reprezentujący TK-S „Kuźnia", Andrzej Zyg
munt - obchodzący niedawno 40-lecie pracy tre
nerskiej w sekcjach koszykarskich m.in. w klubach 
„Gwardia”, Policyjnym Klubie Sportowym, a od 
1995 roku w MKKS Rybnik oraz Lech Kowalski - 
kierownik sekcji siatkówki RMKS oraz współzałoży
ciel TS Volley.

Spotkanie samorządowców z młodymi sportowca
mi oraz ich opiekunami było okazją do „sportowego” 
podsumowania roku, omówienia najważniejszych za
dań i przyszłych inwestycji i wyciągnięcia wspólnego 
wniosku, że sport jest dla młodzieży dobrą szkołą życia.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Radio 
90 FM, Tygodnik Regionalny „Nowiny” i portal 
internetowy rvbnik.com.pl.

(r)

Wyróżnieni zawodnicy sekcji terenowej olimpiad specjalnych „Promyk” 
z prezydentem Adamem Fudalim. Zasłużeni rybniccy szkoleniowcy: Tadeusz Jarnecki i Serafin Janik. Zdjęcia: r
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Jest pogodna, często słucha „Radia Maryja” 
i interesuje się tym, co dzieje się w kraju i na świecie 
- tak o Teresie Neumann mówi jej rodzina. Pani 
Teresa 11 marca obchodziła setną rocznicę urodzin.

Pochodzi ze Słowacji, jednak większą część stuletniego życia 
spędziła w Rybniku, do którego przyjechała jeszcze przed II wojną 
światową. Jej mąż pracował na kolei, a pani Teresa zajmowała się 
domem. — Nigdy nie pracowałam, bo w domu stale było dużo ro
boty — wspomina jubilatka. Wychowała dwóch synów Floriana 
oraz Augustyna, z którym teraz mieszka. Ma też troje prawnu
ków. Julia i Wiktoria razem ze swoimi rodzicami przyjechały 
z Niemiec, by wziąć udział w jubileuszowej uroczystości prababci. 
T. Neumann od 37 lat jest wdową. Nie lubi jeździć samochodami 
i mówi, że Rybnik jest dziś zupełnie inny niż kiedyś, tak jak inne 
jest współczesne życie. —Kiedyś to my biedowali, a teraz tyle wszyst
kiego ... — mówi sędziwa jubilatka, która nie narzeka na zdrowie, 
choć ma kłopoty z biodrem. Prezydent Adam Fudali nie był je
dynym, który tego dnia pospieszył z życzeniami do stuletniej jubi
latki. Wśród składających gratulacje był też wicewojewoda śląski 
Andrzej Waliszewski, a podziękowania w imieniu własnym i rzą
du Rzeczpospolitej Polskiej za trudy i owoce minionych stu lat, 
złożył premier Leszek Miller, który w liście do T. Neumann na
pisał: „(...) Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku 
pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obfi
cie, ponieważ pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocen
nym dziedzictwem (S)

Taki wick!

Sędziwa jubilatka z prawnuczkami i zaproszonym na wiekowe urodziny prezydentem miasta 
Adamem Fudalim. Zdj.: s

„(...) Wczoraj biały, biały welon, dzisiaj 
białe, białe włosy... ” - mogliby zaśpiewać 
jubilaci, którzy świętowali rocznicę 
50-lecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystość Złotych Godów jak zwykle odbyła 
się w Urzędzie Miasta, gdzie 19 marca z jubilata
mi spotkali się prezydent Adam Fudali oraz kie
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Cwenar. 
To właśnie oni wręczyli szanownym małżonkom 
Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie oraz upominki, dyplomy oraz kwiaty.

Wśród gości był również wicewojewoda śląski 
Andrzej Waliszewski, który dołączył do życzeń 
składanych szanownym jubilatom: — Z pewno
ścią na waszej wspólnej drodze byty dobre i zle chwi
le, jak to w życiu bywa, ale fakt, że doczekaliście 
złotego jubileuszu, świadczy o waszej wzajemnej mi
łości i zdolności do wybaczania. Życzę wam kolej
nych 50 lat razem! — mówił. Tradycyjnie już pod
czas spotkania zagrał zespół „Gama”, którego 
piosenki wywołały wiele radości i wzruszeń. Nie 
zabrakło również wspomnień i rozmów o bliskich.

Jubilatów pytano o to, jak się poznali i jaki jest 
ich sposób na wspólne półwiecze, wciąż bowiem 
niewiele par może pochwalić się takim „stażem”.

50 lat temu „tak” powiedzieli sobie: Stefania 
i Karol Chowańcowie, Elżbieta i Józef Matlo- 
chowie, Maria i Wincenty Palarzowie, Krysty
na i Stanisław Gaszkowie, Jadwiga i Oswald 
Mandryszowie, Otylia i Hilary Karwatowie, 
Helena i Antoni Pietryjowie, Hildegarda 
i Herbert Wrambowie oraz Aniela i Rudolf 
Bochenkowie. (S)

031I clcfony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Konkurs świąteczny
Święta za pasem, zatem wielkanocny Zajączek 

wyruszy! na rekonesans trasy od Rudy rybnickiej 
aż do Rud Raciborskich, przy której zaplanował 
schowanie prezentów poszukiwanych przez dzie
ci w Poniedziałek Wielkanocny. Podążając ścieżką 
rowerową mijał wiele ciekawych miejsc w Rybni
ku i okolicy, a konkurs polega na wpisaniu w dia
gram nazw (nie zawsze oficjalnych) sześciu obiek
tów przedstawionych na rysunku i utworzeniu 
hasła z liter oznaczonych numerkami od 1 do 18. 
Rozwiązaniem jest to właśnie hasło.

Kartki pocztowe z hasłem prosimy przesy
łać na adres redakcji w terminie do 19 kwiet
nia 2004 roku.

Kartki z prawidłowym hasłem wezmą udział 
w losowaniu nagród, za które sponsorom ser
decznie dziękujemy.
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 2 - „GOUDA”. 
Nagrody, dwa bony towarowe ufundowane przez Em
pik, po 50 zł każdy otrzymują: OTYLIA MROZEK 
i HIERONIM ZIELONKA z Rybnika

ROJEK - DECOR
Bon towarowy wartości 150 zł

MML Sklepy AGD w Rybniku, 
Pi Wolności 10, lei 42 27 050 

ul. Wodzisławska 8d, 42 23 072

Czajnik bezprzewodowy 
wartości 130 zł

• • •

VI
DARES

Rok założenia 
1992

I ul. Korfantego 5,
I tel.42 28 954

Dwa bony wartości 50 zł 
każdy na „Kolację we dwoje'

ul. Raciborska 2, tel. 423 82 28 
PI. Kopernika 1, tel. 422 43 12 
ul. Piłsudskiego 33, tel. (fax423 9199

Kwiaciarnia 
UfDz iWol&Ryszlęą ”
Dwa bony towarowe wartości

50 zł każdy
• • •

KORTY TEN/SOWE

"ACiCJA"
44-210 Rybnik 
ul. Lektorska 54 tel. 600 253 633

carnet wartości 100 zł 
na grę lub naukę gry w tenisa

• • •

Sp. z o.o.
Bon towarowy wartości 100 zł

• • •
PTTK odział w Rybniku 
Dwa egzemplarze książki 

„Rybnickie trasy rowerowe"
autorstwa Sonii Kopki I Remigiusza Baliczaka 
wydanej przez Wydawnictwo INFOMAX
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, 

tel. 42 38 703

s,"° Hity świąteczne
Charles Frazier, Zimna Góra. Wyd. 

| Świat Książki. Warszawa 2004.
O debiutanckiej książce Fraziera (Natio- 

I nal Book Award), której oryginalny tytuł 
brzmi „Wzgórze nadziei”, zrobiło się jesz
cze głośniej po przeniesieniu jej na ekran 
przez Anthony’ego Minghellę („Angielski 
pacjent”) ze świetnymi rolami Rcnće Zell
weger (Oscar)oraz Nicole Kidman i Jude a 

___________________| Law (nominacje). Traktującej o amerykań
skiej wojnie secesyjnej powieści, będącej 

uniwersalnym oskarżeniem bezmyślności wojny, autor nadal po
etykę homeryckiej „Odysei”. Atrakcyjna literatura z zawsze waż
nym przesianiem.

Daniel Wallace, Duża ryba. Wyd. Zysk 
i S-ka. Poznań 2004. Seria Kameleon.

Książka traktuje o wzajemnych relacjach 
ojca o bujnej wyobraźni i syna, który nie we 
wszystkie usłyszane od niego opowieści wierzy.
Potrzeba poznania prawdziwego oblicza naj
bliższego człowieka i weryfikacji legendy z rze
czywistością prowadzą do konfliktów, ale wpły
wają też oczyszczające na wzajemne relacje.
Powieść została sfilmowana przez Tima Burtona, zaś postać ojca 
zagrał Albert Finney, w retrospekcjach jego postać odtworzy! Ewan 
McGregor. Film uzyskał kilka nominacji do Oscara.

Ogrodzenia. Specjalna publikacja mie
sięcznika „Ładny Dom”. Wyd. II.

370 przykładów różnych ogrodzeń posesji z 
drewna, kamienia, metalu, klinkieru i wikliny. 
Wiosna w pełni, można więc pomyśleć o pra
cach w terenie i upiększeniu otoczenia naszego 
domu. Zadziwia sposób użycia niektórych ma
teriałów i uzyskany efekt. Do pisma dołączono 
płytę CD z programem do projektowania.

Fleur Creatif. Flower Arranging by De
sign. Spring 2004.

Anglojęzyczne pismo o aranżowaniu wią
zanek i stroików z wykorzystaniem wyłącz
nie naturalnych materiałów. W numerze wię
cej o wiosennym narcyzie. Oryginalne kom
pozycje przy odrobinie cierpliwości można 
zrobić samemu i ozdobić nimi świąteczny stół.

Patricia Kaas, Sexe fort. Sony Musie 
Entertainment Polska.

Piosenka francuska nie daje się anglosa
skiemu zalewowi. Patricia to prawdziwa 
gwiazda, o której ktoś powiedział: głos Edith 
Piaf w ciele Marleny Dietrich. Czyż może być 
bardziej ekscytująca mieszanka?

