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Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!
W połowie kwietnia Rada Miasta Rybnika udzieliła prezydentowi absoluto-

rium za wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku. Decyzja ta podejmowana
jest co roku, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i szeroko pojętym
rozliczeniu finansowym. Istotą absolutorium jest akceptacja i generalny brak
zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej miasta. Samo absolutorium jest
jedną z form kontroli organu uchwałodawczego (rada miasta) nad wykonaw-
czym (prezydent).

Warto wspomnieć, że ubiegłoroczny budżet naszego miasta zamknął się nadwyżką w wysokości
ponad 1 miliona złotych, chociaż deficyt pierwotnie planowany był na 31 milionów złotych. Sytu-
acja ta pozwala optymistycznie spojrzeć na możliwości rozwojowe Rybnika. Dochody miasta wy-
niosły prawie 295 milionów, a wydatki niespełna 294 milionów złotych. Nasz budżet od wielu lat
jest proinwestycyjny, a rezultatem tego jest bez wątpienia spadek bezrobocia. Na początku ubie-
głego roku wynosiło ono 14,2%, by do końca roku obniżyć się do poziomu 13,7%.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w 2003 roku było rozpoczęcie budowy kanalizacji
w dzielnicach w ramach europejskiego programu ISPA. Ponadto realizowana była budowa szpitala
wojewódzkiego w Orzepowicach, modernizacja stadionu miejskiego, powstały nowe siedziby dla
szkoły muzycznej i Akademii Ekonomicznej w naszym Zespole Szkół Wyższych, kontynuowano
inwestycje drogowe. Sporo wydaliśmy również na szeroko pojętą oświatę, ochronę zdrowia i opie-
kę społeczną. Nie zapomnieliśmy też o bezpieczeństwie publicznym oraz kulturze i sporcie. Co
istotne – miasto było posprzątane, oświetlone i ukwiecone, a w niezależnych konkursach i rankin-
gach zajmowaliśmy czołowe pozycje w kraju.

Za wykonanie budżetu dziękuję wszystkim moim współpracownikom – zastępcom, skarbnikowi
i sekretarzowi miasta, wszystkim urzędnikom oraz pracownikom jednostek miejskich. To właśnie
oni kształtują wizerunek i dobre imię miasta, pomagając mi realizować wszelkie przedsięwzięcia.
Szczególnie dziękuję radnym z Bloku Samorządowego Rybnik, bo to oni wzięli na siebie największy
ciężar odpowiedzialności za gminny budżet, którego dobre wykonanie świadczy o słuszności po-
dejmowanych decyzji. Dziękuję też opozycji, która dopinguje mnie do wzmożonej pracy. Żyjemy
przecież w wolnym i demokratycznym kraju, gdzie ci, którzy sprawują władzę, są z natury rzeczy
przez opozycję kontrolowani. W Rybniku przynosi to wyjątkowo korzystne efekty.

Szanowni Państwo! Już tyko kilka dni dzieli nas od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.
Jestem przekonany, że jako Rybniczanie możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu z podniesioną
głową, bo jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Jeżeli nikt nam tego nie utrudni, miasto
z pewnością zrealizuje swoje zamierzenia w zakresie skutecznego wykorzystania możliwości płyną-
cych przede wszystkim z funduszy strukturalnych. Wierzę, że faktyczna europejska integracja na-
szego kraju przyniesie wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszym pokoleniom. Czeka nas wszyst-
kich jednak dużo ciężkiej pracy, bo musimy przecież nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości, któ-
rych się trochę nazbierało.

Z serdecznym pozdrowieniem
Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali

Prezydent Rybnika

O
kł

ad
ka

: „
E

ur
op

ej
sk

i”
 k

w
ie

tn
ik

 w
 c

en
tr

um
 R

yb
ni

ka
.  

   
   

   
   

   
   

 Z
dj

.: 
r



Nr 4/394; kwiecień 20044

Już na początku sesji pojawiły się pierw-
sze wątpliwości i pytania. Radna Krystyna
Stokłosa (RIO) prosiła o wyjaśnienie różnicy
pomiędzy sesją zwyczajną, a nadzwyczajną, któ-
rego udzielił przewodniczący RM Michał Śmi-
gielski tłumacząc, że każde pozaharmonogra-
mowe posiedzenie  automatycznie staje się nad-
zwyczajnym. Z kolei Stanisław Stajer z RIO
wniósł zastrzeżenia co do sensowności omawia-
nia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Pro-
gramu ochrony środowiska dla miasta Rybnika,
argumentując, że liczy on ponad 350 stron i wy-
maga dokładnej analizy. Dlatego też zgłosił wnio-
sek o przeniesienie głosowania uchwały w tej
sprawie na następną sesję. M. Śmigielski pod-
kreślił jednak, że program był już przedmiotem
prac komisji, a Romuald Niewelt (BSR) prze-
konywał radnych, że program musi być przyjęty,
co nie oznacza, że nie może być modyfikowany:
— Program będzie można reformować — zapew-
niał. Program... był szeroko omawiany przez po-
łączone komisje RM, o czym przypomniał też
Kazimierz Salamon (BSR), który sugerował
ponadto, by ten punkt porządku obrad przesu-
nąć na początek sesji, z uwagi na udział w niej
przedstawicieli Beskidzkiego Funduszu Eko-
rozwoju, którzy przyjechali zreferować temat.
St. Stajer stwierdził, że nie miał możliwości do-
kładnego zapoznania się z Programem... dlate-
go podtrzymał swój wniosek, który jednak upadł
– za jego przyjęciem głosowało 7 osób, 15 było
przeciw, a jedna się wstrzymała. Radni zdecy-
dowali również o przesunięciu projektu uchwa-
ły na początek sesji.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Pro-
gramu ochrony środowiska dla miasta Rybnika
jest krótki i zwięzły, natomiast sam doku-
ment liczy stron ponad 300. W temat radnych
wprowadził prezydent Adam Fudali, przypomi-
nając, że do opracowania takiego dokumentu
obliguje gminy ustawa i stanowi on ramę dla wszel-
kich działań związanych z ochroną środowiska.
Cele Programu... to przede wszystkim rozpozna-
nie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji

zadań (w większości własnych miasta) niezbęd-
nych do kompleksowego rozwiązania problemów
ochrony środowiska. Program... ma też wyzna-
czyć hierarchię ważności poszczególnych inwe-
stycji czyli ustalić priorytety, przedstawić rozwią-
zania techniczne, a także analizy ekonomiczne
i formalno–prawne dla proponowanych działań
proekologicznych. Ma także wyznaczyć optymal-
ne harmonogramy realizacji całości zamierzeń
inwestycyjnych gminy ze wskazaniem źródeł fi-
nansowania. Nie jest więc sztywnym planem czy
szczegółowym zapisem wszystkich potrzeb, któ-
ry nie może podlegać żadnym modyfikacjom,
a raczej wyznaczeniem drogi i strategii. Istnie-
nie Programu...umożliwia też pozyskiwanie fun-
duszy zewnętrznych na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zawar-
tych w Programie... zadań będzie co dwa lata przez
RM weryfikowana. Opracowanie obejmuje lata
2003–2006, z tym, że przewidziano w nim działa-
nia w perspektywie kolejnych 4 lat. Zawiera ono
również najważniejszą rybnicką proekologiczną in-
westycję, czyli budowę kanalizacji. Dokument zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez zarząd woje-
wództwa śląskiego. Wykonawcą opracowania jest
Beskidzki Fundusz Ekorozwoju z Bielska–Białej,
którego misją jest m.in. świadczenie profesjonal-
nych usług i pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z ekorozwojem.

Z dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji
dokonanej przez przedstawicieli bielskiej firmy,
można się było domyślić, że radni, nie negując
potrzeby powstania Programu..., oczekiwali po
nim gotowych recept  na różne uciążliwości zwią-
zane z naruszeniem równowagi ekologicznej
i konkretnych projektów, szczególnie w dzielni-
cach zdegradowanych górniczą eksploatacją.
Kazimierz Zięba (SLD) podjął temat koniecz-
ności eliminacji azbestu z budynków, przede
wszystkim spółdzielczych. St. Stajera interesowa-
ła droga ewentualnych środków na zadania pro-
ekologiczne z europejskiego Funduszu Spójno-
ści, a także sprawa modernizacji oczyszczalni
Best Eko, która musi spełniać europejskie nor-
my. R. Niewelt poruszył temat uciążliwości ni-
skiej emisji pyłów, a Henryk Ryszka (BSR) pro-
blem składowania kamienia kopalnianego i hałd.
Podjęto też temat boguszowickiego składowiska
odpadów komunalnych, planów zamknięcia w tym
roku jednej z jego kwater i ewentualnych zmian
własnościowych związanych z tym obiektem.

Prezydent zwrócił uwagę, że na decyzje doty-
czące składowiska wpływ będzie miał przede
wszystkim rachunek ekonomiczny,
ale wszystkie plany zmian będą weryfikowa-
ne przez radnych. To również radni będą de-
cydować o realizacji poszczególnych projek-
tów wynikających z zapisów Programu...
Leszek Kuśka (BSR/PiS) nie zauważył w oma-
wianym dokumencie przykładów współdziała-
nia regionalnego, np. jeśli chodzi o ochronę
wód. Ponieważ jednak koordynatorem progra-
mów ochrony środowiska wszystkich gmin jest
zarząd województwa śląskiego, można mieć na-
dzieję, że taka współpraca jest w całe przed-
sięwzięcie wpisana. Wiesław Zawadzki (SLD)
poruszył temat możliwości korzystania ze środ-
ków unijnych np. przez spółdzielnię mieszka-
niową oraz problem partnerstwa publiczno–
prywatnego, otrzymał jednak odpowiedź, że
omawiany Program... dotyczy tylko przedsię-
wzięć samorządowych. Dyskusja wyjaśniła rad-
nym wiele problemów, przyjęli więc dokument
jednogłośnie.

Kolejnym punktem sesji była uchwała
w sprawie uzupełniającego wyboru ławników
na kadencję 2004–2007.  Powołując się na list
prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, prze-
wodniczący RM wyjaśnił radnym konieczność
ponownej procedury wyboru ławników. Otóż fakt
nie zgłoszenia przez wojewodę wystarczającej ilo-
ści kandydatów na ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, uniemożliwił stworzenie składów
orzekających, a tym samym utrudnił pracę wy-
miaru sprawiedliwości w tej kategorii spraw.
„Dlatego też – jak cytował treść listu M. Śmigiel-
ski – prezes sądu podjął decyzję o zwróceniu się
do rady o uzupełnienie listy, przez dokonanie wy-
boru nowych ławników, tym razem wyłącznie spo-
śród kandydatów zgłoszonych przez terenowy or-
gan administracji rządowej”.  W związku z tym
biuro Rady Miasta Rybnika wystosowało pisma
do kilkudziesięciu jednostek administracji woje-
wody. W efekcie do Sądu Rejonowego w Rybni-
ku zgłoszonych zostało 17 kandydatów, a do Sądu
Okręgowego w Gliwicach – 11. Następnie do pracy
przystąpił zespół, wyłoniony w czasie styczniowej
sesji RM („GR” nr 2), który powołano w celu przy-
gotowania opinii na temat kandydatów na ławni-
ków. W zespole znaleźli się Józef Ibrom (BSR),
Henryk Ryszka, Andrzej Wojaczek (BSR/PiS)
i Kazimierz Zięba. — Zespół przeprowadził oce-
nę kandydatów według kryteriów ustalonych przy
pierwszych wyborach ławników — tłumaczył
J. Ibrom. Podobnie jak wtedy, największą ilość
punktów przyznawano osobom powyżej 50 lat,
pracującym, z wyższym wykształceniem kierun-
kowym.  Z tak opracowanej listy kandydatów
mogli skorzystać radni dokonując wyboru ław-
ników: — Każdy z radnych zdecyduje czy uzna

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – 24 marca

Tej sesji nie było w ustalonym wcześniej harmonogramie i tylko
dlatego zyskała miano „nadzwyczajnej”. „Reszta” nie odbiegała
od standardów, do których radni zdążyli nas już przyzwyczaić –
sporo wielowątkowych dyskusji i mimo niewielu uchwał,
zakończenie „wieczorową porą”.
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punktację, którą opracował nasz zespół, czy też
uwzględni swoją ocenę — mówił J. Ibrom.
Zanim radni przystąpili do tajnego głosowania, jed-
nogłośnie zaakceptowali regulamin wyborów i po-
wołali komisję skrutacyjną w składzie: Wiesław Za-
wadzki, Andrzej Wojaczek i Lidia Rosół (RIO).
W głosowaniu tajnym, radni wybrali 15 ławników
Sądu Rejonowego w Rybniku i 6 ławników Sądu
Okręgowego w Gliwicach do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych na kadencję lat 2004 – 2007.

Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok tra-
dycyjnie omówił skarbnik Bogusław Paszen-
da. Najżywszą dyskusję wywołały zmiany doty-
czące modernizacji drogi krajowej nr 78 (ul. Wo-
dzisławska wraz z wiaduktem i ulicami Gliwicką
i Rybnicką), której wartość kosztorysową osza-
cowano na 64.348,215 zł. Jak wyjaśnił prezydent
Adam Fudali, na realizację tej inwestycji miasto
będzie starało się pozyskać środki pomocowe
z UE. Mowa o dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego – Transport.
Zastrzeżenia ze strony K. Stokłosy wzbudziła
kwota przeznaczona na modernizację tej drogi,
która okazała się wyższa od wcześniej zakłada-
nej: — To żenujące, że do planu przyjmujemy
kwotę 30 mln zł i po niespełna trzech miesiącach
okazuje się, że wartość kosztorysowa jest większa
o ponad 100%. Przecież nie możemy aż tak mylić
się w szacowaniu kosztów na zadaniach inwesty-
cyjnych — przekonywała K. Stokłosa, wyrażając
swoje obawy o stan budżetu i środki własne mia-
sta na inwestycje w kolejnych latach. Jak wyja-
śnił prezydent, spore rozbieżności dotyczące
modernizacji drogi krajowej, związane są z re-
montem wiaduktu na ul. Wodzisławskiej, które-
go koszt wstępnie oszacowano na ok. 5 mln zł,
ale ostatecznie wartość kosztorysową ustalono na
poziomie 15 mln zł. Wpływ na ustalenie takiej
kwoty miała dokładna analiza wielu elementów,
w tym konstrukcji nośnej wiaduktu. — Chcemy
zbudować wiadukt na miarę XXI wieku. Nie moż-
na przecież zrobić „partyzantki” i dokonywać po-
nownych remontów — przekonywał prezydent,
za wzór podając wiadukt w Radlinie. Stwierdził
ponadto, że zapisana w budżecie kwota jest je-
dynie wartością kosztorysową, która po przetar-
gu z pewnością ulegnie zmianie.