Prawo kobiety do...

c.d. ze strony 17.

firmy „Gctex”, zaprezentował się również Instytut dr Irena Eris, a panie przy muzyce, 
likierach i „małym co nieco”, miały okazję do odświeżenia starych i nawiązania nowych 
znajomości, również tych biznesowych. Prezes spółki „Hossa” Krystyna Ostrzołek 
planuje kolejne spotkania raz w miesiącu, a mają one ułatwić promowanie osiągnięć 
własnych firm czy instytucji i wymianę doświadczeń. Z czasem kształt spotkaniom będą 
nadawać same ich uczestniczki. Hotel dysponuje od niedawna centrum odnowy biolo
gicznej - siłownią, sauną i jacuzzi, gdzie można podreperować nadwątlone pracą siły.— 
Bo sukces to przede wszystkim praca — powiedziała obecna na spotkaniu znana dzienni
karka radiowa Krystyna Bochenek i z tym zdaniem wszystkie obecna panie na pewno 
by się zgodziły.

Przypomnijmy, że dzięki udanym zabiegom miasta o środki unijne, hotel „Olimpia” 
i pozostałe obiekty spółki „Hossa” zostaną zmodernizowane.

Prawo do zabauy
A już na pewno nikt nam nie odbierze prawa do zabawy. W przededniu Dnia Kobiet w 

Domu Kultury w Niedobczycach odbyt się już po raz czwarty Babski Comber, gromadząc 
komplet czyli ok.
250...bab, a chęt
nych było o wiele 
więcej. Warto 
podkreślić, że nie- 
dobczycka impre
za zyskała tak 
wielką stawę, że 
przyjeżdżają na 
nią panie nawet z 
Żor, Raciborza i 
in. okolicznych 
miejscowości, a 
niektóre zarezer
wowały już bilety 
na przyszły rok.
Wprawdzie dy
rektor DK Ma
rian Wolny jako 
inspirację imprezy 
wskazuje bardzo 
„męskie” spotka
nia gwarków, ale 
marcowa data też
swoje mówi... W Wysokim, a w sprawach babskich nigdy nieomylnym prezydium zasiadły tym 
razem wiceprezydent Ewa Ryszka, szefowa nauczycielskiej „Solidarności" Urszula Grzan
ka i radna sejmiku śląskiego Irena Pierchała. Niezbędni ze względów organizacyjnych na 
sali panowie przywdziali tradycyjnie stroje kobiece i wyglądali naprawdę uroczo. Najważniejszą 
cechą tej imprezy jest jej „interaktywność” - tu się nie przychodzi, żeby popatrzeć i posłuchać, 
ale żeby uczestniczyć. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy niewiasta zostanie wytypowana przez swoją 
„tablicę” do dojenia kozy, „cepowania” orzechów (czyli ich rozgniatania pełnowymiarowym 
cepem przy zachowaniu przepisów BHP) czy udziału w wyścigu na taczkach do Europy. Tego
roczna bowiem edycja Babskiego Combra nie mogła się obejść bez europejskiego akcentu.

Zabawa była przednia, bo przecież nie może być inaczej, kiedy do Europy wjeżdża 
się na taczkach i z kozą na sznurku... Proponujemy na następny Babski Comber za
prosić kobiety z zaprzyjaźnionych z Rybnikiem miast europejskich. Niech wiedzą, że 
rybniczanki potrafią się bawić!

Tak więc wybrane przykłady wskazują, że mimo powszechnie deklarowanej do 
święta 8 marca niechęci, data ta wbiła się głęboko w świadomość Polaków. Może 
kiedy status kobiet i mężczyzn w naszym kraju zrównany zostanie naprawdę, Dzień 
Kobiet przestanie mieć rację bytu. Ale kwiatek zawsze mile dostać... (r)
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Wydojenie kozy byto jednym z zadań, z którym musiały poradzie sobie 
uczestniczki Babskiego Combra w Niedobczycach. Zdj.: I)K Niedobczyce
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Marek Szołtysek

Gorzkie żale

czyli o czym świynto Jadwiga z Ponboczkiem o Śląsku rozprowiala
(na melodię „Gorzkich żalów”)

Gorzkie żale mom z rozpaczy:
- Ze Śląskiym źle sie tonaczy!

Jo, śląsko ksiynżno, Jadwiga, 
Musza śląskie losy dźwigać. 

Choć narzykać mom ochota,
Lepszy wziąć sie za robota.

A mom tako polityka,
By o lepszy los porzykać.

Dyć klynkom przed Bożą Mynką 
I tak z gorzkich żalów stynkom:

Ponboczku!
Dziwno polityka wolom 
I coś o śląskim narodzie fandzolom, 
A reszta smołom!

Ponboczku!
Coroz mynij szporujom 
I bele psinca na kredyt kupujom, 
Piniądz marnujom!

Ponboczku!
Wszyndzie piwsko sprzedujom,
Na kożdym rogu w szynkach

wysiadujom,
Czasu niy szanujom!

Ponboczku!
Widzom yno kłopoty 
I do Europy niy majom ochoty.
Strach im wloz w galoty!

Ponboczku!
Dej pozor co sie dzieje,
Kaj yno sie wejrzy, wszyndzie złodzieje, 
Śląsk nom marnieje!

Ponboczku!
Niydziela Bożo i nasza, Ponboczku!
A toni we sklepie jak miech od Judasza, Wszyndzie pod górka majom, 
Napełniajom tasza! Uczynię i robota udowajom,

Potym źle sie majom!

Ponboczku!
Na bele kogo głosujom,
Potym na kryzys i biyda pomstujom 
I sie dziwujom!

Ponboczku!
Serialom za fest przajom,
A sztyjc na telewizor zaglądajom 
I gupie godajom!

Modlitwa księżnej śląskiej św. Ja
dwigi, rycina z XVII wieku.

Św. Jadwiga (1178/80-1243) była 
Niemką, która w 1190 poślubiła 
księcia śląskiego Henryka Broda
tego i zamieszkała na Śląsku. Szyb
ko wrosła w nowe otoczenie i na
uczyła się języka polskiego. Poma
gała mężowi w polityce i gospodar
ce. Opiekowała się poddanymi, po
magała ubogim, fundowała kościo
ły i szpitale. Zmarła w Trzebnicy 
jako zakonnica. Patronka Śląska.

34

Ponboczku!
Łodchudzać sie poradzona,
Ale we piątek na chlyb woszt se dadzom, 
Z postym sie wadzom!

Żol dusza ścisko, jak na to zaglądom, 
Kiedy Ślązoki gupie rzeczy robiom. 
Wiela już niy trza, by mie Zbawicielu, 
Pieron zaszczelot!

Żol dusza ścisko i płaczki sie lejom, 
Kiedy Ślązoki za fest już gupiejom. 
Gańba mi robią, tu między innymi 
W niebie świyntymi!

Za fest sie niy trop Jadwigo ma świynto, 
Przeca Ponboczek o Śląsku pamiynto,
I chociaż Ślązok robi gupie rzeczy,
Do sie wytyczyć!

Jak wyjść na ludzi,
to blank wszystko przeciyż 

We waszyj śląskij tradycji znojdziecie: 
Ponboczka, ludzi i siebie niy można 
Robić za błozna!

Marek Szołtysek, Rybnik, 
Wielki Post 2004 roku
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Na zdjęciu 2511 widzimy grupę rybnickich żołnierzy tzw. hallerczyków. Drugi od lewej siedzi Piotr 
Staniczek, byty powstaniec śląski a później główny kasjer w międzywojennym rybnickim starostwie. Jest on 
też widoczny na zdjęciu nr 23/2 (pierwszy rząd, 5. z prawej). Piotr Staniczek jest również przedstawiony na 
umieszczonej obok karykaturze z 1938 roku. Bohaterami karykatur była duża grupa pracowników rybnic
kiego starostwa, a wykonał je pewnie jeden z pracowników. Zdjęcie i karykaturę udostępnił Wojciech Patka.

Informacje od Czytelników:
Odnośnie fotografii nr 23/2 - Alfred Dyrbuś z Rybnika-Zamystowa roz

pozna! na niej następujące osoby: Alojzy Byczek z Zamysiowa (górny rząd, 7. 
od prawej), Marta Fukala-Szajda ze Smolnej (trzeci rząd, 12. od prawej) i 
pan Bluszcz z ul. Jankowickiej (drugi rząd, 8. od lewej). Dziękujemy!

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

Ponadto proponujemy Czytelnikom współreda
gowanie cyklu - zachęcamy do przynoszenia do 
redakcji starych zdjęć będących świadkami minio
nych czasów. Najbardziej interesujące zamieści
my w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, 
zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydaw
nictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzo
ne nam zdjęcia - dziękujemy!
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STANICZEK viotr.

Fotografia po
chodzi ze zbioru 
Józefa Tkocza 
z Jankowie. 
Przedstawia 
rozbudowę 
szkoły w Chwa- 
łowicach, dzi
siejszej „13”, co 
nastąpiło 
w 1934 roku. 
Przypomnijmy, 
Że szkoła ta po
wstała w latach 
1911-1912.
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Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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fcWcKA
Startuje żużlowa ek^lräfig

28 marca spotkaniem na własnym turze 
z czwartym zespołem ubiegłorocznego sezonu 
Atlasem Wrocław, żużlowcy RKM-u Rybnik 
inaugurują rozgrywki żużlowej ekstraligi.

W rybnickim zespole, który wywalczył awans do 
najlepszej ósemki w kraju, doszło do zmiany tre
nera. Został Romuald Łoś, który w ubiegłym se
zonie wprowadził do I ligi zespół z Ostrowa, a wcze
śniej pracował w Gdańsku, Gnieźnie oraz we Wro
cławiu. Doszło też do zmiany wśród zawodników 
zagranicznych: w tym sezonie barw RKM-u będzie 
bronił Mark Loram (Wielka Bryta
nia), mistrz świata z 2000 roku. Kon
trakt z rybnickim klubem podpisał on 
podczas uroczystej prezentacji druży
ny, jaka miała miejsce w Klubie Ener
getyka. W sali wypełnionej po brzegi 
kibicami czarnego sportu, w krótkim 
pokazie judo zaprezentował się cze
kający na polskie obywatelstwo żużlo
wiec Roman Poważny. Całkiem nieźle radził on 
sobie z zawodnikiem Polonii Rybnik, wielokrotnym 
medalistą Mistrzostw Europy Arturem Kejzą, 
który w okresie przygotowawczym prowadził zaję
cia z rybnickimi żużlowcami. Było też trochę wspo-

28 marca RKM Rybnik - Atlas Wrocław

4 kwietnia ZKŹ Zielona Góra - RKM Rybnik

12 kwietnia RKM Rybnik - Unia Tarnów

18 kwietnia Top Secret Włókniarz Częstochowa - RKM Rybnik I

25 kwietnia RKM Rybnik - Unia Leszno

3 maja BTŻ Polonia Bydgoszcz - RKM Rybnik
16 maja Apator Adriana Toruń - RKM

Żużlowcy RKM Rybnik przed pierwszym treningiem. Zdj.: M.T.