W dalszej części dyskusji nad zmianami w bu-
dżecie miasta radna RIO pytała dlaczego podję-
to decyzję o przekazaniu na zabezpieczenie za-
dań zgłoszonych do „Programu łagodzenia w re-
gionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnie-
nia w górnictwie węgla kamiennego” dodatkowych
środków w wysokości 532.960 zł przekazanych
z Ministerstwa Finansów na subwencję ogólną
oświatową. Radna powoływała się przy tym na
uzyskane wcześniej wyjaśnienia, zgodnie z któ-
rymi generalną zasadą gospodarki budżetowej

Rybnika miało być pozyskiwanie wszelkich po-
jawiających się oszczędności na obniżenie defi-
cytu bieżącego roku, jak i skumulowanego nie-
doboru: — Dziwię się więc, że nie zaproponowa-
no obniżenia o tę kwotę deficytu budżetowego,
zaplanowanego na rok 2004. (...) Miasto powin-
no być konsekwentne i skoro jest zasada, że środ-
ki dodatkowo wygospodarowane mają zmniejszyć
deficyt, to niech je zmniejszają. Prezydent A. Fudali
tłumaczył, że życie gospodarcze w naszym kraju
zmienia się jak w kalejdoskopie, a budżet jest
materią elastyczną i finansów miasta nie można
prowadzić „(...) w sposób sztywny”: — W pełni
podtrzymuję swoją opinię, w myśl której każda
nadwyżka ma zmniejszać deficyt. Jednak ten me-
chanizm sprawdza się pod koniec roku budżeto-
wego kiedy wiem, że jakieś zadanie nie będzie re-
alizowane, wówczas powstała w ten sposób
oszczędność przeznaczana jest na obniżenie defi-
cytu. Takie kroki nie mogą być podejmowane na
etapie „rozkręcania” budżetu — tłumaczył prezy-
dent. A. Fudali przypomniał też, że kwota,
o którą pytała radna, ma być zabezpieczeniem
zadań, na jakie miasto pozyskało niebagatelną
kwotę 9 mln zł. Nawiązał również do pozosta-
łych zadań zapisanych w Zintegrowanym Planie
Operacyjnym Rozwoju Rybnika oraz zmian
w budżecie, których, jak mówił, będzie jeszcze
wiele, a to z uwagi na fakt, że „(...) administracja
Urzędu Miasta jest bardzo aktywna jeżeli idzie
o możliwość pozyskiwania środków pomocowych
z Unii Europejskiej”. K. Stokłosa wróciła jeszcze
do tematu modernizacji drogi krajowej nr 78
i pytała, co było przyczyną zamiany etapów re-
alizacji tego zadania. Zgodnie z założeniami jako
pierwsza miała być modernizowana ul. Gliwicka
– Rybnicka, a w dalszej kolejności ul. Wodzisław-
ska wraz z wiaduktem. Teraz nastąpiły zmiany.
— Najpilniejszą potrzebą jest modernizacja wia-
duktu, stąd zmiana etapów — wyjaśnił B. Paszen-
da. K. Stokłosa stwierdziła, że stosowne wyjaśnie-
nia powinny były znaleźć się w uzasadnieniu do
projektu. Przy tej okazji zwróciła uwagę na fakt,
że zwykle uzasadnienia do uchwał są „lapidar-
ne”, a brak szczegółowych informacji niepotrzeb-
nie przedłuża dyskusję. Obawy co do zmian eta-
pów modernizacji drogi krajowej nr 78, wyraził
również Henryk Frystacki (BSR/PiS), ale prezy-
dent uspokajał, że prace będą prowadzone tak, by
nie „sparaliżować” ruchu w mieście. St. Stajer pytał
o terminy robót na wiadukcie. Zwrócił też uwagę
na stan finansów miasta: — Kiedy na sesji stycznio-
wej ustalaliśmy, że na remont drogi krajowej nr 78
będziemy ubiegać się o środki pomocowe, zakłada-
liśmy, że na 2005 rok będziemy potrzebować ponad
3 mln zł środków własnych, a na rok 2006 – 4 mln zł.
Po poprawkach i wzroście wartości kosztorysowej
przewiduje się, że w roku 2005 będziemy musieli
mieć 5,5 mln zł wkładu własnego, a w 2006 już
ponad 10 mln zł. Co zrobimy? A. Fudali wyjaśnił,
że termin remontu wiaduktu zostanie szczegó-
łowo określony w specyfikacji przetargowej
i będzie dostosowany do dogodnych warunków,

kiedy ruch na drogach jest mniejszy. Ustosun-
kował się również do obaw radnego RIO:
 — Obserwuję pilnie budżet naszego miasta.(...)
Do tej pory udało się nam sprawnie zarządzać fi-
nansami i jestem przekonany, że tak będzie dalej
— mówił A. Fudali. Jednak zdaniem prezyden-
ta, miasto powinno realizować śmiałe i ambitne
zadania, które „przyciągają” unijne pieniądze.
Nawiązał też do dobrego przygotowania miasta
w pozyskiwaniu europejskich funduszy i podkre-
ślał, że dzięki podejmowanym w Rybniku inwe-
stycjom i modernizacjom kolejnych obiektów,
wzrasta majątek miasta, który będzie przyciągał
nowych inwestorów. — Trend inwestycyjny jest
słuszny. Wymaga rozwagi ale też odwagi i deter-
minacji — podsumował A. Fudali. — Idziemy
w bezpiecznym kierunku. — Nie jestem  o tym
przekonany — ocenił St. Stajer. Wymianę zdań
zakończyło głosowanie. Uchwałę poparło 16
osób, 3 były przeciw, a 4 wstrzymały się od gło-
su. (Wcześniej pozytywną opinię wydała Ko-
misja finansów RM – 6 osób było za, a 3 się
wstrzymały).

Uchwała w sprawie zmian budżetowych mówi
też o zwiększeniu dochodów i wydatków (per sal-
do) o kwotę 1.111.226 zł, o dokonaniu przenie-
sień wydatków budżetowych, zwiększeniu wydat-
ków dzielnic o kwotę 28.600 zł, a także o zmia-
nach w planach finansowych Gminnego i Powia-
towego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Rada Miasta zajęła stanowisko w sprawie
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla
mieszkańców Rybnika. Sprawa, której efektem
było jednogłośnie przyjęcie uchwały, rozpoczęła
się od pewnej korespondencji. O jej szczegółach
poinformował radnych A. Fudali. Otóż zastępca
marszałka województwa Wiesław Maras napi-
sał w liście do prezydenta, że zarząd wojewódz-
twa śląskiego podjął działania, by ustalić czy za-
chodzi potrzeba umieszczenia w strukturach Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 od-
działu radioterapii. W tym celu zwrócił się do
konsultantów wojewódzkich w zakresie onkolo-
gii i radioterapii onkologicznej o opinię. Jeden
z nich, doc. Krzysztof Składowski, stwierdził,
że bliskość zakładu radioterapii w Centrum On-
kologicznym w Gliwicach oraz perspektywa jego
rozbudowy w latach 2004–2006, zaspokoi potrze-
by chorych z tego regionu na długie lata. Bazu-
jąc na tej właśnie opinii, zarząd województwa ślą-
skiego uznał, że nie ma konieczności, by w ryb-
nickim szpitalu taki oddział powstał i poprosił
prezydenta o zweryfikowanie programu użytko-
wego szpitala z uwzględnieniem rezygnacji z za-
kładu i oddziału radioterapii. W lutym, kiedy pi-
smo dotarło do A. Fudalego, mówiło się już nie
o ponad 38 mln zł, ale o 20 mln zł, na zakończe-
nie budowy WSS nr 3. Tak więc, odpowiadając
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na list, prezydent zwrócił uwagę, że kwota ta nie
gwarantuje zakończenia prac tak jak planowano
w tym roku, a co najważniejsze, przekonywał, że
powinno się zrealizować pełen zakres programu
użytkowego szpitala, który został zatwierdzony
przez zarząd województwa śląskiego w 2002 roku.
Wówczas to zasadność istnienia w Rybniku
ośrodka radioterapii nie budziła żadnych zastrze-
żeń. Co więcej, jak poinformował radnych
Tomasz Zejer (RIO), w ubiegłym roku w szpi-
talu obradowała sejmowa podkomisja inwestycji
wieloletnich komisji finansów publicznych, która
zaakceptowała projekt powstania radioterapii. Po-
dobnie uczyniła rada społeczna szpitala i poprzed-
ni zarząd województwa śląskiego. W swoim liście
prezydent napisał też o wysiłku finansowym, ja-
kie podjęło miasto i jego mieszkańcy, by budo-
wa szpitala została jak najszybciej zakończona.
Wiesław Maras nie zgodził się jednak z tą argu-
mentacją i koncepcją utrzymania ośrodka radio-
terapii. Ponadto poinformował, że na realizację
programu finansowo–rzeczowego szpital ma już
nie 20 mln zł, a 15 mln zł i powinien przygoto-
wać program adekwatny do finansów. Szacuje się,
że radioterapia miałaby kosztować ok. 8,3 mln zł,
a w tej sytuacji realizowanie pozostałych zadań
szpitala byłoby niemożliwe.

— Rada Miasta powinna wypowiedzieć się w
tej kwestii — mówił prezydent nie kryjąc rozcza-
rowania takim obrotem sprawy. — Zdaję sobie
sprawę, że uchwała wyrażająca zdecydowany
sprzeciw wobec zamiaru rezygnacji z oddziału ra-
dioterapii, oznacza wykopanie topora wojennego
między mną i marszałkiem, ale zostaliśmy wybra-
ni po to, by dbać o dobro naszych mieszkańców.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że konsul-
tant wojewódzki, który wydał „wyrok” na ryb-
nicką radioterapię, a na którego opinię powołał
się zarząd województwa, jest jednocześnie pra-
cownikiem zakładu radioterapii Centrum Onko-
logii w Gliwicach. Wydał więc decyzję korzystną
dla swojego zakładu pracy, niekoniecznie pokry-
wającą się z oczekiwaniami mieszkańców całego
subregionu. Dlaczego? Jeszcze raz potwierdziła
się zasada, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi,
chodzi o pieniądze... Radioterapia jest bardzo
dobrze opłacana przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Pojawiła się więc rywalizacja o środki:
— Szefem gliwickiego Centrum Onkologii jest kon-
sultant krajowy, a specjalistą do spraw radiotera-
pii jest osoba zatrudniona w instytucie onkologii.
Oni nas „wycinają”, bo nie chcą zakładu konku-
rencyjnego (...) — mówił T. Zejer. Wynik finan-
sowy WSS nr 3 jest wprawdzie ujemny, ale jak
mówił A. Fudali, nie wynika on ze złego zarzą-
dzania, lecz z braku możliwości zakontraktowa-
nia odpowiednich środków tak, by placówka mo-
gła działać zgodnie z przeznaczeniem. Gdyby za-
tem radioterapia powstała w Rybniku, szpital
podreperowałby swoją kondycję finansową, a co
najważniejsze, chorzy mieliby możliwość komplek-
sowej opieki i leczenia. W WSS nr 3 funkcjonuje

przecież 50 łóżkowy oddział onkologii. Poza tym
działające obecnie ośrodki terapeutyczne nie są
w stanie zaspokoić istniejących na tym obszarze
potrzeb, a dzięki ośrodkowi radioterapii w Ryb-
niku, chorzy z subregionu południowo – zachod-
niego województwa śląskiego nie musieliby do-
jeżdżać lub być przewożeni do centrum onkolo-
gii w Gliwicach. A jak się okazuje, jest to niema-
ły problem. Radny BSR Czesław Tkocz mówił
o osobach, które zmuszone są do wynajmu
mieszkań w Gliwicach, by kontynuować lecze-
nie w Centrum Onkologii: — Powinniśmy się do-
magać kontynuacji tej od dawna obiecanej in-
westycji, a jest to ważne, gdyż pacjenci z tego re-
gionu, którzy karetkami dojeżdżają do Gliwic,
mają obawy, że środki na ten cel mogą się wkrót-
ce skończyć — mówił radny. — Skoro w szpitalu
istnieje oddział onkologiczny, logiczne jest rów-
nież powstanie oddziału radioterapii.

— Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że orga-
nem założycielskim WSS nr 3 jest marszałek, a or-
ganem założycielskim Centrum Onkologii w Gli-
wicach – minister, czyli właściciel naszego szpita-
la „daje zarobić” konkurencji. Taka decyzja jest
co najmniej dziwna — mówi o całej sprawie
A. Fudali. — W warunkach ograniczoności środ-
ków przeznaczonych na leczenie, doprowadza się do
sytuacji, że jeden z niewielu ośrodków świadczących
takie usługi medyczne, zaczyna wygrywać metoda-
mi politycznymi możliwość inwestowania w inny szpi-
tal, który może być konkurencją — podsumował
dyskusję szef Komisji zdrowia T. Zejer.