Awansowali 
do półfinałów MR

Wicemistrzowie Śląska w siatkówce - kade
ci TS Volley Rybnik na rozegranych w Oławie 
ćwierćfinałach Mistrzostw Polski kadetów za
jęli pierwsze miejsce i awansowali do turnie
jów półfinałowych. W turnieju ćwierćfinałowym 
rybniczanie pokonali GTPS Gorzów Wielkopolski 
3:0, MKS Olavie Oławę 3:1, MKKS Kędzierzyn 
Koźle 3:2. Po ostatnim meczu odbyło się uroczyste 
zakończenie turnieju, wręczenie pucharów oraz 
nagród dla najlepszych zawodników. Wśród nich 
znalazł się rybnicki libero Michał Potera.

Rybniczanie dzięki zwycięstwu w turnieju ćwierć
finałowym będą organizatorami półfinału Mi
strzostw Polski. Drużyny, które zagrają 16-18 
kwietnia w Rybniku to Metro Warszawa, Korab 
Puck i Lechia Tomaszów Mazowiecki.

mnień związanych z ubiegłorocznym meczem 
RKM - Unia Tarnów. Na telebimie pokazano 14 
bieg, który zapewni! rybniczanom awans do eks- 
traligi. Prezentowano również nowy plastron, któ
rego autorką jest Kinga Lewandowska.

Przygotowania do tegorocznego sezonu rozpo
częły się od tzw. okresu przygotowania ogólnego, 
w ramach którego żużlowcy spędzali czas na sali, 
w terenie oraz na siłowni. Pod koniec lutego udali 
się na kilkudniowy obóz do Włoch, gdzie mieli oka
zję potrenować na torze. Tam też w czasie jedne
go z treningów kontuzji obojczyka doznał Łukasz

Romanek, przez co z lekkim poślizgiem rozpocz
nie tegoroczny sezon. Pierwszy trening na rybnic
kim torze żużlowcy RKM-u odbyli 17 marca, 
a przed pierwszą potyczką ligową mieli w planie 
rozegranie sparingów z Unią Leszno.

Skład RKM-u na tegoroczny sezon: juniorzy: 
Wojciech Druchniak, Artur Maciończyk, Ad
rian Śmieja, Marek Szczyrba, Łukasz Roma
nek, seniorzy: Roman Chromik, Ratal Szom- 
bierski (kapitan), Mariusz Staszewski, Mariusz 
Węgrzyk, Roman Poważnyj, obcokrajowiec: 
Mark Loram (Wielka Brytania).

Powalczą o II ligę
Koszykarze MKKS-u Rybnik po roku przerwy 

ponownie walczyć będą w turniejach baraźowych 
o prawo gry w II lidze. W rozgrywkach III ligi po 
rundzie zasadniczej rybniczanie plasowali się na 
drugim miejscu, zwycięsko przebrnęli przez dwa 
etapy rozgrywek play-off, a w finale rozgrywek 
spotkali się z liderem po rundzie zasadniczej ze
społem AZS-u Gliwice. Niezależnie od wyniku tej

konfrontacji, koszykarze mają już zapewniony 
awans do turnieju półfinałowego, który zostanie 
rozegrany w pierwszych dniach kwietnia z udzia
łem czterech zespołów.

Największym zmartwieniem trenera Ksawere
go Fojcika są problemy zdrowotne czołowego ko
szykarza MKKS-u Mariusza Tomaszewskiego, 
który raczej nie zagra w półfinałach. Trener ryb- 
niczan ma jednak nadzieje że pozostali wyróżnia
jący się zawodnicy: Jacek Rduch, Przemek Szy
mański i Stanisław Grabiec poprowadzą zespół 
do zwycięstwa.

Dwubój żeglarsko—narciarski
Rozgrywane już po raz 10 na rybnickim zalewie zawody 

Utex Ski Yachting zainaugurowały żeglarski sezon w Pol
sce. Pozwalają na to specyficzne właściwości rybnickiego zbiorni- « 
ka, dzięki którym późną zimą żeglarze mogą rozpocząć treningi t? 
na wodzie. i

Po trzydniowych zmaganiach na wodzie, prawie 40 załóg re- ~ 
prezentujących 13 klubów z całej Polski, przeniosło się na trasy 5 
zjazdowe SlBżka, gdzie rywalizowało w narciarstwie alpejskim. > 
Na zdobycz punktową zawodnika składała się suma punktów zdo- t* 
bytych na śniegu i na wodzie. W klasie Optymist pierwsze trzy "§ 
miejsca wywalczyli zawodnicy Energetyka Rybnik: Mateusz | 
Giemza, Jakub Bajor i Wiktor Kobryń. W klasie Laser Radial § 
najlepszy rybniczanin Tomasz Duda uplasował się na 4 miejscu, §■ 
a w klasie Laser najlepiej z żeglarzy Energetyka zaprezentował c1 
się Filip Piecha. 5
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Smolna najlepsza
Dom Kultury w Chwatowicach byl organizatorem rozgrywanego 

już od kilkunastu lat szachowego turnieju dzielnic Rybnika. W tym
roku do rywalizacji przystąpiło dziewięć czteroosobowych zespołów. Fawo
ryci turnieju - gospodarz oraz przedstawiciele Smolnej regularnie zdoby
wali tę sama ilość punktów, a ich bezpośredni pojedynek zakończył się re
misem 2:2. Jednak końcówka należała do zespołu Smolnej, który w skła
dzie: Mateusz Matuszczyk, Tomasz Kamieniak, Sebastian Kasiński 
i Krzysztof Wołyński, został zwycięzcą turnieju. Na drugim miejscu upla
sowała się drużyna z Chwałowic, a na trzecim rezerwy Smolnej.

W klasyfikacji drużyn młodzieżowych również zwyciężył zespół z dzielni
cy Smolna w składzie: Krzysztof Konsek, Marta Matuszczyk, Michał 
Orzechowski i Marek Huckmann. Druga była drużyna z Rybnickiej Kuź
ni, a trzecia z Chwałowic.

Turniej darta
W dzielnicy Smolna odbył się II turniej w rzutach lotkami do tarczy 

o Puchar Drink Baru „Finezja”. Patronat nad imprezą objęła śląska liga 
Darta, jak fachowo nazywa się ta sportowa gra. W turnieju udział wzięło 16 
zawodników, a jego zwycięzcą został Łukasz Szmid z Jastrzębia. Drugie miej
sce zajął Mariusz Czaja, a trzecie Aleksander Kloch (obaj z Rybnika). Uro
czystego wręczenia pucharów, dyplomów, medali oraz upominków dokonał 
organizator turnieju Maria Przybyłowska oraz radny Kazimierz Salamon.

-s#3

Szachowe Mistrzostwa Śląska
W dwóch ostatnich dniach lutego klub szachowy działający w Klu

bie Energetyka wspólnie z Urzędem Miasta Rybnika, Śląskim Związ
kiem Szachowym w Katowicach i Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Fair Play” byl organizatorem indywidualnych i drużynowych sza-

200 młodych zawodników z 25 klubów, którzy zostali podzieleni na 7 grup 
wiekowych.

W najmłodszej grupie wiekowej do lat 8 podwójnymi złotymi medalista
mi zostali Angelika Dziodzio (Energetyk Rybnik) i Marcin Smolka 
(MKSz Rybnik). W kategorii do 10 lat dwa złote medale wywalczyła Maria 
Leks (MKSz Rybnik), a w grupie dwunastolatków zwycięzcą dwóch turnie
jów został Marcin Krzyżanowski (MKSz Rybnik). W grupie dziewcząt do 
lat 18 dwa złote medale wywalczyła zawodniczka MKSz-u Rybnik Karina 
Szczepkowska, a w grupie chłopców do lat 20 w turnieju błyskawicznym 
zwyciężył Ireneusz Toś (Zefir Boguszowice).

W klasyfikacji klubowej turnieju zwyciężył MKSz Rybnik, przed zespo
łami z Gliwic, Jaworzna i Energetyka Rybnik.

Amatorskie ligi
Drużyny startujące w szóstej edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi 

Koszykówki rozegrały ostatnie mecze rundy zasadniczej i wkrótce 
rozpoczną rozgrywki prowadzone systemem play-off. W ostatniej ko
lejce sezonu zasadniczego Bearing Rybnik pokonał U TT Rybnik 90:62, Ka
naan Racibórz wygrał z Chrobrym Jastrzębie 93:88, Rybnik Północ poko
nał Camden Town 82:69, A&E Sport Styl wygrał z Jaworem Rybnik 85:71, 
a w meczu decydującym o pierwszym miejscu w tabeli AS Figlo STS Wodzi
sław wygrał z K&K Rybnik Szkolna 108:71. W tabeli na pierwszy miejscu 
AS Figlo STS Wodzisław, przed K&K Szkolna j Jaworem Rybnik. Na ko
lejnych miejscach plasuja się: A&E Sport Styl, Rybnik Północ, Kaman, 
Chrobry, Camden Town, Bearing i UTT.

W Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej, w której po eliminacjach grupo
wych, aktualnie rozgrywki toczą się w I i II lidze (łącznie 23 zespoły) powo
li krystalizuje się grupa 5 zespołów, która w turnieju finałowym walczyć 
będzie o zwycięstwo w tegorocznej edycji ligi. Po 20 rozegranych kolejkach 
w tabeli I ligi na prowadzeniu znajduje się AKS Artus Żory 30 pkt., przed 
Dwójką Świerklany 28 pkt., a kolejny trzy zespoły: Beer Team Rybnik, Pre- 
em Rybnik i Fox Pszów mają na swoim koncie po 26 punktów.

chowych mistrzostw Śląska juniorów w grze przyspieszonej i błyska
wicznej. Do rywalizacji o szachowy prymat na Śląsku przystąpiło ponad

Górnictwo w pigułce
Zaaranżowane w rybnickim Muzeum wyrobisko górnicze cieszy się spo

rym powodzeniem zwiedzających, szczególnie zaś dzieci i młodzieży, które 
mogą tu dotknąć cząstki historii myśli technicznej i górniczej tradycji.