Uchwała, którą radni przyjęli jednogłośnie
(podobnie jak wcześniej Komisja zdrowia RM),
trafi do marszałka województwa śląskiego, prze-
wodniczącego i radnych sejmiku województwa
śląskiego oraz do posłów i senatorów rybnickie-
go okręgu wyborczego z prośbą o interwencję.
Mówi ona o wyrażeniu stanowiska w sprawie
przedstawionego przez zarząd województwa ślą-
skiego zamiaru rezygnacji z uruchomienia Od-
działu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 oraz o kwestii zatwierdzo-
nego przez zarząd województwa pełnego zakre-
su projektu budowy WSS nr 3. W stanowisku czy-
tamy m.in. że „(...) w warunkach uprzedniego, bu-
dżetowego finansowania realizacji świadczeń zdro-
wotnych, decyzja o powstaniu takiego ośrodka nie
budziła zastrzeżeń i dopiero teraz możliwość po-
wstania kolejnego ośrodka konkurencyjnego
z Centrum Onkologii napotyka na istotne trudno-
ści. Podkreślono również, że bagatelizowany jest
problem transportu chorych do Centrum Onko-
logii w Gliwicach, a uniemożliwienie uruchomie-
nia ośrodka radioterapii w WSS nr 3 „(...) w istot-
ny sposób utrudni szpitalowi uzdrowienie obecnie
bardzo trudnej sytuacji finansowej”. W czasie dys-
kusji W. Zawadzki sugerował zmianę kolejności
argumentów przedstawionych w stanowisku, jed-
nak uznano, że jest ona właściwa, a Michał
Chmieliński (BSR) proponował, by bardziej
dobitniej wyłożyć „kawę na ławę”. Jednak
T. Zejer przekonywał, że i bez tego stanowisko

Rady zostanie odpowiednio odczytane. Jednak
jaki będzie tego efekt?

Radni przychylili się do propozycji utwo-
rzenia i nadania statutu Ośrodkowi Inter-
wencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybni-
ku. Jak wyjaśniła referująca projekt uchwały za-
stępca prezydenta Ewa Ryszka, dodanie psycho-
terapii do kompetencji ośrodka wynika z koniecz-
ności zapewnienia możliwości leczenia i rehabi-
litacji osobom uzależnionym od środków psycho-
aktywnych oraz stworzenia kompleksowej pomo-
cy dla rodzin osób uzależnionych i dysfunkcyj-
nych: — Placówka, która ma powstać, poszerza
działalność psychoterapeutyczną Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej funkcjonującego w chwili obec-
nej w budynku przy ul. Chrobrego. Skąd taka ko-
nieczność? Na terenie miasta istnieje wprawdzie
jedna poradnia, która zajmuje się pracą terapeu-
tyczną z osobami uzależnionymi od alkoholu –
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psycho-
edukacji oraz Terapii Uzależnienia od Alko-
holu i Współuzależnienia – ale okazuje się,
że takich placówek powinno być więcej: — Usta-
wodawca mówi, że na każde 25 tys. mieszkańców
może zostać utworzona tego typu poradnia — mó-
wiła Ewa Ryszka. — Proponujemy powstanie tej jed-
nostki, nie angażując dodatkowych środków z bu-
dżetu miasta, a tylko zbierając je pod jedną egidą
i planując rozszerzone działanie. Jak poinformował
przewodniczący Komisji samorządu, bezpieczeń-
stwa i pomocy społecznej Leszek Kuśka jej człon-
kowie zaakceptowali projekt uchwały jednogłośnie.

W czasie dyskusji T. Zejer sugerował, by pla-
cówka starała się o kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, podając za przykład ośrodek
leczniczo – rehabilitacyjny im. Jana Pawła II
w Rybniku, który również był finansowany ze
środków budżetowych, a w bieżącym roku pozy-
skał z NFZ 100 tys. zł, co, jak stwierdził T. Zejer,
dla małej jednostki jest sumą niebagatelną.
— Nie zapominamy o Narodowym Funduszu
Zdrowia — zapewniała wicperezydent. W czasie
dyskusji przywołano wspomniany już Ośrodek Po-
mocy Psychologicznej i Psychoedukacji oraz Te-
rapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależ-
nienia. T. Zejer złożył na ręce E. Ryszki program
naprawczy ośrodka, napisany przez dyrektora tej
placówki. Do tematu włączyła się K. Stokłosa,
sugerując, że osobie tej powinno się pomóc w pi-
saniu grantów i rozliczaniu się z nich, gdyż jak się
okazuje placówka nie rozliczyła się z dotacji.
W tej sytuacji, jak wyjaśniła wiceprezydent
E. Ryszka, nie może być mowy o sfinansowaniu
kolejnych programów. T. Zejer podkreślił, że dy-
rektor ośrodka jest dobrym terapeutą, ale nie ra-
dzi sobie z jego prowadzeniem. Dodał też,
że „(...) nie może przejść obojętnie nad sytuacją,
kiedy środki na działalność ośrodka za lata po-
przednie nie zostały do końca rozliczone. Musimy
szanować publiczne pieniądze. Podobną opinię

c.d. ze strony 5.
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wyraził H. Frystacki, podkreślając, że każde sto-
warzyszenie musi rozliczyć się z otrzymanych fun-
duszy. — Czynsz preferencyjny dla Ośrodka..., od-
stąpienie od egzekucji komorniczej, pomoc w pi-
saniu grantów i rozliczaniu się — wyliczał prezy-
dent A. Fudali, mówiąc o „ręce wyciągniętej
w stronę placówki”: — Jednak do pomocy musi
być partner — przekonywał.

Ostatecznie radni przegłosowali całą uchwałę
20 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się.
W statucie nowopowstałego Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej i Psychoterapii czytamy o jego za-
daniach i celach, finansowaniu, mieniu i osobo-
wości prawnej. Placówka zostanie utworzona
z dniem 1 maja.

Kolejny projekt uchwały był logiczną konse-
kwencją poprzedniego. W związku z rozszerze-
niem zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej
o psychoterapię, co radni wcześniej uchwalili, po-
jawiła się konieczność zmiany niektórych para-
grafów w Miejskim programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ
chodziło tylko o zmianę nazwy poprzez dodanie
wyrażenia „...i psychoterapii”, radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie.

Ostatni punkt, w którym radni składają
wnioski, interpelacje oraz zadają pytania,
zdominował temat dróg i to nie tylko
za sprawą pozimowych szkód. Radny W. Za-
wadzki postulował likwidację znaku STOP przed
torami nieczynnej już bocznicy na ulicy 1 Maja
w Chwałowicach przed granicą z gminą Janko-
wice (postulat ten już został zrealizowany i tory
zlikwidowano), zaś T. Zejer poprawę koordyna-
cji i sprawności służb miejskich w rozładowywa-
niu korków w godzinach szczytu. „Drogowy” pro-
blem miał też St. Stajer, który poruszył sprawę
dojazdu wozów asenizacyjnych do oczyszczalni
Best Eko ul. Rycerską, przeciwko czemu prote-
stują okoliczni mieszkańcy. Radny poruszył też
powracającą co roku sprawę remontów na-
wierzchni dróg po zimie, wyrażając obawę, że bez
pomocy z zewnątrz miejskie służby nie uporają
się z naprawami do jesieni. Radny Bronisław
Drabiniok (PO) przywołał podejmowany wie-
lokrotnie temat wiaduktu na Paruszowcu, zwra-
cając uwagę na brak specjalnych oznaczeń i wa-
hadłowego „wysokościomierza”. Prezydent za-
pewnił, że wiadukt jest oznakowany, a ponieważ
podjęto już decyzję o obniżeniu jezdni (prace
będą prowadzone w lecie), nie warto ponosić
dodatkowych kosztów. Zapowiedź remontu in-
nego wiaduktu, zlokalizowanego w Niedobczy-
cach, zaniepokoiła mieszkańców tej dzielnicy,
czemu dali wyraz radni Longin Bednorz (RIO)
i H. Ryszka. Obawiają się oni skutków  wzmożo-
nego ruchu z powodu objazdów, które zostaną
wyznaczone prawdopodobnie przez Niedobczy-
ce. Również radny z Chwałowic A. Wojaczek wy-
raził sprzeciw wobec ewentualnego kierowania

ruchu ul. Śląską. Jak powiedział prezydent, termin
„przydatności” wiaduktu mija w 2005 roku i jego
modernizacja jest kwestią czasu, zaś plany objaz-
dów zostaną sporządzone przez uprawnione do
tego służby. Problem oznakowania ul. Patriotów
w Boguszowicach poruszył radny Jan Kruk (BSR).

Osobny temat stanowiły złożone na piśmie
propozycje radnego R. Niewelta dotyczące re-
witalizacji ul. Świerklańskiej. Radny dowodził, że
ułatwiłoby to połączenie miasta z realizowany-
mi autostradami A2 i A4, odciążając z ruchu sa-
mochodowego centrum miasta. Prezydent
A. Fudali uznał tę propozycję za bardzo intere-
sującą, mającą szansę na zaistnienie w planie
przestrzennego zagospodarowania oraz w po-
wstającym studium komunikacyjnym miasta. Re-
alizacja tego pomysłu byłaby możliwa we współ-
pracy z Kompanią Węglową, której relacje z Ryb-
nikiem prezydent uważa za bardzo dobre. Rad-
ny St. Stajer podkreślił, że każda propozycja wy-
prowadzenia ruchu w kierunku autostrad z mia-
sta jest godna rozważenia.

Gorącym tematem był też problem, a właści-
wie prawdziwa plaga, kradzieży wszelkiego ro-
dzaju metali i ich sprzedaż do punktów skupu
złomu. Od dłuższego czasu opinię publiczną na-
szego miasta bulwersują przypadki kradzieży po-
pełniane przez złomiarzy, szczególnie zaś ich dra-
matyczne skutki: śmierć kilkuletniego dziecka po
wpadnięciu do niezabezpieczonej studzienki ście-
kowej czy obrabowanie z metalowych części gro-
bów na chwałowickim cmentarzu. Problem ten
został wywołany przez J. Ibroma, który przyto-
czył kolejne fakty: demontaż i kradzież części
toru między stacjami Paruszowiec i Leszczyny
oraz kradzież latarń z parku w centrum miasta.
Radny zaapelował do władz miasta o konkretne
działania, choć trzeba zdać sobie sprawę, że pro-
blem jest szerszy i nie dotyczy jednej gminy. Jak
powiedział prezydent, odnotowano pewne suk-
cesy w walce z tym procederem: przy wydatnej
pomocy miasta ujęto sprawców dewastacji gro-
bów, zatrzymano też ciężarówkę wypełnioną zło-
mem pochodzącym z konstrukcji basenu w Bo-
guszowicach. Uchwały poszczególnych rad gmin
w różny sposób ograniczające i utrudniające
skup, szczególnie metali kolorowych, są w prak-
tyce mało skuteczne, a niekiedy wręcz kwestio-
nowane przez nadzór prawny jednostek nadrzęd-
nych. H. Ryszka wyjście z sytuacji widzi tylko
poprzez rozwiązania ustawowe. Przy okazji
w imieniu 19 radnych zgłosił on wniosek o orga-
nizację specjalnych, tematycznych posiedzeń RM
z udziałem śląskich parlamentarzystów. Miasto
zauważa drastyczność problemu kradzieży me-
talowych części miejskiej infrastruktury, stąd
pomysł wyjątkowego, poświęconego tej prawie,
posiedzenia Związku Gmin i Powiatów Subre-
gionu Zachodniego Woj. Śląskiego z siedzibą
w Rybniku z udziałem służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w regionie.  (Czytaj str. 8–9).

Radną K. Stokłosę zainteresowała sprawa
dzierżawienia przez spółkę „Hossa” obiektu

Po raz pierwszy absolutorium otrzymał prezy-
dent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za re-
alizację polityki finansowej, a nie jak dotąd – za-
rząd miasta. Sesja absolutoryjna była zdecydowa-
nie mniej burzliwa od podobnych posiedzeń w la-
tach ubiegłych, a dyskusja bardziej merytoryczna.
Atutem prezydenta było zamknięcie ubiegłorocz-
nego budżetu nadwyżką w wysokości ponad 1 mln.
zł, co też zapewne rzutowało na wynik głosowa-
nia: za było 18 radnych, przeciw 5, wstrzyma-
ło się 2. Opozycyjna Rybnicka Inicjatywa Oby-
watelska, poza jedną osobą, głosowała przeciw
udzieleniu absolutorium, bo nie przekonał jej sam
fakt nadwyżki i radni tego ugrupowania mieli za-
strzeżenia do sposobu jej wypracowania. Natomiast
zdecydowana większość radnych z listy SLD zagło-
sowało za pozytywnym rozpatrzeniem sprawozda-
nia finansowego. Od głosu wstrzymali się radny PO
oraz najmłodszy stażem radny wybrany z listy RIO,
ale nie reprezentujący już tego ugrupowania.

Szczegółową relację z sesji absolutoryjnej,
wraz z opiniami o wykonaniu budżetu ugru-
powań zasiadających w Radzie Miasta, opu-
blikujemy w majowej „GR”, która ukaże się
23 maja br.                                                    (r)

gastronomicznego na terenie kąpieliska „Ruda”,
co, jak powiedział prezydent A. Fudali, jest formą
pomocy dla miejskiej spółki. Radny J. Kruk,
w imieniu mieszkańców osiedla w Boguszowi-
cach, wniósł o ustalenie regulaminu wymiany
okien na koszt lokatorów.

Henryk Frystacki poinformował Radę o zawią-
zaniu się zespołu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, do którego przystąpił on sam oraz Leszek
Kuśka i Andrzej Wojaczek. Nowa grupa zapro-
siła do współpracy innych radnych.

Nie pozostały bez konsekwencji wydarzenia
z poprzedniej sesji w czasie ślubowania nowego
radnego Tadeusza Gruszki. Oświadczył on,
że po rozmowie z szefem klubu RIO St. Staje-
rem, nie reprezentuje już ani klubu, ani tego sto-
warzyszenia. Odpowiedź radnego Stajera,
że T. Gruszka nie może wystąpić z klubu RIO,
bo nigdy nie został do niego przyjęty, została
przez paru radnych, pamiętających, że T. Grusz-
ka startował do wyborów z listy RIO,  przyjęta
z dezaprobatą.

Na zakończenie sesji radni wysłuchali infor-
macji radcy prawnego na temat oświadczeń ma-
jątkowych.

(S), (r)

AbsolutoriumAbsolutoriumAbsolutoriumAbsolutoriumAbsolutorium
dla prezydentadla prezydentadla prezydentadla prezydentadla prezydenta

Wolne głosyWolne głosyWolne głosyWolne głosyWolne głosy

Na sesji, która się odbyła 14 kwietnia
br. radni, po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2003 rok,
udzielili z tego tytułu prezydentowi Ryb-
nika absolutorium.
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 Wciąż wielu z nas nie może pogodzić się ze

śmiercią dziecka, do jakiej doszło w Chwałęcicach.
Czteroletnia Bogusia zginęła wpadając do stu-
dzienki kanalizacyjnej, z której „złomiarze” skra-
dli pokrywę. Głupota złodziei doprowadziła do
tragedii, która na zawsze odmieniła życie jednej
z rybnickich rodzin. To z pewnością najdrastycz-
niejsze, ale nie jedyne zdarzenie, w którym nie-
chlubną rolę odgrywają „złomiarze”. Niedługo
cieszyli się odwiedzający rybnicki park „Buków-
ka” ze stylowego oświetlenia, za to ucieszyli się
złodzieje, gdyż udało im się zdemontować trzy
parkowe latarnie. Działalność „złomiarzy” dała się
we znaki również mieszkańcom Chwałowic.
To właśnie groby ich zmarłych zostały ogołocone
z mosiężnych i miedzianych krzyży, ornamentów
i liter. W ten sposób zdewastowano prawie 40 na-
grobków. Sprawcy, których udało się zatrzymać,
dzięki „akcji” na chwałowickim cmentarzu zarobi-
li ... 70 zł – kwotę niewspółmierną do wyrządzo-
nych szkód. „Złomiarze” kradną, co się da, bo ceny
złomu w skupach rosną. Prawie codziennie słyszy-
my o tym, że złodzieje ukradli pokrywy włazów wo-
dociągowych i kanalizacyjnych lub doprowadzili do
unieruchomienia pociągu. Giną urządzenia ener-
getyczne i trakcyjne, elementy mostów i znaki dro-
gowe. Prawdziwym eldorado dla „złomiarzy” stają
się byłe zakłady przemysłowe, jak choćby kopal-
nia „Dębieńsko” w Czerwionce – Leszczynach.
Złodzieje nie przejdą też obojętnie obok zanie-
chanych inwestycji: — Niedawno udało się zatrzy-
mać samochód wyładowany złomem pochodzącym
z niedokończonej budowy basenu w Boguszowi-
cach. Złodzieje są mieszkańcami Wodzisławia —
mówi prezydent Rybnika Adam Fudali. Amato-
rzy łatwego zarobku nie przepuszczą nawet oka-
zji do wyniesienia dającego się sprzedać, wyposa-
żenia ... toalet w Urzędzie Miasta. — Nie posta-
wię przecież strażników pod drzwiami, by pilnowali
kto z czym wychodzi — tłumaczy A. Fudali. War-
to wziąć również pod uwagę inną kwestię. Nie
każdy zbieracz złomu musi być przestępcą. Część
z nich nie łamie prawa, a zbieranie złomu niejed-
nokrotnie jest ich jedynym źródłem utrzymania:
— Jeżeli pozyskują surowce w sposób legalny, niech
to robią nadal. Ale na pozyskiwanie złomu w spo-
sób czyniący olbrzymie straty materialne oraz two-
rzący zagrożenie dla życia i zdrowia, zgody być nie
może — przekonuje prezydent. A dane są coraz
bardziej niepokojące. Tylko w pierwszym kwar-
tale tego roku w Rybniku skradziono 80 elemen-
tów żeliwnych – wkładów do kratek ściekowych
oraz ciężkich włazów, podczas gdy w całym 2003 r.
– 98. Szacowana wartość szkód wynosi już 18.500 zł,

a w całym ubiegłym roku – 27.500 zł. W ten
sposób z budżetu miasta wyciekają pieniądze,
które zamiast na przykład na remonty dróg
idą na naprawy szkód wyrządzonych przez zło-
dziei złomu.

Nie dziwi zatem decyzja zarządu Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, by zorganizować de-
batę na temat zagrożenia bezpieczeństwa wywo-
łanego działalnością zbieraczy złomu. Uznano, że
prewencja prowadzona przez poszczególne ko-
mendy policji i władze lokalne nie jest wystarczająco

skuteczna, należy więc doprowadzić do koordy-
nacji działań w tym zakresie. Do udziału w spo-
tkaniu, które odbyło się w UM Rybnika, zapro-
szeni zostali posłowie, przedstawiciele władz Żor,
Jastrzębia, Wodzisławia i Raciborza oraz miej-
skich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w regionie. 2 kwietnia, na trzy dni przed zaplano-
wanym spotkaniem, sejm znowelizował ustawę
o odpadach, która zaostrza przepisy w zakresie
ewidencji transakcji skupu złomu. Zakłada ona
konieczność wypełnienia specjalnych formularzy
z dokładnymi danym personalnymi zarówno przez
zbieraczy, jak i przyjmujących złom w punktach
skupu. Formularz ma zawierać określenie rodza-
ju odpadów i źródło ich pochodzenia, imię, na-
zwisko, adres i numer dowodu osoby oddającej
złom, a nawet jej ewentualny pseudonim.

Jeśli sprzedający złom nie zechce się wylegitymo-
wać, skupujący nie będzie mógł go przyjąć. W sy-
tuacji gdy prowadzący skup złamie te przepisy,
grozić mu będzie grzywna lub areszt. Będzie też
zobowiązany do przechowywania formularzy
przez pięć lat. Przepisy nie dotyczą osób zbierają-
cych metalowe opakowania po produktach spo-
żywczych i napojach, m.in. puszki. Ustawa zakła-
da także możliwość szybkich kontroli punktów
skupu przez policję, straże miejskie i służby ochro-
ny kolei. Ustawa trafiła teraz do Senatu, ale jak
zapowiedział goszczący na spotkaniu Związku,
poseł Andrzej Markowiak, nie powinno być pro-
blemu z jej przyjęciem. Zdaniem posła, ustawa
w tym kształcie nie gwarantuje jednak rozwiąza-
nia problemu. W opinii A. Markowiaka, sytuację
mogłyby uzdrowić jedynie zmiany systemowe, któ-
re miałyby polegać na umożliwieniu zbycia złomu
tylko właścicielom nieruchomości, z której złom
pochodzi lub przez osobę, najlepiej podmiot go-
spodarczy, przez niego upoważnioną. — Dopóki
będzie popyt, będzie i podaż. Dlatego potrzeba zmian
systemowych — przekonywał A. Markowiak. —
Składnice złomu powinny odbierać złom tylko

od odkreślonych dostawców. Nie ma przecież zło-
mu znalezionego. Każdy złom ma swego właścicie-
la – jeśli został znaleziony w rowie, to właścicielem
tego rowu jest ktoś konkretny i to on sam, bądź też
udzielając zgody, zdecyduje o tym, czy złom może
być z tego terenu zabrany. (...) Osoba prywatna nie
może posiadać pewnych przedmiotów i jesteśmy w
stanie je szczegółowo wyspecyfikować. Poseł twier-
dzi, że ustawa niepotrzebnie angażuje policję, któ-
ra i bez tego ma sporo obowiązków, a z uwagi na
„rangę” tego typu zdarzeń, prokuratura może uma-
rzać dochodzenia: — Będziemy mieli przepisy i in-
strumenty, a nie będziemy w stanie ich egzekwować.
Nie ma nic lepszego, by zachęcić do łamania prawa,
jak pokazać niemoc organów ścigania — twierdzi
A. Markowiak. — Egzekwowanie prawa jest trudne.

Niedokończona budowa basenu w Boguszowicach jest dla „złomiarzy” prawdziwym eldorado.                 Zdj.: r
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Samorządowcy z regionu wypowiedzieli wojnę „złomiarzom”. Nikogo
to specjalnie nie dziwi, gdyż proceder zbieraczy złomu wywołuje coraz większe
oburzenie. Rosną straty, a co najważniejsze zagrożenia dla mieszkańców.
Bezmyślność „złomiarzy” doprowadziła już do ogromnej tragedii.
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Właściciele skupów złomu nie są zainteresowani,
by denuncjować swoich dostawców, bo na tym
zarabiają — dodał prezydent Żor Waldemar
Socha, który uznał, że propozycja posła Marko-
wiaka jest godna uwagi, choć byłaby rewolucją,
gdyż dla części społeczeństwa zbieranie złomu sta-
ło się sposobem na życie: — To prawie ich zawód,
a w tej sytuacji należałoby ich pozbawić możliwości
takiego zarobkowania — mówił. W czasie dyskusji
przedstawiono również inne pomysły na kontrolę
skupów złomu i zapobieganie kradzieżom. Przed-
stawiciel żorskiej policji sugerował, by wypłacać
premie dla osób pracujących w skupach, które in-
formowałyby o dostarczanych przedmiotach, po-
chodzących z kradzieży. O swoich niechlubnych do-
świadczeniach ze „złomiarzami” opowiadali też
przedstawiciele miast i komendanci policji z ob-
szaru subregionu zachodniego, gdyż skala zjawi-
ska dawno przekroczyła granice jednej gminy.
— To problem nas wszystkich — mówił prezydent
Wodzisławia Andrzej Krzyżak. Problem, który
przybiera na sile. W Jastrzębiu giną elementy sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej, a tamtejsza po-
licja nie może liczyć na pomoc ze strony straży prze-
mysłowej, a jedynie Straży Miejskiej. Na kradzieże
studzienek kanalizacyjnych, które powodują wy-
padki i uszkodzenia samochodów narzekają funk-
cjonariusze z Gliwic, których jest zbyt mało,
by mogli kontrolować każdy punkt skupu, zwłasz-
cza, że te „(...) rosną jak grzyby po deszczu”. W Wo-
dzisławiu na spotkanie dotyczące zbierania złomu

nie przyszedł nikt z prowadzących punkty sku-
pu na terenie miasta, na kolejnym pojawiły się
tylko dwie osoby. Komendant rybnickiej policji
Sławomir Sałbut mówił, że w czasie ostatnich
3 miesięcy na terenie miasta zatrzymano sprawców
18 kradzieży złomu. Podkreślał też, że właściciele
skupów nie chcą zgłaszać takich faktów, a jeżeli już
decydują się na taki krok, robią to z dużym opóź-
nieniem. Komendant zwrócił również uwagę na
skuteczność złodziei w omijaniu prawa i wysiłkach,
jakie podejmują, by zarobić na tym procederze.
Dlatego również on podkreślał konieczność wpro-
wadzenia zmian systemowych: — Ustawa powinna
być bardziej radykalna. Być może warto wprowadzić
monopol na prowadzenie tego typu działalności.
To pozwoliłoby skutecznie walczyć z problemem —
mówił S. Sałbut. — Zalegalizowaliśmy paserstwo —
przekonywał z kolei Marek Wróbel z Wydziału za-
rządzania kryzysowego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, który uznał, że warto zastanowić się nad
propozycją A. Markowiaka, by dostarczycielami
złomu mogły być tylko osoby prawne, ogranicza-
jąc lub całkowicie likwidując dostawy od osób fi-
zycznych. — Trzeba wypracować pewien system, a
policja nie może być sama w tym działaniu — prze-
konywał M. Wróbel.

Spotkanie zarządu związku zakończyło się jed-
nogłośnym przyjęciem uchwały w sprawie wy-
rażenia stanowiska dotyczącego podjęcia nie-
zbędnych rozwiązań legislacyjnych zmierzają-

cych do przywrócenia bezpieczeństwa publicz-
nego zagrożonego niekontrolowanym obrotem
złomem. Stanowisko zawiera 10 postulatów,
a jeden z nich mówi o obowiązku rejestracji
wszystkich transakcji skupu za pomocą formu-
larza z danymi personalnymi zbywcy. Ponadto
związek subregionu zachodniego zwrócił się
z apelem do mieszkańców, w którym czytamy:
„(...) Jeżeli widzicie Państwo osoby przywłaszcza-
jące sobie elementy infrastruktury, zgłoście na-
tychmiast taki przypadek na policję (bezpłatny
tel. 997, z tel. komórkowego 112) lub straż
miejską (bezpłatny tel. 986). Szybka reakcja
odpowiednich służb może pozwoli złapać złodziei
i ostudzi zapał innych „złomiarzy”. Apelujemy też
o jak najszybsze informowanie policji lub służb
komunalnych o brakach w elementach infra-
struktury, które mogą spowodować zagrożenie dla
życia i zdrowia mieszkańców. Szczególnie prosi-
my kierowców, także taksówkarzy i kierowców
autobusów, o jak najszybsze zgłaszanie braków
znaków drogowych, latarń ulicznych, studzienek
kanalizacyjnych lub innych urządzeń, których
brak powoduje niebezpieczeństwo (...)”.

Czy w ten sposób uda się zapobiec fali kra-
dzieży, uniknąć kolejnych strat i dramatycznych
zdarzeń? Wielu z nas uzna, że to walka z wia-
trakami, wielu, że warto podjąć wysiłek, by prze-
ciwstawić się rosnącej patologii. Na razie „zło-
miarze” wygrywają bitwy, ale czy oznacza to, że
wygrają całą wojnę?

(S)

Przełom marca i kwietnia to tradycyjny termin spotkania przedsiębiorców
branży budowlanej i gałęzi pokrewnych z potencjalnymi klientami na Giełdzie
Budownictwa i Wyposażenia DOM, organizowanej wspólnie przez miasto i Izbę
Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

IX Giełda DOM

...obejrzeć, dotknąć, kupić
Oferta

W tym roku na terenie Zespołu Szkół Ekono-
miczno–Usługowych zaprezentowało się 120 firm,
a stoiska odwiedziło ok. 10 tys. osób. Można przy-
puszczać, że na tak duże zainteresowanie targową
ofertą mogła wpłynąć zapowiedź podwyżki cen
materiałów i usług budowlanych po wejściu Polski
do UE. To był ostatni dzwonek dla wszystkich, któ-
rzy zamierzają budować, remontować i moderni-
zować jeszcze po starych cenach. Przedstawiciele
firm podkreślali, że mniej było oglądających, a wię-
cej osób, którzy przyszły na giełdę z konkretnym
zamiarem kupna towaru lub usługi.