Niedawno w placówce tej powstała druga część wyrobiska, a w nim fragment 
górniczego chodnika w obudowie kotwowej wraz z urządzeniem odstawy urobku 
przenośnikiem zgrzebłowym typu skat. Aż trudno uwierzyć, że eksploatowana do 
niedawna maszyna górnicza już znalazła się w Muzeum. „Dobrą robotę” dla pod
trzymania pamięci o górniczych tradycjach i zachowania materialnych dowodów 
istnienia w naszym regionie przemysłu wydobywczego robi rybnicki oddział Sto
warzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, a szczególnie Komisja muzeal
nictwa i ochrony tradycji górniczych tej organizacji. Jej długoletnia współpraca 
z rybnickim Muzeum zaowocowała wieloma udanymi przedsięwzięciami. Rów
nież muzealne wyrobiska powstało w ścisłej współpracy z SiTG, a szczególnie kół 
zakładowych w kopalniach”Anna”, „Rydułtowy”,’’Marcel” i „Chwałowice”. Ale 
nie tylko górnicze maszyny trafiają do Muzeum. Przy okazji uroczystego otwarcia 
wyrobiska, placówce tej przekazano również materialne dowody działalności spo
łeczno-politycznej minionej epoki w kopalniach, a mianowicie sztandary: b. kopal
ni „Rymer”, zasadniczych szkół górniczych kopalń „Rymer” i „Chwałowice”, 
a także...sztandar komitetu zakładowego PZPR kop. „Rymer”. Znalazły one miej
sce w grupie historii górnictwa Działu Historii i Kultury Regionu.

(r)
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feWICKA
Sierżant sztabowy Mirosław Gorażdża

Sierż. sztabowy M. Gorażdża
służbę w policji rozpoczął w 1991 r. 
Do 2000 roku pracował w KP Świer
klany, a następnie został dzielnico
wym na Osiedlu Północ oraz ul. Ja
strzębskiej i Węglowej. Licząca 4,5 

tys. mieszkańców dzielnica narażona jest głównie na przestępstwa samo
chodowe, ale także wybryki chuligańskie, połączone z niszczeniem mienia. 

Kontakt: Komisariat w Boguszowicach, teł. 42 15 626

Sierżant sztabowy Mirosław 
Gorażdża

Rejon XIII: Ul. Armii Ludowej, 
Cedrowa, Cyprysowa, Ksawerego 
Dunikowskiego, Grabowa, Jasna, 
Jastrzębska, Anieli Krzywoń, Krucz
kowskiego, Nowomiejska, Południe, 
Sasanki, Szarotki, Szeptyckiego, 
Sztolniowa, Węglowa, Braci Nalaz- 
ków.

Sierżant Eugeniusz Pęczek
Dzielnica nr IV: obejmuje Osiedle 

Południe oraz targowisko miejskie 
i garaże przy ul. Patriotów.

Sierż. Eugeniusz Pęczek od mo
mentu podjęcia służby w 1998 roku pra
cował w ogniwie patrolowym Komisa
riatu Policji w Rybniku - Boguszowi- 
cach, skąd w latach 1999 - 2000 został 
delegowany do ogniwa operacyjno - 
dochodzeniowego tegoż samego komi
sariatu. Obowiązki dzielnicowego na 
Osiedlu Południe pełni od 2001 r.
W 2003 r. ukończył specjalistyczne 
przeszkolenie dzielnicowych. Pełni też 
obowiązki oskarżyciela publicznego 
w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Osiedle Południe zamieszkuje ok. 5 tys. mieszkańców. Odnotowuje się tutaj 
najwięcej przestępstw samochodowych z uwagi na przyblokowe, niestrzeżone 
parkingi. Występują również kradzieże kieszonkowe i na tzw. „wyrwę”, szczegól
nie w okolicy targowiska. Ponadto przeprowadzane są liczne interwencje z po
wodu konfliktów rodzinnych.

Kontakt: Komisariat w Boguszowicach, teł. 42 15 626

Poznaj swojeęo dzielnicowego
Wspólnie z Komendą Miejską Policji kontunuujemy prezentację sylwetek 

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

Starszy posterunkowy Adam Siemianowski
Rejon nr VIII: Chwalowice

Dolne - ul. Górnicza, Jagiellońska, 
Krupińskiego, 1 Maja, Ogrodowa, 
Pukowca, Przewozowa, Śląska 

St. posterunkowy Adam Sie
mianowski pracę w policji roz
począł w 1997 r. w KP Rybnik-Bo- 
guszowice w służbie patrolowo-in
terwencyjnej. Był dzielnicowym 
dzielnicy Meksyk-Zamysłów, a od 
2001 roku pełni obowiązki dzielni
cowego w Chwałowicach Dolnych. 
W ubiegłym roku ukończył kurs spe
cjalistyczny w Szkole Policji w Ka
towicach. Dwukrotnie był nagradza
ny przez prezydenta miasta za wy

niki w służbie.
Dzielnica Chwalowice Dolne liczy około 5 tys. mieszkańców, a do naj

częstszych przestępstw występujących w tym rejonie zalicza się pobicia, roz
boje, włamania do pojazdów oraz wybryki chuligańskie połączone z nisz
czeniem mienia. Kontakt w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych, Rybnik- 
Chwałowice, ul. 1 Maja 59 w każdą środę w godz. 16.00-18.00, tel. 
739 32 72 lub w KP Boguszowice tel. 42 15 626.

Od kwietnia w siedzibie Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
pełnione będą dyżury przedstawiciela policji i członka RD. 

Dyżur pełniony będzie od godz. 16.00 do 18.00 w dniach: 19.04, 10.05, 
14.06, lipiec i sierpień - przerwa, 6.09,11.10,15.11,6.12 

Zebrania RD odbywają się o godz. 18.00.
Tel.: Komisariat Policji w Boguszowicach 42 15 626,

Rada Dzielnicy w godz. zebrań - 42 35 007.

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to święto upamiętniające rocznicę założenia 

skautingu. Rybniccy harcerze obchodzili je uroczyście w Szkole Podstawowej 
w Jejkowicach. Spotykali się przy kominku, aby zacieśnić więzi, snuć refleksję 
i przedstawić młodszym druhom ludzi, którzy w życiu kierują się harcerskimi ideała
mi i wcielają je w życie. Barwna dekoracja w tle nawiązywała do realizowanego 
w drużynach programu ZHP „Barwy przyszłości”. Sygnał do rozpoczęcia uroczyste
go kominka dała druhna komendantka hm Teresa Knura, prosząc, aby symbolicz
ny ogień, który łączy dziś wszystkich harcerzy i skautów na całym świecie rozpalili 
honorowi goście: wicewojewoda śląski Andrzej Waliszewski, zastępca prezydenta 
miasta Rytmika hm Jerzy Frelich, wójt gminy Jejkowice Jan Jachem.

Hm Jerzy Frelich, którego pasją jest historia, opowiedział o druhach, którzy 
zapisali się w historii ZHP złotymi zgłoskami, w tym o patronie rybnickiego huf
ca Józefie Pukowcu. Warto go naśladować w miłości do swej małej Ojczyzny, 
w umiłowaniu języka naszych Ojców, w wytrwałości w dążeniu do ideałów... Dzień 
Myśli Braterskiej zakończył się wyróżnieniami dla przyjaciół ZHP, harcerską 
zabawą z poczęstunkiem.

38
W czasie uroczystości uhonorowano przyjaciół rybnickiego hufca ZHP.
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi 
zmianami) podaję do wiadomości mieszkańców miasta uchwały 00570/111/ 
29/2004 i 00570/111/30/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. 111 Składu Orzekające
go Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach :

1. opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 43.113.957 zl 
przyjętego w budżecie na 2004 r. Miasta Rybnika.

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w kwo

cie 43.113.957 zl przyjętego w budżecie na 2004 r. Miasta Rybnika.
§2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W budżecie Miasta Rybnika na 2004 r. uchwalonym uchwalą Rady Mia

sta Nr 242/XVII/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku dochody wynoszą 
322.244.595 zl a wydatki 365.358.552 zl. Deficyt budżetowy ustalony jako 
różnica między dochodami a wydatkami wynosi więc 43.113.957 zl.
Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z emisji obligacji, a tak
że wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z roz
liczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na podstawie uchwały budżetowej na 2004 rok oraz innych materiałów 
znajdujących się w posiadaniu Izby III Skład Orzekający uznał, że Miasto 
Rybnik posiada możliwość uzyskania przychodów ze wskazanych źródeł 
w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu.

2. opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 rok progno
zy kwoty długu Miasta Rybnika.

§ U
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu 
na 2004 rok prognozy kwoty długu Miasta Rybnika.

§2.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
Według przedłożonej prognozy dług Miasta Rybnik wyliczony zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 roku w spra
wie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do pań
stwowego długu publicznego (Dz.U. z 1999 r. nr 38, poz. 364) wyniesie na 
koniec 2004 roku z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych poży
czek 131.516.169 zl.

Dług Miasta wykazany na koniec 2004 roku zostanie spłacony w latach 
następnych.

Łączna kwota długu Miasta na koniec roku budżetowego stanowić bę
dzie 40,8% planowanych na 2004 rok dochodów, a więc nie będzie przekra
czać dopuszczalnego 60 % progu określonego w art. 114 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 
148 z późniejszymi zmianami).

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

Rybnik, 18 lutego 2004 r.

Uchwala 279/ XVIII /2004 Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 13 lipca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 200 lr., nr 72, poz. 747 ze zmianami).

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, 
po zaopiniowaniu przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1.
Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania 
ścieków obowiązującą na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 
marca 2005 r. opracowaną przez tą Spółkę, stanowiącą załącznik do niniej
szej uchwały.

§Z
Wykonanie uchwały powierzyć Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanaliza
cji Sp. z o.o. w Rybniku ul. Pod Lasem 62.

§3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
przy ul. Pod Lasem 62 zawiadamia, że Uchwalą 279/XVIII/2004 Rady Mia
sta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. zatwierdzono poniższe taryfy dla zbio
rowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.
Wyciąg z Uchwały 279/XVIIII2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 
2004 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków.
Punkt 1.4. załącznika do powyższej Uchwały:

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa 

odbiorców Wyszczególnienie stawka netto
Cena

stawka z VAT
Jednostka

miary
1. Dostarczenie wody

Gospodarstwa domowe 

i pozostali 

odbiorcy usług

Cena 1 m3 

dostarczonej wody
3,83 4,10 zł/m3

Stawka opłaty 

abonamentowej*
6,50 6,96 szt.