A było w czym wybierać... Warto odnotować
pojawienie się nowych branż, jak choćby firm ofe-
rujących fachowy wystrój wnętrz, samochody do-
stawcze czy ...słoneczne baterie. Swoje stoiska miały
firmy nieduże, jak i potentaci – choćby „Makro”,
o bankach nie wspominając. Obecna na giełdzie
„od zawsze” firma AP zaprezentowała „inteligent-
ne” rolety zewnętrzne, które, natrafiając na prze-
szkodę, zatrzymują się, inna firma „rzuciła rękawi-
cę” grafficiarzom, proponując pokrywanie najczę-

ściej atakowanych przez nich powierzchni specjal-
nym preparatem „warzącym” farbę

w spray’u. Bogata była oferta eko-
logicznych pieców c.o. do spala-
nia węgla, którego żywot, jako
najpowszechniejszego źródła
energii, jeszcze długo się nie
skończy.

c.d. na stronie 10.

CCCCC

Kradną – alarmuj!Kradną – alarmuj!Kradną – alarmuj!Kradną – alarmuj!Kradną – alarmuj!

Swoją ofertę wystawiło 120 firm.                                                              Zdj.: r
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Rybnicka Izba przyznała też tradycyjne me-
dale, a otrzymały je: za najlepsze produkty gieł-
dy – PPU„Izoterm” sp. z oo. w Pszczynie
za okno o podwyższonej odporności na włama-
nie „Optimal” oraz Stoldrew Jan Kupczyk w
Gliwicach za okno drewniane obrotowe. Za
najlepszą usługę giełdy uznano kredyt miesz-
kaniowy Banku Przemysłowo–Handlowego
PBK SA., oddział w Rybniku.

Swoje wyróżnienia za najlepszą aranżację sto-
iska przyznali odwiedzający giełdę:  I miejsce otrzy-
mała firma Granitex z Wodzisławia, II – Gran-
Mar ze Skrzyszowa, III – spółka „Izoterm” z
Pszczyny. Tak więc triumfowały... funkcjonalne
okna oraz eleganckie granity i marmury. Trzeba
przyznać, że stoiska poszczególnych firm są z roku
na rok bardziej efektowne. Przedsiębiorcy zrozu-
mieli, że klient chce nie tylko obejrzeć, ale i do-
tknąć, stąd przestrzenne aranżacje, by mógł on być
jak najbliżej wystawianego obiektu.

Forum
Giełdzie towarzyszyło, jak zawsze, Forum

Gospodarcze, tym razem pod hasłem „Fundu-
sze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik dy-
namizujący rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw”. Przybyłych gości i przedsiębiorców przywi-
tał prezes Izby Andrzej Żylak, przypominając, że
w jej siedzibie akredytowany jest punkt konsultingo-
wo–doradczy dla przedsiębiorców, a samorząd gospo-
darczy stara się wspierać firmy poprzez udzielanie
wszelkiej pomocnej w ich prowadzeniu informacji.

Prezydent Adam Fudali przybliżył  prorozwo-
jowe działania miasta, jak choćby zwolnienie z po-
datku od nieruchomości firm, które zainwestują
w wyznaczonych obszarach, a także wolę nie pod-
noszenia podatku od nieruchomości z przeznacze-
niem na działalność gospodarczą.

Dyrektor Wydziału programowania rozwoju
i funduszy europejskich Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach Elżbieta Bieńkowska za-
prezentowała możliwości małych i średnich

przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych. Przedstawiła różnego rodzaje programy
wspomagające powstanie i rozwój firmy,
a przede wszystkim wskazała ścieżkę, którą trze-
ba podążyć, by zostać beneficjentem któregoś
z nich. Wszystkie informacje na temat unijnej
pomocy dla przedsiębiorstw można znaleźć na
stronach internetowych: www.silesia-region.pl;
w w w . f u n d u s z e s t r u k t u r a l n e . g o v . p l ;
www.zporr.gov.pl.

Mateusz Wiśniewski z BRE Banku S.A.
w Warszawie przedstawił nowoczesną ofertę swo-
jego banku dla firm, a wszystkie szczegóły uzyskać
można w internecie: www.brebank.com.pl i pod
adresem efekt@brebank.com.pl.

Zmiany w prawie o zamówieniach publicznych
przedstawiła naczelnik Wydziału zamówień pu-
blicznych UM Danuta Kolasińska, a kierownic-
two Izby zapowiedziało organizację szkoleń dla
przedsiębiorców z zakresu przygotowań do udzia-
łu w przetargach. Przedstawiciel katowickiej Izby
Celnej Jarosław Świba zaanonsował wdrażanie
w Polsce systemu INTRASTAT, który będzie wy-
korzystywany do zbierania, przetwarzania i  kon-
trolowania danych dotyczących obrotu handlowe-
go między polskimi i europejskimi firmami. Po
1 maja, dzięki unii celnej, przestanie obowiązywać
dokonywanie zgłoszeń celnych. Jednak dla zapew-
nienie niezbędnych informacji o obrocie handlo-
wym towarami pomiędzy państwami członkowski-
mi UE, konieczne jest wprowadzenie systemu mo-
nitorującego. Podmioty (przedsiębiorcy) zobo-
wiązane do przekazywania informacji o dokona-
nych przywozach i wywozach z i do państw UE,
będą zobowiązani do przekazywania tych infor-
macji w cyklu miesięcznym na deklaracjach IN-
TRASTAT. Szczegółowe informacje na stro-
nach: www.mf.gov.pl; www.stat.gov.pl . Adres e–ma-
ilowy w Katowicach: intrastat.ic-katowi-
ce@kat.mofnet.gov.pl  oraz telefony: (33)857 61 09;
(33)857 61 46.

Podczas otwarcia IX edycji giełdy prezes
A. Żylak przedstawił gości z Czech – przedstawicieli

c.d. ze strony 9.

Medal za najlepszy produkt giełdy z rąk wicewojewody Andrzeja Waliszewskiego przyjmuje szef firmy Stoldrew
z Gliwic Jan Kupczyk.                                                                                                                                  Zdj.: r

izb gospodarczych z Karwiny i Opawy, z którymi
Rybnik jest w trakcie nawiązywania gospodarczej
współpracy, zaś na Forum Gospodarczym powitał
też wicewojewodę Andrzeja Waliszewskiego
i rektora Politechniki Śląskiej prof. Wojciecha
Zielińskiego. Ale na Forum pojawił się też nie-
spodziewany gość – konsul generalny Rosji w Kra-
kowie Leonid Rodionow, który, będąc przejazdem
w Rybniku, przyjął zaproszenie prezydenta do od-
wiedzenia giełdy. Konsul zachęcał do współpracy
z rosyjskimi firmami, przypominając, że po okre-
sie regresji, wymiana handlowa między naszymi
krajami znów wzrosła do niebagatelnej sumy
6,5 mld zł w ub. roku. Zmienia się jednak jej struk-
tura – minął czas jednorazowych transakcji typu
kupno–sprzedaż, a obu stronom zależy teraz na
współpracy długoterminowej. Konsulat może być
pomocny w pozyskiwaniu biznesowych partnerów,
posiada bowiem bogaty bank danych. Wśród obec-
nych na Forum rybnickich przedsiębiorców co naj-
mniej kilkunastu było zainteresowanych współ-
pracą z Rosją, prezydent zaproponował więc or-
ganizację panelu dyskusyjnego sondującego moż-
liwości jej podjęcia.

Tak więc lokalne przedsięwzięcie stało się
forum międzynarodowym, co, być może, zaowo-
cuje na X, jubileuszowej, giełdzie.

(r)

W dniach 17–19 maja br. w Laboratorium
Nowoczesnych Technologii Przemysłowych
Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia
Inżynierów w Rybniku, odbędą się „III Dni
Ziemi, Wody i Powietrza”.

Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach
Laboratorium oraz auli Uniwersytetu Śląskiego
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Współorganiza-
torami imprezy, obok Laboratorium, jest prezy-
dent Rybnika, Izba Przemysłowo–Handlowa ROP
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku.

Impreza ma charakter cykliczny, a jej zadaniem
jest popularyzacja problematyki ekologicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów wy-
stępujących w energetyce komunalnej i przemy-
słowej. Adresowana jest przede wszystkim do mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkań-
ców Ziemi Rybnickiej.

W ramach Dni zostaną wygłoszone liczne refe-
raty popularno–naukowe, a także prelekcja mi-
strza polskiej ortografii z 1990 r. połączona z dyk-
tandem dla uczestników. Poza tym w programie:
ekspozycja agatów ze zbiorów Muzeum Górnic-
twa Węglowego w Zabrzu, podsumowanie i pre-
zentacja II edycji programu „Kaskada”, rozstrzy-
gnięcie konkursu na plakat promujący temat zbie-
rania odpadów komunalnych, pogadanka Marka
Szołtyska na temat kuchni śląskiej, wycieczki do
oczyszczalni ścieków w Rybniku i zabytkowej ko-
palni „Ignacy” w  Rybniku–Niewiadomiu, wysta-
wa malarstwa i fotografii amatorskiej oraz poczę-
stunek wegetariański przy muzyce zespołu dzie-
cięcego z Rydułtów.

Szczegółowe informacje na stronie
www.cki.polsl.pl.

Dni Ziemi, WodyDni Ziemi, WodyDni Ziemi, WodyDni Ziemi, WodyDni Ziemi, Wody
i Powietrzai Powietrzai Powietrzai Powietrzai Powietrza
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Później będzie trudniej...
Podsumowanie Programu dobrowolnych odejść w elektrowni „Rybnik”

Niewielkie zainteresowanie pracowników
elektrowni „Rybnik” Programem dobrowolnych
odejść, który miał na celu „bezbolesną” reduk-
cję załogi w związku z trwającym procesem
reorganizacji zakładu, było dla  kierownictwa
przedsiębiorstwa sporą niespodzianką.

Wydawało się bowiem, że to nowatorskie roz-
wiązanie jest dla pracowników ze wszech miar ko-
rzystne: wysokie odprawy, a przede wszystkim
zapewnienie alternatywnych miejsc pracy z dodat-
kowym, atrakcyjnym pakietem (premia dla pra-
cownika i nowego pracodawcy, opłata kursów, sty-
pendia dla studiujących dzieci, pomoc dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym) i pomoc w zała-
twieniu formalności. Okazało się, że do 31 mar-
ca, kiedy to upłynął termin składania wniosków
o rozwiązanie umowy o pracę, z programu sko-
rzystało 181 osób, z tego 57% to osoby mające
prawo do świadczeń emerytalnych, pozostałe
same znalazły nowe miejsce pracy, kontynuowały
lub podjęły własną działalność. Nie było natomiast
żadnego zainteresowania ponad 1200. miejscami
pracy w Rybniku i okolicy, zgromadzonymi przez
specjalne służby elektrowni w bazie danych.

Na spotkaniu podsumowującym PDO prezes
zarządu elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła
oraz dyrektor ds. zasobów ludzkich Kazimierz

Wojcieszek (obecny był również wiceprezes
Regis Lanfray) jeszcze raz przytoczyli argumen-
ty za wprowadzeniem Programu..., podkreślając
przy tym, że wszystkie posunięcia odbywały się
w sposób jawny i przejrzysty. Wynegocjowany przy

okazji prywatyzacji i wejścia elek-
trowni „Rybnik” do grupy EDF
pakiet socjalny nie przewiduje
zwolnień do końca I kwartału
2007 roku, a kierownictwo zapew-
nia, że nawet później nie dojdzie
do zwolnień grupowych. Jednak
większa konkurencja na rynku
energii wymagać będzie już w nie-
dalekiej przyszłości ograniczenia
kosztów, a to wiąże się z koniecz-
nością zmniejszenia załogi i reor-
ganizacją całego zakładu. Kie-
rownictwo postanowiło zmierzyć
się zatem z tym problemem w
momencie dobrej jeszcze kondy-
cji finansowej przedsiębiorstwa,
by zapewnić dobrowolnie odcho-
dzącym satysfakcjonujące rekom-
pensaty. Nie skusiły one jednak
pracowników w takim stopniu,
jak zakładano, nie skusiła ich na-
wet możliwość podjęcia pracy
w Irlandii... Być może dla zagro-
żonych bezrobociem pracowni-
ków innych zakładów pracy taki
pakiet byłby dobrodziejstwem...

Podsumowanie PDO (od lewej): wiceprezes Regis Lanfray, prezes Jerzy Chachuła i dyrektor
Kazimierz Wojcieszek.                                                                                                     Zdj.: r

Zarząd spółki ma również w planach rewi-
talizację lokalnego rynku pracy z ofertą dla
osób, które z elektrowni odejdą. Udało się
m.in. pozyskać zagranicznego inwestora, któ-
ry chce zlokalizować w pobliżu elektrowni
sporą inwestycję. Niewykluczone, że na tere-
nie Rybnika elektrownia uruchomi zakład od-
zyskiwania paliwa energetycznego z hałd i ze
zbiorników mułowych.

PDO jest częścią szerszych działań reorga-
nizacyjnych, polegających m.in. na wyodrębnie-
niu z procesu produkcyjnego funkcji pomoc-
niczych i usługowych. Zmiany w strukturze
elektrowni spowodowały też przesunięcia pra-
cowników między wydziałami i to właśnie „re-
krutacja wewnętrzna” wzbudziła wśród załogi
największe kontrowersje. Zresztą kierownic-
two zakładu przyznało się do błędu, w efekcie
którego pracownicy zbyt późno dowiedzieli się
o planowanych zmianach. Można się było do-
myślić, że zagrożenie miejsc pracy oraz niepew-
na sytuacja związana z nową strukturą organi-
zacyjną uaktywni działające w elektrowni
związki zawodowe. I tak się też stało – od lute-
go br. weszły one z zarządem spółki w spór
zbiorowy. Pracownicy dają wyraz swemu nie-
zadowoleniu, czego dowodem była m.in.
ok. 100–osobowa pikieta przed Klubem Ener-
getyka, gdzie spotkanie miało miejsce. Związ-
kowcy byli zawiedzeni, że nie zaproszono ich
na spotkanie z prasą. Nie wierzą oni w dobrą
wolę pracodawcy, boją się o miejsca pracy,
a także inaczej niż kierownictwo zakładu inter-
pretują zapis w pakiecie socjalnym o okresie
osłonowym. Negocjacje trwają...

(r)
Związkowa pikieta zmierza pod Klub Energetyka.                           Zdj.: M.T.



Nr 4/394; kwiecień 200412
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Poziom wiedzy naszego społeczeństwa o funk-
cjonowaniu europejskiego zgromadzenia z sie-
dzibą we francuskim Strasburgu (choć posłowie
pracują również w Brukseli), nie jest zbyt wysoki,
stąd inicjatywy Urzędu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, by ten stan rzeczy zmienić. Jedną z nich
jest program małych grantów na sfinansowanie
projektów promujących Parlament Europejski
w środowisku szkolnym.

Realizacji tego zadania podjęli się również
uczniowie rybnickich szkół. Zespół Szkół Tech-
nicznych przygotował projekt pod nazwą „Mło-
dzi obywatele też decydują”, w ramach którego
miało miejsce szkolenie dotyczące funkcjonowa-
nia Parlamentu Europejskiego, cykl debat mię-
dzyszkolnych na ten temat, sondaż udziału mło-
dzieży szkolnej w europejskich wyborach, debata
publiczna „Wybory europejskie uzupełniają polski
system demokratyczny”, zaś podsumowaniem bę-
dzie majowa konferencja „Oblicza współczesnej
demokracji europejskiej”. Koordynatorem projek-
tu jest doradca metodyczny ds. edukacji europej-
skiej Gabriel Cyrulik.

W pierwszej debacie międzyszkolnej w II LO

im. Frycza–Modrzewskiego z udziałem uczniów
tej szkoły oraz ich kolegów z V LO oraz z ZST –
realizatora projektu, postawiono tezę „Parlament
Europejski kuźnią demokracji dla Polaków”. Go-
śćmi debaty byli poseł PiS Bolesław Piecha oraz
starosta rybnicki Damian Mrowiec, który w swo-
im wprowadzeniu w temat przypomniał czas ro-
dzenia się polskiej demokracji dzięki ruchowi „So-
lidarności”, zaś przystąpienie naszego kraju do UE
i udział w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go nazwał  ukoronowaniem prodemokratycznych
dążeń. — Dzisiejszy dyskurs byłby niemożliwy bez
tej swoistej „rewolucji bez rewolucji”.

Pięciu mówców ławy propozycji obstawało przy
wysuniętej tezie, posiłkując się m.in. słynnym zda-
niem Churchila, że demokracja nie jest może
ustrojem idealnym, ale póki co, lepszego nie wy-
myślono, zaś Polska zdecydowanie na uczestnic-
twie w Parlamencie Europejskim skorzysta.
Z kolei argumenty ławy opozycji miały obecnych
przekonać, że tradycje polskiej, wywalczonej na
wielu frontach demokracji, są bogatsze od zachod-
niej i doskonale poradzimy sobie bez Parlamentu
Europejskiego, instytucji, według opozycji, zbiu-
rokratyzowanej i mało mobilnej. Tę prawdę je-
den z mówców opozycji próbował nawet wbić swo-
im adwersarzom dosłownie młotkiem do głowy...
Wielokrotnie zresztą forma wystąpień górowała

nad treścią, co cechuje, niestety, również inne de-
baty, w tym te na najwyższym szczeblu. Mimo
wszystko młodzież otrzymała porcję wiedzy na te-
mat Parlamentu Europejskiego i będzie to inspi-
racją do udziału pełnoletnich uczniów w wyborach
europejskich, zaś młodszych do zainteresowania się
miejscem Polski w europejskiej wspólnocie.

 Przyjęta teza jednak padła – większość obec-
nych opowiedziała się za argumentacją opozycji,
a głosy z sali dość sceptycznie oceniły umiejętność
Polaków korzystania z demokracji. Podsumowu-
jąc debatę poseł B. Piecha podkreślił zaangażo-
wanie mówców i zainteresowanie sali: — Czymże
jest ta debata, jak nie nauką demokracji? Warto
wysłuchać wszystkich argumentów, by samemu
wyrobić sobie sąd na dany temat, bo każdy ma swoje
racje... — mówił.

Druga debata, w której postawiono tezę „Polski
Parlament odpowiada kryteriom europejskim”,
miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych,
a gośćmi byli posłowie Andrzej Markowiak,
Andrzej Zając i Bolesław Piecha. Trzecią, z tezą
„10 nowych krajów wzbogaca Starą Europę”
w V LO otworzył wiceprezydent Jerzy Frelich.

W podsumowującej projekt konferencji pod
nazwą „Oblicza współczesnej demokracji europej-
skiej” 22 maja, obok nauczycieli i uczniów reali-
zujących go szkół, wezmą udział goście ze świata
nauki i polityki, a dyskusja poświęcona będzie
m.in. metodyce nauczania z zakresu edukacji oby-
watelskiej i aktywności obywatelskiej młodzieży.

Zdjęcie z debaty na II stronie okładki.

Już tylko dni dzielą nas od rzeczywistej in-
tegracji z Unią Europejską. Generalnie odbie-
ramy ten fakt pozytywnie. I słusznie, bo jak ma-
wiał ojciec integracji europejskiej Robert Schu-
man, „Europa powinna stać się wspólnotą różnych
narodów stowarzyszonych w jednym wysiłku”, a to
właśnie się realizuje. Jednak, jak wynika z ostat-
nio prowadzonych badań społecznych, zdecydo-
wana większość z nas ma wiele obaw związanych
z rozszerzeniem UE. Dotyczą one przede wszyst-
kim tego, z czym spotykamy się na co dzień – cen
towarów i usług.

Powszechnie wiadomo, że sprawą tą zajmują się
wszelkie autorytety naszego życia społeczno–eko-
nomicznego, w tym eksperci Narodowego Banku
Polskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Zajmują się nią też dziennika-
rze, którzy próbują wyjaśniać różne nieścisłości
i wypełniać lukę informacyjną w podstawowych
tematach dotyczących naszego funkcjonowania
w Unii Europejskiej.

Według informacji opartych na analizach NBP
i UOKiK można przypuszczać, że drożeć w Pol-
sce może, lecz bardzo powoli i nie wszystko.
Z ogromnym prawdopodobieństwem można też
stwierdzić, że niektóre towary wręcz stanieją.
I chociaż ceny w Polsce są średnio o połowę niż-
sze niż w krajach UE (głównie żywność i usługi),
nie grozi nam gwałtowna podwyżka wszystkich

towarów i usług.
Poza tym ceny
nie wzrosną tyl-
ko dlatego, że
w Unii Europejskiej jest drożej. Wiadomo, że pod-
niesiony został podatek VAT oraz akcyza na nie-
które towary. I na przykład artykuły budowlane
już podrożały, choć VAT na nie wzrośnie dopie-
ro od 1 maja. Ogólnie rzecz biorąc przewiduje się,
że wzrost cen spowodowany akcesją będzie doty-
czył 15% towarów i usług nabywanych przez prze-
ciętne gospodarstwo domowe (tzw. koszyk dóbr
i usług), spadek cen będzie natomiast dotyczył
33%, a na 52% cen przystąpienie do UE nie bę-
dzie miało wpływu.

Jakie jednak towary i usługi mogą być droższe
w związku z akcesją? Jak podaje NBP, to przede
wszystkim mleko, mięso, ryby, cytryny, banany,
cukier i wyroby cukiernicze, a także papierosy,
ubrania dla dzieci, środki do konserwacji miesz-
kania (domu), czy usługi sportowo–rekreacyjne.
Potanieć ma natomiast pieczywo i mąka, maka-
rony, drób, masło i oleje, inne cytrusy, herbata
i kawa, alkohol, ubrania dla dorosłych, sprzęt
AGD i RTV, być może samochody oraz artykuły
drogeryjne.

Trudno jednak wyrokować, co w UE defini-
tywnie zdrożeje, a co potanieje. Istotny wpływ
na poziom cen w Polsce po 1 maja wywrzeć mogą

zmiany regulacyjne przeprowadzane obecnie
w krajach wspólnoty (m.in. w sektorze telekomu-
nikacyjnym, energetycznym czy usług finanso-
wych). Są one częścią programu reform społecz-
no–gospodarczych mających zwiększyć konkuren-
cyjność gospodarki europejskiej, znanego jako
„Strategia Lizbońska”. Zakłada ona wysuniecie
na pierwszy plan interesów obywateli zjednoczo-
nej Europy poprzez zapewnienie im dostępu do
usług powszechnych za przystępną cenę, zwięk-
szenie możliwości wyboru, będących konse-
kwencją lepszej alokacji zasobów w ramach Jed-
nolitego Rynku oraz wzrostu konkurencyjności
i obniżenia kosztów.

Nie jest jednak tajemnicą, że ceny w poszcze-
gólnych krajach UE są zróżnicowane i nie wyrów-
nują się tak szybko. Zależą one przede wszystkim
od poziomu rozwoju ekonomicznego poszczegól-
nych państw. Narodowy Bank Polski wspólnie
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów podjął inicjatywę, której celem jest zapobiega-
nie wykorzystywaniu integracji europejskiej jako
pretekstu do podnoszenia cen. Uruchomiona zo-
stała specjalna infolinia pod nazwą „Unia Eu-
ropejska – ceny” (tel. 801 305 305),  gdzie każ-
dy może zgłosić informacje o zamianach cen.
W przypadkach ich znaczącego podnoszenia pod
pretekstem przystąpienia Polski do UE, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie prze-
prowadzać postępowania sprawdzające. Nie dajmy
się więc „wrabiać” i korzystajmy z tych możliwości.

Krzysztof Jaroch

...co ty wiesz o Parlamencie Europejskim?...co ty wiesz o Parlamencie Europejskim?...co ty wiesz o Parlamencie Europejskim?...co ty wiesz o Parlamencie Europejskim?...co ty wiesz o Parlamencie Europejskim?
Debata oksfordzka w II LO

Już za kilka dni staniemy się pełno-
prawnymi członkami Unii Europejskiej,
niewiele czasu dzieli nas również od wy-
borów do Parlamentu Europejskiego.



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 13

Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...

W tym roku zmieniono nieco regulamin przy-
znawania nagrody. Kapituła złożona z przedsta-
wicieli władz samorządowych gmin naszego regio-
nu, rybnickiej Izby, mediów oraz
wcześniejszych laureatek „Narcy-
za” pod przewodnictwem jednej
z nich – Ewy Malek–Piotrowskiej,
wiceprezesa zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, oceniła 26 kan-
dydatek. Nominowanych zosta-
ło10 pań, które zaproszono na
uroczystość zorganizowaną tym
razem w jastrzębskim centrum
kultury. I jak na oskarowej gali,
dopiero tu pięć spośród nich do-
wiedziało się o przyznaniu statu-
etki i miana laureatki. Jako pierw-
sza „werdykt” usłyszała i odebra-
ła porcelanowego „Narcyza” jedy-
na rybniczanka w gronie nomino-
wanych Teresa Bierza, kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy, po
niej następne laureatki. Pozostała
piątka otrzymały plakietki, rów-
nież z „Narcyzem”. Teresa Bierza
za docenienie jej pracy podziękowała

kapitule, a także rybnickiemu staroście Damianowi
Mrowcowi, który zaproponował włączenie jej
osoby do grona kandydatek.

Jak wszystkie imprezy organizowane przez
rybnicką Izbę, równie i ta w Jastrzębiu–Zdro-
ju, otrzymała bardzo uroczystą oprawę. Przy-
byłych witała orkiestra dęta kopalni „Jas–
Mos” i pochodnie, a u wejścia gospodarze –
prezydent Jastrzębia–Zdroju Marian
Janecki oraz prezes Izby Andrzej Żylak.
Jak zawsze udało się też prezesowi i kapitule
zebrać imponujące grono gości: na zaprosze-
nie odpowiedzieli m.in. parlamentarzyści z se-
natorem Adamem Graczyńskim oraz posła-
mi Andrzejem Markowiakiem, Andrzejem
Zającem i Zbyszkiem Zaborowskim,

Laureatki nagrody „Narcyz” 2004: Maria Meyer – solistka Chorzowskiego Teatru Roz-
rywki; Teresa Bierza – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku; Helena Wilim –
prezes spółki „Komunalnik” z Jastrzębia Zdroju; Bogusława Musioł – współwłaścicielka
firmy M&M z Jastrzębia Zdroju; Renata Marszolik – właścicielka firmy „Marko”, wyłącz-
nego importera zabawek dla niemowląt z Wodzisławia Śl.;

Nominacje otrzymały również: Anna Somorowska – prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Turystyki z Warszawy; Barbara Szmyt – z–ca dyrektora ds. ekonomiki i finansów – główny
księgowy kop. „Jas–Mos” w Jastrzębiu Zdroju; Ewa Rotter–Płóciennik – artystka, pedagog
z Żory; Bogumiła Bąk – nauczyciel biologii w Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu; Ludmiła
Nowacka – nauczyciel historii, dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu.

Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...Narcyze kwitną wiosną...
Już po raz trzeci Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu

Przemysłowego przyznała nagrody „Narcyza”, honorujące kobiety
przedsiębiorcze, umiejętnie łączące życie zawodowe z osobistym,
obdarzone przy tym ciekawą osobowością.

Rybnicka laureatka Teresa Bierza pochodzi ze Słupska,
ukończyła prawo i administrację na Uniwersytecie im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. W Rybniku znalazła się
za sprawą poznanego na uczelni przyszłego małżonka. Pań-
stwo Bierzowie mają dwoje dorosłych już dzieci – córkę Mag-
dalenę, prawnika po UJ i syna Marcina, absolwenta AGH.

— Po otrzymaniu nagrody uświadomiłam sobie, że od 25
lat zajmuję się zawodowo problemami zatrudnienia — wy-
znała laureatka. Wcześniej pracowała w jednostkach ad-
ministracji państwowej i samorządowej, aktualnie jako kie-
rownik Powiatowego Urzędu Pracy. Jest postrzegana jako
osoba mocno zaangażowana w rozwiązywanie problemów
rynku pracy, choć teren to do działania niewdzięczny.
Wspólnie z gminami włączyła się w organizację działań na
rzecz zmniejszenia bezrobocia. Programy „Pomocna dłoń”,
„Nareszcie praca”, „Wspólnie osiągniemy więcej”, a także
dzień przedsiębiorczości i targi pracy dla absolwentów przy-
czyniły się do wzbogacenia oferty pracy w regionie.
Ale Teresa Bierza nie tylko pracą żyje – w wolnych chwi-
lach słucha Chopina, jeździ na rowerze i uprawia ogródek.

wicewojewoda śląski Andrzej Waliszewski, czło-
nek zarządu województwa śląskiego Marian
Jarosz, konsul Republiki Czech w Katowicach
Milan Peprnik, rektorzy zaprzyjaźnionych z Izbą
wyższych śląskich uczelni, a także przedstawicie-
le okolicznych samorządów gminnych, miejscowe-
go samorządu gospodarczego i środowisk bizne-
sowych oraz izb przemysłowych z Opawy i Karwi-
ny. Przede wszystkim jednak dotychczasowe lau-
reatki nagrody „Narcyza”.