2. Odprowadzenie ścieków
Gospodarstwa domowe Cena 1 m3
i pozostali odprowadzanych 3,73 3,99 zł/m3
odbiorcy usług ścieków

Taryfa na okres 01.04.2004 -31.03.2005

* W przypadku posiadania przez odbiorcę wodomierza własnego (podlicz- 
nika) służącego rozliczaniu ilości wody bezpowrotnie straconej obowią
zuje opłata abonamentowa dodatkowa w wysokości 3,25 zł netto (stawka 
z VAT 3,48 zl) miesięcznie.

* W przypadku odbioru ścieków od klienta posiadającego własne ujęcie 
wody to obowiązuje stawka opłaty abonamentowej w wysokości 3,25 zl 
netto (stawka z VAT 3,48 zł.) miesięcznie.
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Kalendarz Imprez Miejskich
kwiecień 200-/

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

tel. 42-29-400, e-mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY I ORGAZN1ZATOR MIEJSCE UWAGI

1. kwiecień

„Rybnik nasze miasto”
„Cechy rzemieślnicze w miastach 

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

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21423

Muzeum w Rybniku
Rynek 18

Wystawy stałe

2. kwiecień „Koncert wiosenny”
Śląskie Centrum Muzyczne 

„Muzyka i Ruch", 601 837815
MDK ul. Broniewskiego 23

Dedykowany wszystkim osobom niepełnosprawnym miasta 
Rybnika i okolic. Szczegóły u organizatora

3. 01 -02.04
VI Konkurs Gawędziarzy 

„W Niewiadomi» po Śląsku”
Dom Kultury Niewiadom 

tel.42 13 755
DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Konkurs gwary śląskiej dla dzieci i młodzieży. 

Szczegóły u organizatora

4. 01 -30.04
Wystawa:

„Dla chcącego nic trudnego”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. J. Szafranka 7

Jubileuszowa wystawa prac plastycznych wychowanków 
Zespołu Szkół Nr 7 w Rybniku

5. 01-30.04
Wystawa:

„Sowieckie piekło 1939 - 1956”
PiMBP 

tel.42 23 541
Galeria P i MBP 
ul. J. Szafranka 7

Wystawa przygotowana przez IPN w Poznaniu.
Wstęp: wolny

6. 01.04-21.05 Rybnicka Wiosna Plastyczna
Pi MBP 

tel. 42 23 541
Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. J. Szafranka 7

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

PiMBP oraz na stronie www.biblioteka.rybnik.pl, 
ogłoszenie wyników konkursu 01.06.2004 r.

7. 01.04-21.06
Wystawa:

Jan Izydor Sztaudynger
Pi MBP 

tel.42 23 541
Hol P i MBP 

ul. J. Szafranka 7
100 rocznica urodzin poety i satyryka.

8. 01.04 godz. 12.00 „Wrółby”
IV LO, Rybnickie Centrum 

Kultury, tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl baletowy do muzyki Stanisława Moniuszki 

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”. Cena biletu: 10 zł

9. 01.04 godz. 17.00
Koncert laureatów V Festiwalu 

Muzyki Instrumentalnej
DK Chwałowice 

tel.42 16 222
DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatora

10. 03.04 godz. 18.00 Młoda współczesna poezja polska
Towarzystwo

Kulturalno-Sportowe „Kuźnia" 
tel. 739 11 74

Kawiarenka artystyczna 
„Plamy” ul. Podmiejska 1

Szczegóły u organizatora

11. 03 - 04.04 Konwent Mangi i Anime
DK Boguszowice 

tel.42 52 016
DK Boguszowice

Plac Pokoju 1

W programie m in.: konkursy wiedzy, tekkena, rysunkowy, 
kamikaze, karaoke, panele tematyczne, gry komputerowe, 

prezentacje filmów animowanych.
Szczegóły na plakatach i u organizatora

12.
03 - 04.04 
godz. 17.00

„Wiara czyni cuda” RCK tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Przedpremierowy koncert wielkanocny zespołu 
„Trzecia Godzina Dnia" połączony z nagraniem płyty live. 

Ceny biletów: I m. - 20 zł, 11 m. 15 zł

13. 04.04 godz. 16.00 Krzyżówka szczęścia TKS „Kuźnia” tel. 739 11 74
TKS „Kuźnia" 

ul. Podmiejska 1
Konkurs dla dzieci i młodzieży

14. 05.04 Audycja umuzykalniająca dla szkół
DK Chwałowice 

tel.42 16 222
DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
Szczegóły u organizatora

15.
05.04 oraz od 09 

do 30.04
„Moja kolorowa pisanka 

i stroik wielkanocny”
DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci 

i młodzieży. Wystawa pokonkursowa: 09 - 30. 04,2004 r.

16. 05- 19.04 Konkurs „Wypoczywaj zdrowo”
Klub Kultury „Harcówka” 

tel. 422 60 39
K K „Harcówka” 

ul. Zakątek 19
Konkurs na najlepszy plakat adresowany do młodzieży. 

Ogłoszenie wyników 23.04.2004r.

17. od 06.04
Rzeźba Henryka Fojcika 

i malarstwo Tadeusza Rusa oraz 
Leeha Kołodziejczyka

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21423

Muzeum w Rybniku
Rynek 18

Wystawa czasowa malarstwa i rzeźby artystów plastyków - 
pedagogów Instytutu Sztuki Filii UŚ w Cieszynie.

18. 07.04
„Najpiękniejsza pisanka, kartka 

i dekoracja świąteczna”
DK Niewiadom 
tel.42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego.

19. 07.04 godz. 11.00 „Zajączek wielkanocny”
DK Chwałowice 

tel.42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 93

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu.

20. 14.04 godz. 17.00
Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej - finał
MDK tel. 42 24 880

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Szczegóły u organizatora.
Wstęp: wolny

21.
14- 15.04 

godz. 10.00
„Miłość, skóra i szpinak”

RCK tel. 42 23 235 
Regionalne Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl w języku niemieckim w wykonaniu “Spinatheater 
Solingen" dotyczący problemów dorastającej młodzieży 

i uzależnień. Oraz 14.04 godz. 11.30 pokaz pierwszej pomocy 
medycznej przy estradzie „Pod wierzbą”. Wstęp: wolny

22. 15.04 godz. 15.00 Wystawa prac
DK Niewiadom 
tel.42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawa prac plastycznych, fotografii, haftów dzieci 
z internatu przy ZS Nr 7. Czynne: pn-pt w godz. 9.00 - 17.00

23.
15-16.04 oraz 

25.04 godz. 15.00

V Wojewódzki Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

„Szykowanie wele gruby 
- Złota Kotewka 2004”

DK Boguszowice 
tel. 42 52 016

DK Boguszowice
Plac Pokoju 1 oraz park 
osiedlowy - amfiteatr

Przegląd adresowany jest do: dziecięcych zespołów 
śpiewaczych, zespołów tanecznych i wokalno - tanecznych, 

solistów, małych form widowisk obrzędowych. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 02.04. przesłuchania 

konkursowe: 15 - 16. 04 godz. 10.00. 25.04 koncert laureatów 
połączony z rozdaniem nagród. Wstęp: wolny

24.
15.04.

godz. 17.00
Inauguracja

Prezentacji Kultury Włoskiej
Rybnickie Centrum Kultury, 

tel. 42 23 235
RCK,

ul. Saint Vallier 1
Szczegóły programu Prezentacji... w “GR" na sir. 19.

25. 16.04 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży
DK Niewiadom 
tel.42 13 755

Klub „Olimp" 
ul. Raciborska 482

Cena biletu: 1 zł

26. 16.04 godz. 9.00
X Przegląd Działalności 

Artystycznej Szkół Specjalnych
Zespół Szkół Nr 7, RCK 

tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Szczegóły u organizatora, tel. 422 23 86

27. 17.04
Koncert tria akordeonowego 

„Motion - Trio”
DK Chwałowice 
tel.42 16 222

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 93

Szczegóły u organizatora

28. 17.04 godz. 18.00 Marcin Liberski - fotografie TKS „Kuźnia” tel. 739 11 74
TKS „Kuźnia" 

ul. Podmiejska 1
Wernisaż wystawy oraz podsumowanie Rybnickiego 

Festiwalu Fotografii oraz koncert.

29. 18.04 godz. 16.00 „Jak to zdrowo na sportowo” TKS „Kuźnia” tel. 739 11 74
TKS „Kuźnia" 

ul. Podmiejska 1
Konkurs dla dzieci i młodzieży
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30. 18.04 godz. 18.00 Giuseppe Verdi „Aida” RCKtel.42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Opera w czterech aktach w wykonaniu Opery Śląskiej 

z Bytomia. Cena biletu: 30 zł

31. 19.04 godz. 8.30 Mała Akademia filmowa RCK tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

W programie wykład prof, dr bab. T. Miczki 

oraz projekcja filmu „Kino Paradiso”.

32.
19.04

godz. 9.00 - 13.00
Niedobrzycka Wiosna Teatralna DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Szczegóły u organizatora.

33. 19.04 godz. 14.00
Konkurs wiedzy o ochronie 

przyrody
Klub Kultury „Harcówka" 

tel. 422 60 39

K K „Harcówka" 

ul. Zakątek 19
Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży.

34. 20.04 godz. 9.00
„Niedobczyce dawniej, miasto 

dzisiaj, dzielnica Rybnika”
DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Konkurs regionalny dla szkół podstawowych.

35. 21.04 godz. 20.00
Henryk Bardijewski 

„Aktorzy” ... i nie tylko RCK tel. 42 23 235
Hol RCK 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl w wykonaniu Studia Teatralnego

Teatru Ziemi Rybnickiej. Cena biletu: 5 zł

36. 22 - 24.04 II Festiwal Piosenki Europejskiej DK Chwałowice 

tel. 42 16 222

DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
22 - 23 przesłuchania; 24.04 koncert laureatów

37. 22.04 godz. 11.00

„Armia Krajowa i konspiracja 
poakowska na Ziemi Rybnickiej 

1942 - 1947”

BEPIPN w Katowicach

Pi MBP tel. 42 23 541

Sala wykładowo - odczytowa

P i MBP ul. J. Szafranka 7

Sesja popularno-naukowa.