W tym roku dołączyła do nich znakomita solistka
chorzowskiego Teatru Rozrywki, niezapomniana

bohaterka wystawianych tu musicali „Kabaret”
„Evita”, „Jesus Christ Superstar” i in., odtwórczy-
ni roli Edith Piaf w poświęconym jej spektaklu
Maria Meyer. Jej recital był ukoronowaniem
uroczystości i prawdziwą ucztą duchową. M. Mey-
er od razu przyznała się, że specjalnie wybrała
musicalowy i filmowy repertuar prawdziwie „bab-
ski” czyli piosenki traktujące o... miłości. Swoim
głosem, interpretacją i pozostałymi walorami po-
ruszyła nie tylko kobiecą część widowni... Trudno
nie zgodzić się ze zdaniem Lucjana Kydryńskie-
go, że Maria Meyer nie ma sobie równych w kra-
ju w musicalowym repertuarze.                         (r)

Uroczystość uświetniła swoim recitalem Maria Meyer,
również laureatka Narcyza.                                       Zdj.: r

Zdj.: r
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2004/2005

I Terminy składania dokumentów przez kan-
dydatów do klas pierwszych:

1) szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
od 17 maja do 18 czerwca 2004 r.

2) szkół policealnych, pomaturalnych i szkół dla
dorosłych od 8 lipca do 20 sierpnia 2004 r.

II Organizacja egzaminów wstępnych lub roz-
mów kwalifikacyjnych

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkół
policealnych, pomaturalnych i szkół dla doro-
słych wszystkich typów, dyrektorzy szkół powo-
łują szkolną komisję rekrutacyjno–kwalifika-
cyjną, która przygotowuje pytania egzaminacyj-
ne na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie
w szkole przeprowadzony lub przeprowadza
rozmowę kwalifikacyjną.

2) 5–7.07.2004 r. – termin egzaminów wstępnych
lub rozmów kwalifikacyjnych do liceów i tech-
ników uzupełniających

3) 23–31 08.2004 r. – termin egzaminów wstęp-
nych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkół po-
licealnych, pomaturalnych i szkół dla dorosłych.

III Warunki rekrutacji do szkół ponadgim-
nazjalnych wszystkich typów

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy
pierwszej, dyrektor szkoły powołuje szkolną ko-
misję rekrutacyjno–kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków
komisji. Szkoła opracowuje szczegółowe warun-
ki rekrutacji, które powinny być zamieszczone
na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kan-
dydatów. Zasady rekrutacji powinny zawierać:

– określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych
dla poszczególnych oddziałów, z których oceny
będą przeliczane na punkty;

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

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

– określenie zasad przeprowadzania prób sprawno-
ści fizycznej dla kandydatów do szkół i klas spor-
towych oraz do szkół mistrzostwa sportowego;

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

– określenie limitu miejsc w poszczególnych od-
działach;

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

ne w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
• język polski: max. 16 punktów; punktacja szcze-
gółowa: dopuszczający – 3 pkt., dostateczny – 6 pkt.,

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów

oraz szkół policealnych i pomaturalnych
dobry – 10 pkt., bardzo dobry – 13 pkt.,
celujący – 16 pkt.
• pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne:
max. 16 punktów, punktacja szczegółowa: dopusz-
czający – 3 pkt., dostateczny – 6 pkt., dobry
– 10 pkt., bardzo dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.
• drugie wybrane zajęcia edukacyjne:
max. 16 punktów, punktacja szczegółowa:
dopuszczający – 3 pkt., dostateczny – 6 pkt., dobry
– 10 pkt., bardzo dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.
• trzecie wybrane zajęcia edukacyjne: max. 16
punktów, punktacja szczegółowa: dopuszczający
– 3 pkt., dostateczny – 6 pkt., dobry – 10 pkt., bar-
dzo dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróż-
nieniem – 8 pkt.
• udział w finale wojewódzkim konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Ślą-
skiego Kuratora Oświaty (można brać pod uwa-
gę udział w dwóch konkursach) – 20 pkt. (10 pkt.
za konkurs).
• osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne
co najmniej na szczeblu powiatowym (można
brać pod uwagę dwa osiągnięcia) – 8 pkt. (4 pkt.
za jedno osiągnięcie).
• maksymalna ilość punktów uzyskanych
w wyniku rekrutacji – 100 pkt.
• egzamin gimnazjalny – 100 pkt.
3) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składa-

jąc dokumenty do wybranej szkoły posługuje się

wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat
do szkoły ponadgimnazjalnej może składać do-
kumenty do nie więcej niż trzech szkół po-
nadgimnazjalnych. Uczniowie są przyjmowa-
ni do wybranego oddziału danej szkoły w ko-
lejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpa-
nia planowanego limitu miejsc.

IV Terminy rekrutacji:
– 25 do 28 czerwca 2004 r. do godz. 15.00 – ter-

min dostarczania do wybranych szkół ponad-
gimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw
ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szcze-
gółowych wynik

– 30 czerwiec 2004 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list
kandydatów przyjętych do szkół ponadgimna-
zjalnych.

– do 2 lipca 2004 r., godz. 12.00 – termin potwier-
dzania przez kandydatów woli uczęszczania do wy-
branej szkoły i dostarczania oryginałów świadectw
ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

– 2 lipiec 2004 r., godz. 16.00 – ogłoszenie listy
uczniów przyjętych do szkoły i podanie infor-
macji o wolnych miejscach.

– 23 do 31 sierpnia 2004 r. – termin dodatkowej
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (jeżeli
w danej szkole są wolne miejsca)

– 31 sierpień 2004 r. – ostateczne zakończenie
rekrutacji do szkół wszystkich typów i ostatecz-
ne ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas
pierwszych.
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Opracował: Jan Bochenek, st. wizytator Kuratorium
Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku
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   Skrótem...

Prezydent o obligacjachPrezydent o obligacjachPrezydent o obligacjachPrezydent o obligacjachPrezydent o obligacjach

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

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

1 maja na parkingu przy ul. Sławików odbędzie się XV „Spotkanie Smolnioków”.
W programie: 14.00 – konkurs wiersza i piosenki religijnej dla dzieci • 15.00 – występy zespo-

łów: „Vencec” z Chorwacji, „Galicka Wesełka” z Ukrainy oraz „Przygoda” • 16.20 – oficjal-
ne otwarcie festynu • 16.30 – występ kabaretu „U Bacy” • 18.00 – losowanie nagród spośród
osób, które zakupiły cegiełki oraz wręczenie nagród laureatom konkursów • 18.20 – występ zespo-
łu „Hajer Kapela” • 19.50 – występ wokalny zespołu „Przygoda” • 20.15 – występ gwiazdy
Zbigniewa Wodeckiego.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr 18 w Rybniku–Boguszowicach

zaprasza wszystkich absolwentów
na uroczystą akademię

i obchody jubileuszu szkoły
w dniu 7 maja o godz. 12.00

Tegoroczne spotkanie zaplanowaliśmy jako Pik-
nik Europejski, w trakcie którego chcielibyśmy za-
prezentować osiągnięcia artystyczne naszych uczniów,
m.in. fragment spektaklu teatralnego w języku fran-
cuskim, zrealizowanego w ramach programu Socra-
tes–Comenius, występy recytatorskie i wokalne lau-
reatów konkursów obcojęzycznych, efekty pracy nad
drugim (anglojęzycznym) projektem Comeniusa
w naszej szkole. Przygotowaliśmy również niespo-
dzianki muzyczne oraz koncert szkolnego zespołu
rockowego. Zwieńczenie imprezy stanowić będzie
wieczór jazzowy, który uatrakcyjni koncert zespołu
„Jarek Hanik All Stars” i zabawa taneczna. Pikniko-
wi towarzyszyć będzie szereg dodatkowych imprez
i niespodzianek (m.in. kulinarnych) – szczegóły zna-
leźć można na stronie internetowej szkoły
(www.2lo.rsi.pl) oraz okolicznościowych plakatach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów,
ich rodziców, absolwentów i sympatyków II LO.

Piknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LO

Klub Energetyka elektrowni „Rybnik” zaprasza 8 maja o godz. 17.00 na premierę
teatralnej grupy „Z Nazwą”, skupiającej rybnicką młodzież licealną. Zespół wybrał
współczesną sztukę o tematyce młodzieżowej „Nuda” autorstwa Grzegorza Sławińskiego.
Autor wyraził chęć obecności na jednym z przedstawień, co może być wspaniałą okazją
do rozmów nie tylko na temat przedstawienia, ale również zasugerowania autorowi następne-
go, bliskiego młodzieży, tematu nowej sztuki. Przedstawienie reżyseruje Jadwiga Demczuk–
Bronowska, sprawująca również opiekę artystyczną nad kabaretami NIC, Du–Du i Noł Nejm,
scenografię wykonała grupa plastyczna pod kierunkiem Grażyny Zarzeckiej–Czech,
zaś muzycznie spektakl opracował Bartosz Demczuk.

Bezpłatne wejściówki rezerwować można w sekretariacie klubu. Zapraszamy!

Proboszcz parafii św. Barbary i asystent parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Boguszowicach
ks. Rudolf  Myszor zwrócił się w formie listu otwartego z apelem do dyrektorów szkół, nauczycieli i kateche-
tów o nieorganizowanie w piątki – dni, w które wspominamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa – zabaw szkolnych,
a rzecz dotyczy szczególnie studniówek. Kapłan powołuje się na list Metropolity Katowickiego abp. Damiana
Zimonia podnoszący problem patologii wśród młodzieży, a jedną z ich przyczyn jest relatywizowanie wartości.
(...) Młody człowiek (...) w sposób jaskrawy  jest w stanie dostrzec czy przekazywane mu wartości mają swe źródło
w prawdzie, czy tylko są mniej lub bardziej zakłamaną mistyfikacją.(...) gdy na szali stawiamy kształcenie i wycho-
wanie chrześcijańskie młodego człowieka, nie może być mowy o innej ekonomii, jak tylko ekonomia Ewangelii.
Dlatego też wyrażamy stanowczy sprzeciw co do organizowanie zabaw szkolnych w piątki! – czytamy w liście.

Problem ten zapewne pedagodzy rozwiążą w swoich sumieniach...

Zasady emisji obligacji komunalnych w kontekście współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków
Unii Europejskiej – to tytuł konferencji z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego, która odbyła się
w końcu marca w Warszawie. Rozpoczęła ona cykl szkoleń poświęconych emisji obligacji komunalnych
w kontekście realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską. Po-
prowadzili ją przedstawiciele Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Centralnej Tabeli Ofert, sejmowej
Komisji finansów publicznych, ministerstw gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz finansów. Jednym
z prelegentów był prezydent Rybnika, który przedstawił doświadczenia naszego miasta związane z emisją
obligacji komunalnych.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych było organizatorem szkolenia dla organizacji pozarządo-
wych  z zakresu partnerstwa lokalnego i tworzenia porozumień organizacji pozarządowych na rzecz rozwią-
zywania problemów lokalnych, a poprowadził je przedstawiciel Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”.
W programie bezpłatnych szkoleń poruszono zagadnienia dotyczące partycypacji społecznej, współpracy
trzech sektorów, porozumienia organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na partnerskie działania
organizacji pozarządowych i promocji działań organizacji.

Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia szczegółowych zasad czystości i porządku na
terenie miasta, nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek porządkowania nieruchomości. Zgod-
nie z uchwałą, nieruchomość powinna być porządkowana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Usuwanie gałęzi,
liści, papierków, opakowań szklanych i plastikowych (oraz innych tego typu przedmiotów lub substancji), a także
koszenie trawy jest obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości, kierowników budów, jednostek użytku-
jących tereny służące komunikacji publicznej, zarządcę (zarząd) dróg oraz wszystkich korzystających
z terenów będących własnością gminy. Za nie wywiązywanie się ze wspomnianego obowiązku grozi kara
grzywny przewidziana przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Smolnioki zapraszają!Smolnioki zapraszają!Smolnioki zapraszają!Smolnioki zapraszają!Smolnioki zapraszają!

Premiera teatralnej grupy „Z Nazwą”

Dyrekcja i Stowarzyszenie
Przyjaciół II LO

w Rybniku serdecznie zapraszają na
tradycyjny Piknik Przyjaciół II LO,

który odbędzie się w sobotę,
19 czerwca 2004 roku.