Wstęp: wolny

38. 22.04 godz. 18.00 Marian Chmiełecki - malarstwo TKS „Kuźnia" tel. 739 11 74
TKS „Kuźnia" 

ul. Podmiejska 1
Malarstwo - wernisaż wystawy oraz koncert.

39. 23.04 Koncert „Przeciw nienawiści”
Młodzieżowa Rada

Miasta Rybnika 

tel. 692 048 294 (K. Lorek)

Parking przy ul. Raciborskiej

W programie m.in.: koncerty zespołów: „Patchwork", 

„Underground", „Procreation”, „Digger” oraz pokaz 

sztuki samoobrony, konkursy dotyczące problemu ksenofobii, 

przejazd grupy harleyowej.

Wstęp: wolny

40. 23.04 godz. 9.00
III Festiwal Gimnazjalny Teatru 

Angielskiego
DK Boguszowice 

tel. 42 52 016

DK Boguszowice

Plac Pokoju 1
Wstęp: wolny

41. 23.04 godz. 20.00
Aleksander Gelman 

„Ławeczka” RCK tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl w reżyserii Z. Zapasiewicza.

Wykonawcy: 0. Sawicka, S. Orzechowski.

Ceny biletów: I m. - 20 zł, II m. - 15 zł

42. 23 - 24.04 Obchody „Dnia Ziemi” DK Niewiadom 

tel. 42 13 755

DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15, ZSP Nr 2

W programie: zbiórka makulatury i puszek, 

konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, 

przedstawienie teatralne, wyjazd do leśniczówki.

43. 24.04 godz. 17.00 VIII Biesiada Śląska
Gimnazjum Nr 10

Klub Kultury „Harcówka" 

tel. 422 60 39

K K „Harcówka” 

ul. Zakątek 19

W programie: dużo dobrego humoru z kabaretem 

„To nie my” i śląskim jadłem.

Cena biletu: 15 zł

44. 25.04 godz. 17.00 „Neapol - moja miłość” RCK tel. 42 23 235
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert największych przebojów muzyki włoskiej. 

Wykonawcy: A. Zdunikowski, D. Stachura, I. Hossa 

oraz Orkiestra filharmonii Zabrzańskiej pod dyr.

S. Chrzanowskiego. Prowadzenie H. Gowarzewska.

Ceny biletów: I m. - 35 zł, 11 m. - 30 zł

45. 26.04 „Dzień Ziemi 2004" DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Celem imprezy jest zwiększenie świadomości ekologicznej 

wśród młodzieży i kształtowanie podstaw proekologicznych.

46.
26.04.

godz. 8.30111.30

Stanisław Wyspiański 
„Wesele”

RCK tel. 42 23 235 

Krakowska Agencja 

Artystyczna

Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

im. Słowackiego z Koszalina. Cena biletu: 15 zł. Bilety można 

zamawiać wyłącznie w Krakowskiej Agencji Artystycznej 

tel. 033 815 71 03, 604 453 521

47. 26.04 godz. 16.00
Spektakl

„Żyć w przyjaźni z natura"
Klub Kultury „Harcówka" 

tel. 422 60 39

K K „Harcówka" 

ul. Zakątek 19

Inscenizacja dzieci z kółek zainteresowań. Wręczenie nagród 

w konkursie plastycznym i otwarcie wystawy pokonkursowej.

48. 28.04 „Wieczór muzyki kameralnej” Muzeum w Rybniku, RCK 

tel. 42 21423

Muzeum w Rybniku

Rynek 18

Koncert z cyklu „Muzyka na Ratuszu. Wystąpi Classic Trio. 

Wstęp: wolny

49. 28.04 godz. 11.00 Wojewódzki Konkurs Recytatorski MDK tel. 42 24 880 MDK ul. Broniewskiego 23 W programie podsumowanie i rozdanie nagród.

50. 30.04 godz. 10.00 Koncert EKO DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Koncert z okazji Święta Ziemi połączony z konkursem wiedzy 

o ekologii i ochronie środowiska dla SP.

51. 30.04 godz. 20.00 „Kabaretowy dobry wieczór” RCK tel. 42 23 235 

Agencja „Bama"

Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Program kabaretowy z udziałem P. Bałtroczyka,

A. Grabowskiego, „Kabaretu moralnego niepokoju”.

Cena biletów: 40 zł parter, 35 zł balkon

SPORT 1 TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGAZNIZATOR MIEJSCE UWAGI

52. kwiecień Loty widokowe nad Rybnikiem Aeroklub ROW 

tel. 42 18 189 (I. Kopeć)

Lotnisko Gotartowice 

ul. Żorska
Szczegóły u organizatora

53. kwiecień Rowerowe rajdy z MOSiR-em MOSiR 

tel. 42 27 853
Szczegóły u organizatora Szczegóły u organizatora

54. 02-03.04
Młodzieżowy Turniej Turystyczno - 

Krajoznawczy
PTTK

tel. 42 28 072 (B. Jasny)
Rybnik Szczegóły u organizatora

55. 03.04 Mecze piłki nożnej
KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

Mecz: godz. 13.00 juniorzy, 15.00 seniorzy

KS POLONIA Niewiadom - TKKF ZUCH Orzepowice 

Wstęp: wolny

56. 04.04 Zlot kolarski „Witaj wiosno”
PTTK

tel. 42 28 072 (B. Jasny)

Rybnik - kamień 

ul. Hotelowa
Szczegóły u organizatora

57.
04,18,25.04 

godz. 9.30- 15.30

Rybnicka Amatorska Liga 
Koszykówki - rozgrywki play - off

MKKS

tel. 42 23 068 (J. Lazar)

Sala MOSiR 

ul. Powstańców 40/42

Rozgrywki play - off do wyłonienia mistrza ligi.

Wstęp: wolny

58. 07. 14, 17,24.04
Mecze piłki nożnej 

- seniorzy klasa okręgowa
KS „Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57
Stadion

ul. Małachowskiego 130

Mecz: 07.04 godz. 16.00

KS GÓRNIK Boguszowice - LKS ORZEŁ MOKRE Mikołów 

14.04 godz. 17.00

KS GÓRNIK Boguszowice - LKS TEMPO Paniówki

17.04. godz. 16.00

KS GÓRNIK Boguszowice - KS GÓRNIK Czerwionka

24.04. godz. 16.00

KS GÓRNIK Boguszowice - GKS BOBREK KARB Bytom 

Cena biletu: 6 zł

59. 12.04
Żużlowe Drużynowe Mistrzostwa

I Ligi
Rybnicki Klub Motorowy, 

tel. 42 28 880
Stadion miejski ul. Gliwicka 72 RKM - UNIA Tarnów Szczegóły na plakatach

I clcfony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGAZNIZATOR MIEJSCE UWAGI

60. 14,20,24.04
Mecz piłki nożnej 

-juniorzy liga regionalna
KS „Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57
Stadion

ul. Małachowskiego 130

Mecz: 14.04 godz. 16.00
KS GÓRNIK Boguszowice - KS POLONIA Łaziska

20.04 godz. 17.00
KS GÓRNIK Boguszowice - KS GÓRNIK Czerwionka 

24.04. godz. 11.00
KS GÓRNIK Boguszowice - KS NAPRZÓD Rydułtowy 

Wstęp: wolny

61.
16-18.04 

godz. 10.00-18.00
I Rybnicka Giełda Turystyczna 

„Lato 2004”
DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85
Hol DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Szczegóły u organizatora

62. 17.04 godz. 11.00
Mecz piłki nożnej 

- trampkarze młodsi
KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

KS POLONIA Niewiadom 
- KS GÓRNIK Boguszowice. Wstęp: wolny

63. 17.04 Mecz piłki nożnej
KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

Mecz: godz. 13.30 juniorzy, 15.30 seniorzy
KS POLONIA Niewiadom - LKS NAPRZÓD Kokoszyce 

Wstęp: wolny

64.
17,24.04 

godz. 10.00
Mecz piłki nożnej 

- trampkarze starsi rocznik 1989
KS „Górnik" Boguszowice 

tel. 7394257
Stadion

ul. Małachowskiego 130

Mecz: 17.04 KS GÓRNIK Boguszowice - KS Szczerbiec 
24.04.KS GÓRNIK Boguszowice - MKS ODRA Wodzisław 

Wstęp: wolny

65.
18.04

godz. 9.00-17.00
Turniej Skata Polskiego Związku 

Skata Sportowego
DK Niedobczyce 

tel. 739 81 85
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Szczegóły u organizatora

66. 18,22.04
Mecze piłki nożnej 

-juniorzy liga okręgowa
KS „Górnik” Boguszowice 

tel. 739 42 57
Stadion

ul. Małachowskiego 130

Mecz: 18.04 godz. 10.00
KS GÓRNIK Boguszowice - KS GÓRNIK Czerwionka 

22.04 godz. 17.00
KS GÓRNIK Boguszowice - KS GÓRNIK Radlin

Wstęp: wolny

67. 21.04
Integracyjne Mistrzostwa Rybnika 

w Tenisie Stołowym

Centrom Rekreacji i 
Rehabilitacji BUSHIDO,

Tel. 42 28 201

BUSHIDO,
Floriańska 1

Udział wezmą zawodnicy reprezentujący stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych (niestyszących, z upośledzeniem 
umysłowym, z dysfunkcją ruchu). Wstęp bezpłatny

68.
24.04

godz. 9.00-15.00
Integracyjny Turniej Szachowy 

„Grand Prix p-15"

Śląski Klub Sportowy 
Niestyszących 

tel. 45 68 925 (A. Kabin)
Rybnik ul. Kościuszki 17

Odpłatność: seniorzy 20 zl, niepełnosprawni 10 zl, 
młodzież do lat 12 bezpłatnie.

Wstęp dla zainteresowanych wolny.

69. 25.04
Żużlowe Drużynowe Mistrzostwa 

j Ligi
RKM tel. 42 28 880 Stadion miejski ul. Gliwicka 72 RKM - UNIA Leszno. Szczegóły na plakatach

70. 25.04 godz. 16.00
Mecz piłki nożnej 
- seniorzy klasa C

KS „Górnik” Boguszowice 
tel. 739 42 57

Stadion
ul. Małachowskiego 130

Mecz: KS GÓRNIK Boguszowice - KP Kamień
Cena biletu: 3 zl

71. 29.04 godz. 17.00 Mistrz gier i zabaw TKS „Kuźnia" tel. 739 11 74
Klub „Energetyka" 
ul. Podmiejska 1

Konkurs. Szczegóły u organizatora

Bogactwo wielokulturowości
c.d. ze strony 16._________________________________

kierunkiem i historyczną konsultacją powstało kilka interesujących opra
cowań. Bożena Fojcik napisała pracę „Z dziejów gminy izraelickiej w Ryb
niku - wkład Żydów rybniczan w rozwój miasta w latach 1922-1930. ”, po
dobny przedział czasowy zainteresował Ewę Wojaczek, zaś Ewa Borow
ska i Sebastian Żmijewski napisali dzieje rybnickiej synagogi na szero
kim tle historycznym „Świątynia rybnickiej Jerozolimy”. Wszystkie uświada
miają współczesnemu rybniczaninowi wielokulturowość dawnego Rybnika 
i przez to - jego bogactwo. Źródła podają, że pierwsze informacje o Żydach 
w Rybniku pochodzą z 1787 roku. W porównaniu z innymi miastami, 
w pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego stosunki między 
gminą żydowską, a władzami miasta układały się poprawnie, choć więk
szość Żydów deklarowała narodowość niemiecką. W ramach specjalnego 
porozumienia zamożni Żydzi wspierali miasto, a nawet budowę i wyposa
żenie katolickich kościołów. Nie było też większych konfliktów między obie
ma społecznościami. Nawet zerwanie formalnego porozumienia przez ryb
nicki magistrat w 1930 roku, stosunków tych specjalnie nie zakłóciło, choć 
w 1938 roku doszło do serii napadów na żydowskie sklepy i inne instytucje. 
Wydarzenie te były zapowiedzią czegoś znacznie gorszego...

P. Rakowski przekazał wymienione opracowania rybnickiemu Muzeum, 
by stanowiły dokumentację tematu tak ubogiego w dowody materialne. Trafi 
tam również szersze opracowanie, jeśli powstanie, tego autora. Być może 
staną się one zaczątkiem działu judaistycznego w tej placówce. Wiedza 
o innych kulturach i religiach jest podstawą ich zrozumienia, a to gwarancją 
otwartości i tolerancji.

(r)

42 M

Uniwersytet III Wieku zaprasza., 
na zajęcia do swojej siedziby 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 644 
Program zajęć na kwiecień 2004 r.

1.04., czwartek, godz. 11°”- Zespól dyskusyj- 
no-filozoficzny „Cogito” - „Ośrodki kultu religij
nego w Polsce” - prowadząca Urszula Motyka;
5.04., poniedziałek, godz. 10™ - Dyżur praw
niczy - mec. Szczepan Balicki;
Od środy 7 kwietnia do wtorku 13 kwietnia 
przerwa świąteczna
14.04., środa - Wycieczka do rezerwatu przyrody „Łężczok” k/ Raciborza; 
odjazd godz. 8Kz dworca PKP w Rybniku
15.04., czwartek, godz.ll™- Zespól dyskusyjno-literacki - temat: „Gro
teska i teatr absurdu”, prowadząca Alicja Godlewska;
15.04., czwartek, godz. 15™ - Spotkanie „jajeczkowo-zajączkowe”;
19.04., poniedziałek, godz.10™ - Dyżur prawniczy - mec. Janusz 
Grzybczyk;
19.04., poniedziałek, godz. 12™- „Jak działać dla Ziemi?” - Jacek Bożek 
- prezes klubu „Gaja” i współprzewodniczący partii „Zieloni 2004”;
21.04., środa, godz. 15™ - „Co to jest alergia?” - dr Grażyna Potera;
21.04., środa, godz,17™-Muzykoterapia - prowadzący Bolesław Motyka;
23.04., piątek - Wycieczka do palmiarni w Gliwicach; odjazd o godz. 1005 
z dworca PKS w Rybniku;
26.04., poniedziałek, godz. 12™ - Spotkanie solenizanckie;
28.04., środa, godz. 15™ - Spotkanie autorskie pisarki Krystyny Ne- 
pomuckiej.

Nr 3/393; marzec 2004



POGODNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
■ ®1Gamrat

msMwsitel ./fax 423 87 44. tel. kom. 601 44 88 67 
Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 61 

tal. kom. 604 12 49 13 
Rybnik, ul. Zebrzydowlcka 117 (dawne PRB) 

tel./fax 424 29 69
WYKŁADZINY DYWANOWE 2 4-5 m szer. 
m WYKŁADZINY PCV 1,54-4 m szer.

CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 

AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
INNE ARTYKUŁY

.Ä'j.'i.'ty mitirfaJ
CEN FABRYCZNYCH

KURS)? IV/06

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

• LO EKSTERNISTYCZNIE
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• KURSY JĘZ. OBCYCH 11 2 STOPNIA 

(ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI)
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• KAS FISKALNYCH

Z/l Pff MZ/ł M K

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

REJESTRACJA: 4 3 0 41 59

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

ZAKŁAD
STOLARSKI

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

Sklep „ELEKTRONIK” oferuje
o p y g i n a I n e, s p r a w d z o n e, t a n i e 

części elektroniczne, transformatory, piloty, anteny, kanie i inne 
oraz monitory

Stale zwiększamy asortyment, służymy fachową poradą
Rybnik, ul. Hutnicza 2, tel. 422 38 60

Serwis „EMITER”
wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

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

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

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

AMICA, ARDO, BOSCH, .
CANDY, POLAR,

ZANUSSI, WHIRPOOL X)5rjS>V 
Jerzy Ogon Cv

4219227,0692123040I Piotr Mural
1 lei. 457 65 93; 0603 362 482 I

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 

SZKODY GÓRNICZE, DORADZTWO

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

spółka jawna „ŁAD KOMPLEX" 
mariola i piotr kopocz AUTORYZOWANY SERWIS AGO

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

e mail: ladlm@poczta.onet.pl

BIURO RACHUNKOWE • USŁUGI PORZĄDKOWE 
OCHRONA MIENIA

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 email: biuro@agd-serwis.rybnik.pl

Poleca swoje usługi w zakresie naprawy 

Cawiw 8] Electrolux @7£imEr PHILIPS ESIEJU!

J&43I elefony rlo redakcji: 42 28 825, 42 60 070

mailto:eskade@regionet.pl
http://eskade.rybnik.pl
mailto:ladlm@poczta.onet.pl
http://www.agd-serwis.rybnik.pl
mailto:biuro@agd-serwis.rybnik.pl


' ZAKŁAD REHABILITACJI „RELAX” '
magister rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa
DIAGNOZOWANIE i LECZENIE 
ZESPOŁÓW BÓLOWYCH 
KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

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

gtowy, barków, kończyn,
• ostrych zespołach bólowych kręgosłupa, 

dyskopatii - wypadnięciu dysków

Współpraca z lekarzami o specjalizacji: neurolog, neurochirurg, ortopeda.
^Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 42 26 231,0507179 140 poniedziałek, środa, piątek^

Istota metody McKenziego jest to, 
że oferuje ona pacjetom system 

zapobiegania i samodzielnego 
radzenia sobie z bólem

Okna biate, kolorowe, trzy i plęciokomorowe do wyboru • 
droższe, tanie - więc na pewno stać CIĘ na nie!

****ł*Ąplgg******

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

Aluplast, Veka, Rehau, DECEUNINCK
RYBNIK, UL CEGIELNI AN A 8, TEL/FAX 423 03 29

REHABILITACJA. MASAŻ, 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

TERAPIA MANUALNA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, 

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

Hsłfhvjik.<w& 

* Ł 9; B & *
4&2&S» Ry>bJiU£». «y/i&fe ^

%% W/Sjfr<$fcflRĄ\C;Y<r

Smak
Jakość

Tradycja

Rybnik-Bojpzowice 
ul. Rajska"29w,W!*= 

tel./fax (032) 42 18 68&Ś0

ml 5/17 
W ojfeąglaka/

_________ tel. (032)®36 157

Pole ^
Nasz atut to stare »w»myi<Rwpii^g<^w?PTurv. Bazujące na 
naturalnych składnikach, bez dodatków chemicznych.

Przez szkolę do Europy
- edukacja zorientowana na przyszłość.

Od 1 września 2004 roku rozpoczyna działal
ność pierwsze w Rybniku Prywatne Gimnazjum 
z oddziałem anglojęzycznym.

Gimnazjum to jest jedną ze szkół Zespołu Szkół 
Prywatnych im. gen. Władysława Andersa w Ryb
niku, w skład którego wchodzi: Prywatna Szkoła 
Podstawowa, Prywatne Liceum Ogólnokształcą
ce oraz Prywatne Studium Techniki Farmaceu
tycznej.

Odrębność koncepcji nauczania w oddziale 
dwujęzycznym polega na prowadzeniu zajęć z nie
których przedmiotów ogólnokształcących (w na
szym przypadku: biologii, chemii i informatyki) 
w języku angielskim. Prowadzący zajęcia są nie 
tylko specjalistami z poszczególnych dziedzin wie
dzy ale także muszą mieć uprawnienia do naucza
nia języka angielskiego potwierdzone stosownym 
dyplomem lub certyfikatem.

W klasie pierwszej część zajęć z powyższych 
przedmiotów prowadzona jest jeszcze po polsku. 
W miarę pogłębiania się sprawności językowej 
młodzieży poszerza się zakres udziału języka an
gielskiego w nauczaniu, aż do prowadzenia lekcji 
z wymienionych przedmiotów tylko w języku an
gielskim.

Osoby które będą prowadzić zajęcia w oddzia
le dwujęzycznym Prywatnego Gimnazjum im. gen. 
Władysława Andersa są doktorami po stażach

odbytych na prestiżowych uczelniach amerykań
skich, a także w ramach obecnych obowiązków 
prowadzą zajęcia ze studentami anglojęzycznymi 
na Śląskiej Akademii Medycznej.

Uczniowie zgłaszający akces do klasy dwuję
zycznej naszego gimnazjum, będą pisać test kom
petencji językowych, który ma określić predyspo
zycje do uczenia się języka oraz pozwoli nauczy
cielowi języka angielskiego zindywidualizować 
pracę z poszczególnym uczniem.

W szkolnym planie nauczania oddziału dwuję
zycznego zaplanowane są zajęcia z języka angiel
skiego w wymiarze 8 tygodniowo oraz z języka 
niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 
Pozostałe zajęcia zgodne są z ramowym planem 
nauczania MENiS przewidzianym dla gimnazjum.

Dla uczniów dla których okaże się to koniecz
ne przewiduje się intensywne zajęcia z języka an
gielskiego (10 godzin tygodniowo) w okresie wa
kacji.

Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej 
będzie wynosić 15 osób.

Zakładamy że, absolwenci oddziału dwujęzycz
nego naszego Gimnazjum będą mogli rozwijać 
umiejętności językowe w klasie dwujęzycznej 
naszego Liceum Ogólnokształcącego, w którym 
zamierzamy rozwinąć sprawność językową 
młodzieży.

Naszym celem dydaktycznym jest matura mię
dzynarodowa.

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława 
Andersa w Rybniku kształci młodzież od roku 
1992 r. Koncepcja szkoły opierała się zawsze na 
poszerzeniu zajęć z języków obcych.

W obecnym Liceum Ogólnokształcącym języki 
angielski i niemiecki poszerzone są do 5 godzin 
tygodniowo.

W reaktywowanej od przyszłego roku szkolne
go Prywatnej Szkole Podstawowej, chcemy w sze
rokim zakresie uczyć języka angielskiego począw
szy od oddziału „0- wego” oraz klasy pierwszej, 
zwracając szczególny nacisk na komunikację ję
zykową.

Spójna koncepcja nauczania języka angielskie
go oraz niemieckiego od oddziału zerowego po
przez Szkolę Podstawową, Gimnazjum oraz Li
ceum Ogólnokształcące, aż po maturę międzyna
rodową, umożliwi naszym absolwentom studiowa
nie na anglo i niemiecko języcznych uczelniach 
europejskich.

Zainteresowanych naszą koncepcją kształcenia 
zapraszamy do odwiedzenia szkoły!

Szczegółowych informacji udziela od ponie
działku do piątku sekretariat szkoły w godzinach 
od 8 do 16.

Nasz adres: Zespół Szkól Prywatnych 
im. gen. Władysława Andersa w Rybniku 

ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik, 
tel. 42 216 10, 42 262 22.
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Zapraszamy do Salonów Ideo
BTRybnik, ul. Powstańców Śl. 3 
tel./fax 423 74 58, tel. kom. 0501 486 601

Oferujemy: szeroki wybór usług • kompleksową obsługę • fpEĄ

Światowy Lider Usług Finansowych
zatrudni osoby prowadzące własną 

działalność gospodarczą z 
doświadczeniem w kontaktach 

z klientami do zadań związanych z 
serwisowaniem i obsługa bezpośrednią

Zgłoszenia na adres:
Rynek 15, 44-200 Rybnik lub
Kontakt telefoniczny: 423 75 60; 605 889 671

SLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE 
J3 J3 - MUZYKA I RUCH

Zaprasza na zajęcia już od 10,00 zł miesięcznie

Proponowane formy kształcenia - działy: przedszkolny, 
dziecięcy, młodzieżowy, średni, dla dorosłych 

NAUKI GRY: Fortepian, flet, organy, gitara, skrzypce. 
DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO - TANECZNE 3-6 LAT. 
ZESPOŁY: Gitarowy, organowy, wokalny.
STUDIO WOKALNE: Śpiew solowy (emisja głosu, dykcja, 
solfeż, ruch, sceniczny, praca nad repertuarem wykonawczym)

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
FORMACJE TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO JUŻ OD 7 LAT 
NAUKA TAŃCA: flamenco, modern jazz, funky jazz.
4 GŁOSOWY CHÓR „CANTATE DEO”w czwartek od 19.0(

BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE !!! J3 J3
informacja telefoniczna:

032/4224434, 693554930, 601837815 
Rybnik, ul. HIBNERA 41 (OSIEDLE „Nowiny”)

MASZ PROBLEMY ZE SŁUCHEM?
Nie rozumiesz mowy a domownicy skarżą się na Twój głośny telewizor. 
Odwiedź nas a BEZPŁATNIE zbadamy Ci słuch i umożliwimy 
wypróbowanie jak słychać z pomocą aparatu słuchowego. Doradzimy, 
jak uzyskać dofinansowanie do jego zakupu - nawet do 100%. 
Prowadzimy sprzedaż, serwis aparatów słuchowych i ciśnieniomierzy 
wiodących firm. Możliwość dojazdu do domu pacjenta.

Nas-Med. - tel. 426 00 88 
J. Szweda dypl. protetyk słuchu 
Rybnik, ul. B. Więźniów Politycznych 10 

- naprzeciwko Przychodni Specjalistycznej.
Czynne od 9»° do 17»°, w piątek do 16»»

NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA
• domowe • przemysłowe 

• overloki
RYBNIK, ul. PIŁSUDSKIEGO 4
TEL: 42 31050 (Mdyi»k PTTK|

Zdjęcia
paszportowe - 9,90 

Sesje
Ślubne - 199,00

uTśwUózefnic^rźo^ybniin
tel. 422 20 61, kom. 0606 438 479 |

PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH
1 KOMUNIJNYCH

Julia
Wideo

Ślub - 650,00
SMep, wypożyczalnia 1 komis

MC. Skłodowskiej 1B 
(ekek sklepu.BteOronb")
Tel. 42 1« 14«

"mmmj IMHER-BU0>
Duży wybór

To

Kupisz w dużym wyborze w bardzo niskich cenach !!! 
Odbiór natychmiastowy z magazynuj 

szystko znajdziesz w hurtowni płytek ceramicznych
I M M E R - B U D

Żory tjl Folwarecka 45 Ej tel. 435 02 66

ul. Rybnicka 17 A tel
-fcło1 elefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



mmft™

“ VIDEOTEKA „LI
LLN I KUM Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 11 -18
Kultury w soWy 9 -16

KOLOROWE
KSERO LASER#

A także czamo-łńale Lormatv A—1 i A-3
BARDZO DOBRA JAKOŚĆ KOPII

Rybnickie Centrum Kultury, wejście schodami od ul. Saint YalliRYBNICKIEJ
tel. 42 22 132,
L, 73 95 831
.lultura.rylmiL.pl PRACOWNIA RE
Przytulisko dla Kobiet i Dzieci, ul. Chrobrego 16

(budynek PCK i Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzioie 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 Miejskiej 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, obranie i przechowywanie zwłok w chłodni -1 doba bezpatnie ,
• wynajęcie kaplicy do pogrzebu z możliwością odprawienia mszy św. jpP*
• usługi cmentarne • zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów ^
• możliwość załatwienia orkiestry • wynajęcie autobusu • umieszczanie 

urny z prochami zmaiych w kolumbarium na terenie cmentarza
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BIURO OGŁOSZEŃ:
INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90 
od 8.00 do 15.00

NAJWIĘKSZY LOKALNY NAKŁAD TWOJEGO 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) 
Dyżury Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkohokmych 
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11,30-14.00, wt„ śr., czw. 15.30-17.00) 

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

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych 73 95 047
___ ________________ (pon.-pt, 9.00-17.00, ul. Białych 7/304)____________________

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17
_______ (Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob,, niedz. 16.30-20.30)

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

Spotkania „Amazonek” w każdy Ił 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 pełni dyżury poselskie

w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu). 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste, tel. 42 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 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS). 

Dyżury: poniedziałki w godz. 18.30 - 20.30, teł. 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 Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
przy ul. Wysokiej (tzw. „Okrąglak”).
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w śląskiej telewizji kablowej
co tydzień:

dla relaksu ponad seriali,

około I filmów fabularnych
na wiosenne wieczory,

ŚLĄSKA TELEWIZJA KABLOWA to:

szeroka gama programów 
telewizyjnych i radiowych

* ponad 30 programów w języku polskim

• bezpłatny serwis
• solidna i fachowa obsługa

• konkursy i dużo wspaniałej zabawy...

200
50 goB programów rozrywkowych

aby uśmiech zagościł na twarzy.

dla najmłodszych

800 goto
programów dziecięcych,

programów muzycznych,

a na deser

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

programów dokumentalnych,

sportu.dla zdrowia Kpa
ZADZWOŃ TERAZ C 768 48 98

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI Sp. z o.o. 

44-210 RYBNIK, ul. POD LASEM 62

Pogotowie całodobowe 
42-23-681

Oferujemy:
• usługi laboratoryjne w zakresie 

badania jakości wody i ścieków

• wykonawstwo sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

• udrażnianie kanalizacji

• usługi projektowe

• wywóz nieczystoći płynnych 
(opróżnianie zbiorników/szamb)

Tföx-ydtdim aaózpm A/ce/ita/n.

■5/utćę.l

tel. (032) 42-49-624, 42-49-613, 42-49-599, 
fax 42-49-644, 42-49-230

Iko Teraz!

|Ą

1

ABONAMENT

143,59**

te

.__
» www.stk.com.pl|

ó STK
ŚLĄSKA TELEWIZJA KABLOWA S p. z o. o.

norma 2000

UPUSTY UPUSTY UPUSTY UPUS

na okna 40%
na montaż

parapety zewnętrzne

Gi 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 32i 474 08 57,474 08 67



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

FIRMA

K&Z
HURT-DETAL

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

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

MAiliERIAfcYt
RĘM,ONTOWO-aUDO,WLANE 

DYSTRYBUTOR 
ZAPRAW EURO-MIX 
SMOŁY DACHOWE 

SJ&TEK ZBROJENIOWYCH
SYSTEMY

#CIEPLEŃ BUDYNKÓW

OFERUJEMY RÓWNIEŻ: 
•.WAPNO, CEMENT
• RYNNY GAMRAT
• ELEKTRONARZĘDZIA 

NARZĘDZIA

Hb _
ajjt. elekt r.vfznyfh, i, oświ st I c n iowvc h 

Nietlobczyce, ul. Górnośląska 34

Akcentu iemvtkafrty

Dlatego wybrałem 
sprawdzone okna.

Systemy okienne

Rybnik
Plac Wolności 15 
tel./fax 422 49 92

NOWOŚĆ!!!
PROFIL PIĘCIOKOMOROWY

Żory
tel./fax (032) 434 58 96

Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 473 75 43

Gliwice
tel./fax (032) 238 90 22

Pszczyna
tel./fax (032) 212 86 48

Wodzisław Śląski
tek/fax (032) 455 28 59

Sosnowiec
tel./fax (032) 266 65 18

Racibórz
tel./fax (032) 415 22 48

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 70100

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

Mmmm
ffltSi H.ilbuxJc.

ul* Iwod/iiläMka. 102a
m mmmmmmm.

eJeM&rfguJt ckfójtMiflMfęfóomz

Biuro Producenta

Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 422 56 S3

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