Apel do pedagogówApel do pedagogówApel do pedagogówApel do pedagogówApel do pedagogów

CRIS szkoliCRIS szkoliCRIS szkoliCRIS szkoliCRIS szkoli

Uwaga właściciele nieruchomościUwaga właściciele nieruchomościUwaga właściciele nieruchomościUwaga właściciele nieruchomościUwaga właściciele nieruchomości



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 17

Jedno jest pewne, gimnazjaliści nie mają łatwe-
go zadania! Odpowiedź na pytanie z jaką szkołą
powinni związać swoją przyszłość po tych targach,
z pewnością nie stała się prostsza. Dlaczego?
17 ponadgimnazjalnych i policealnych szkół z Ryb-
nika pokazało wszystkie swoje atuty, by zachęcić
młodych ludzi do nauki właśnie w ich placówce.
I zrobiło to na tyle skutecznie, że chciałoby się
uczyć w kilku szkołach jednocześnie! Na targach
poradę znaleźli zarówno ci, którzy marzą o karie-
rze Ronaldo, chcą zostać kucharzami lub cukier-
nikami, jak i osoby, które swoją przyszłość wiążą
z zarządzaniem informacją, personelem czy ka-
rierą w biznesie. Stoiska przyciągały zdjęciami, fil-
mami, prezentacjami multimedialnymi i plakata-
mi, a także możliwością rozmów z nauczycielami
i uczniami, którzy z różnych punktów widzenia
– dorosłych i młodzieży – opowiadali o walorach
swoich szkół. — Nie jest to impreza Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej, ale wszystkich tych
placówek, które chcą pokazać naszej młodzieży
swoją ofertę edukacyjną — mówił dyrektor RCEZ
Tomasz Harsze. To właśnie ta placówka
od trzech lat organizuje w Zespole Szkół Eko-
nomiczno – Usługowych targi, które z roku na
rok przyciągają coraz więcej osób. Tegoroczne,
odwiedziło prawie dwa tysiące uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Do zwiedzania nie trzeba było
zachęcać również wiceprezydenta Jerzego Frelicha,
asystenta prezydenta Grzegorza Wolnika

i szefa wydziału edukacji Tadeusza
Szostoka. Na ozdobione graffi-
ti stoisko zapraszał Zespół
Szkół Technicznych,
II LO umożliwiło spotka-
nie oko w oko z A. F. Mo-
drzewskim, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr
2 zachwalał poziom kształ-
cenia języków, a I LO przy-
pominało o wysokiej pozycji
w ogólnopolskim rankingu
szkół średnich, ogłaszanym
przez miesięcznik „Perspekty-
wy” i „Rzeczpospolitą” oraz o lau-
reatach i finalistach olimpiad przed-
miotowych. Jakby tego było mało, w cza-
sie targów można było zrobić sobie maki-
jaż, pomalować paznokcie, uczesać włosy, zoba-
czyć pokaz judo i studniówkową modę, a nawet
zjeść chleb ze smalcem. Rozstrzygnięto też kon-
kurs „Prawo Pracy w Unii Europejskiej” i „Stawka
większa niż szycie”. Ponadto gimnazjaliści dowie-
dzieli się jakie są terminy rekrutacji i zasady przy-
jęć do poszczególnych szkół. Teraz zaopatrzeni

„Tu się teraz chodzi!” reklamowali swoją placówkę uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych. „Chcesz być modna
i znaleźć swój styl?” – pytało Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.
Pomysłowości nie zabrakło żadnej ze szkół, które prezentowały
się podczas trzecich rybnickich targów edukacyjnych.

w wiedzę, ulotki i informatory muszą zdecydować
co dalej.

Do szkolnej giełdy dołącza się również
„GR” publikując na stronach 14–15 informa-
cje o publicznych szkołach ponadgimnazjal-
nych w Rybniku i w Czerwionce–Leszczynach.

(S)

Z Z Z Z Z W czasie targów można było zdobyć informacje
o możliwościach przyszłego kształcenia, a także...

Z Z Z Z Z ... zrobić manicure...

C C C C C ...uczesać
włosy...

VVVVV... i dowiedzieć
się co włożyć na
Studniówkę.
           Zdjęcia: s
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Kontakty między Rybnikiem a Stanisławo-
wem trwają już lat kilkanaście i wciąż  wzboga-
cane są nowymi przedsięwzięciami. Nawiązała
je siostra Krystyna, urszulanka, która po po-
bycie w Rybniku, otrzymała zadanie współor-
ganizowania katolickiej parafii w Stanisławowie.
Widząc taką potrzebę, zwróciła się przed laty
do ks. prałata Alojzego Klona, będącego
wówczas proboszczem parafii św. Antoniego,
o zorganizowanie letniego pobytu w Rybniku
stanisławowskich dzieci z polskich rodzin. Ini-
cjatywę tę przejął
nieżyjący już dyrek-
tor MOSiR–u w
Rybniku Józef Śliw-
ka, który włączył się
też aktywnie w po-
wstanie i wyposaża-
nie domu parafial-
nego przy parafii
Chrystusa Króla w
Stanisławowie. Kon-
takty Rybnika z pa-
rafią, której pro-
boszczem został ks.
Kazimierz Hali-
murka, dziś wice-
rektor Wyższego Se-
minarium Duchow-
nego we Lwowie,
poszerzyły się o
współpracę part-
nerską między mia-
stami.

Organizacją wakacyjnego wypoczynku dla
dzieci z Ukrainy, już nie tylko o polskich korze-
niach, od kilku lat pod egidą Stowarzyszenia
Współpracy Międzynarodowej „Rybnik–Euro-
pa”, zajmuje się dyrektor MOSiR–u Rafał Ty-
musz i od dawna zaangażowany w tę inicjatywę
Wiesław Sojka. Oni również byli organizato-
rami tegorocznego
śródrocznego poby-
tu w Rybniku 30–
osobowej grupy
dzieci klas III, IV
i V szkoły podsta-
wowej i gimnazjum
z polskimi klasami
w Stanisławowie.
Młodsze dzieci
uczyły się
w Szkole Podsta-
wowej nr 6 na Za-
mysłowie, starsze –
w Zespole Szkół
Ponadpodstawo-
wych nr 2 w Niedo-
bczycach i mieszka-
ły w rodzinach ich
uczniów. Dzieci ze
S t a n i s ł a w o w a ,
uczęszczające do

Szkoły nr 3 z klasami polskimi (ale i innych
nacji) w zdecydowanej większości mówiące po
polsku, świetnie sobie na zajęciach radziły,

nie ustępują w niczym naszym
uczniom. Były na wycieczkach
w Beskidach, Pszczynie i Kra-
kowie, odwiedziły również
aquapark. Atrakcyjny pro-
gram weekendowy zapewnia-
ły im rodziny, u których
mieszkały.

Ukraina w RybnikuUkraina w RybnikuUkraina w RybnikuUkraina w RybnikuUkraina w Rybniku

• • •
Pracowicie kilka dni pobytu w Rybniku spę-

dziła również młodzież licealna ze Szkoły nr 1
w Stanisławowie, goszczona przez
uczniów IV LO w Chwałowicach.
Jesienią ub. roku to rybniccy lice-
aliści złożyli wizytę w Stanisławo-
wie, gdzie wspólnie z ukraińskimi
rówieśnikami „zaliczyli” prak-
tyczną lekcję historii. Wyciągnęli
z niej wniosek, że Polaków i Ukra-
ińców, szczególnie młodych, więcej
łączy niż dzieli, a dowodem na to
był właśnie przyjazd uczniów ze
Stanisławowa. W IV LO miały
miejsce kolejne warsztaty histo-
ryczne poświęcone m.in. szczegól-
nym postaciom historycznym – Jó-
zefowi Piłsudskiemu, Semenowi

Petlurze i relacjom polsko–ukraińskim na prze-
strzeni wieków. Młodzi Ukraińcy odwiedzili też
na własne życzenie Oświęcim i Częstochowę.
W zamian za gościnę przygotowali dla rybniczan
niezwykły prezent – imponujący program arty-
styczny, zaprezentowany przez szkolny zespół
„Gwiazda Marzenia” w wypełnionej po brze-
gi sali Teatru Ziemi Rybnickiej. Mogło zachwy-
cić bogactwo form – tańce i pieśni z elemen-
tami ludowymi oraz zupełnie współczesne ta-
neczne i wokalne propozycje, a wszystko na
wysokim poziomie artystycznym. Szczególne
wrażenie robiła różnorodność kostiumów

Uczniowie z Iwano–Frankiwska przygotowali imponujący
program artystyczny i...                                                 Z V                                                 Z V                                                 Z V                                                 Z V                                                 Z V

... obejrzeli spektakl baletowy w wykonaniu zespołu „Śląsk”.

Już po raz czwarty dzieci z rodzin o polskich korzeniach ze Stanisławowa (ukr.
Iwano–Frankiwsk) na Ukrainie spędziły w Rybniku trzy wiosenne tygodnie, ucząc
się, bawiąc i poznając nasze tradycje i kulturę. Na kilka dni dołączyła do nich
młodzież licealna, przybywając z rewizytą do uczniów IV LO w Chwałowicach.

VVVVV
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– pracochłonne hafty, cekiny, koraliki, ale rów-
nież współczesne stroje, inne do prawie każde-
go numeru. Zarówno poziom występu, jak
i kostiumy świadczyły o niezwykłej pracy, jaką
włożono w to przedstawienie, a aplauz uczniow-
skiej widowni udowodnił, że rybnicka młodzież
potrafiła to docenić.

A potem młodzi ukraińscy artyści usiedli na
widowni, by podziwiać profesjonalistów
z zespołu „Śląsk”, który przedstawił balet
„Wróżby”, spektakl do muzyki Stanisława Mo-
niuszki.

• • •
Podsumowaniem pobytu w Rybniku dzieci

i młodzieży ze Stanisławowa było jej spotkanie
w Urzędzie Miasta z udziałem prezydenta Adama
Fudalego, gości z Ukrainy odpowiedzialnych

• • •
Dopełnieniem i rozszerzeniem młodzieżowych

„dni ukraińskich”, był cykl spotkań z ukraińskim
pisarzem i tłumaczem literatury polskiej Andrijem
Bondarem. Inicjatorem zaproszenia do naszego
miasta tego młodego (rocznik 1974), kojarzone-
go z ukraińską opozycją poety, prozaika i tłuma-
cza był Klub Literacki funkcjonujący przy Domu
Kultury w Chwałowicach. Pisarz spotkał się
z uczniami I, II i V LO oraz IV LO w Chwałowi-
cach. W interesującej rozmowie z założycielem
Klubu Literackiego Robertem Rybickim, Bon-
dar, ubiegłoroczny stypendysta ministerstwa kul-
tury i dziedzictwa narodowego, przybliżył uczniom
IV LO niektóre obszary zupełnie nam nieznanej,
mimo bliskiego sąsiedztwa, ukraińskiej kultury, jej
problemy z utrzymaniem tożsamości i trudności
z przebiciem się do mediów tzw. kultury alterna-
tywnej. Mówił także o recepcji na Ukrainie lite-
ratury polskiej, kontaktach środowisk inteligenc-
kich obu naszych krajów i wzajemnych wpływach
wynikających ze wspólnej historii oraz roli inte-
lektualistów w procesie wyjaśniania jej zawiłości.

Jak sam mówi, w środowisku polskich i ukraiń-
skich intelektualistów wśród których się obraca,
nie ma miejsca na nacjonalizm i szowinizm, jest
za to świadomość wzajemnego oddziaływania kul-
turowego. A. Bondar spotkał się również ze śro-
dowiskiem młodych twórców i miłośników litera-
tury z kręgu chwałowickiego Klubu Literackiego,
gdzie czytał swoje utwory, m.in. wiersze z tomiku

Młodzież z Ukrainy została przyjęta w Urzędzie Miasta. Wśród gości z Ukrainy byli ks. Kazimierz Halimurka i siostra Krystyna.

Andrij Bondar w rozmowie z Robertem Rybickim w czasie spotkania
z uczniami IV LO.                                                                                Zdjęcia: r

Uczniom z Iwano–Frankiwska towarzyszyła m.in. od-
powiadająca za sprawy edukacji w mieście i w całym
obwodzie Swietłana Kuleszowa.

poetyckiego „Prawda i miód” (1999), który był li-
terackim objawieniem. Poeta zachęcał do zainte-
resowania się ukraińską kulturą, szczególnie tą
mniej oficjalną, wolną od rosyjskich, ale i komer-
cyjnych wpływów.

Mieszkający w Kijowie Andrij Bondar pocho-
dzi z Kamieńca Podolskiego. Jest autorem pierw-
szego przekładu na ukraiński „Ferdydurke” Gom-

browicza, aktualnie pra-
cuje nad „Pięknymi, dwu-
dziestoletnimi” Marka
Hłaski. Na Ukrainie ist-
nieje niewielkie, ale bar-
dzo prężne środowisko
młodych twórców wydają-
cych w Polsce swoje utwo-
ry oraz zainteresowanych
tłumaczeniem polskiej li-
teratury współczesnej,
a wielu z nich pochodzi
z bliskiego Rybnikowi
Stanisławowa i okolic.

(r)

za edukację we władzach samorządowych Iwa-
no–Frankiwska Swietłany Kuleszowej oraz
inicjatorów kontaktów ks. K. Halimurki i s. Kry-
styny. Obecni byli również opiekunowie mło-
dych ludzi zarówno z polskiej, jak i ukraińskiej
strony, dyrektorzy i nauczyciele z zaangażowa-
nych w wymianę szkół oraz przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Rybnik – Europa”. Goście podzię-
kowali władzom miasta na umożliwienie poby-
tu, a swoim bezpośrednim opiekunom i rodzi-
nom rybnickich kolegów za serdeczne przyję-
cie. Dzieci i młodzież za szczególne zaangażo-
wanie dziękowali dyrektorom goszczących ich
szkół – Mieczysławowi Woźnicy (SP 6),
Stanisławowi Pyrze (ZSP 2) i Marianowi
Groborzowi (IV LO). Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że rybnicko–stanisławowskie kontakty na
różnych szczeblach i poziomach mają przyszłość!

CCCCC
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Po ośmiu zrealizowanych dotychczas projektach
międzynarodowej wymiany młodzieży, przyszła pora
na kolejny – „Nowe wyzwania”, w których partnera-
mi, obok Młodzieżowego Domu Kultury – Pracow-
ni Plastycznej „Creatio” są Irlandczy-
cy, Litwini i Bułgarzy. Jak mówi
Aldona Kaczmarczyk–Kołucka
z MDK, idea projektu narodziła się
we wrześniu ubiegłego roku,
w trakcie seminarium w Manche-
sterze, w którym wzięło udział

40 osób z 22 krajów, pracujących na co dzień z mło-
dzieżą. To właśnie tam rozpoczęła się współpraca, która
zaowocowały wspólnym projektem. Jego tematyka
nawiązuje do Europejskiego Roku Edukacji Przez
Sport, ogłoszonego przez Parlament Europejski

Jak mówi dyrektor rybnickiej szkoły Katarzyna
Jarska, do nawiązania tych nietypowych kontak-
tów doszło za sprawą jednego z rodziców gimna-
zjalisty. Tak rozpoczęła się współpraca pomiędzy
Społecznym Gimnazjum, a Ballakermeen High
School na Wyspie Man, placówką, która również

Opisywali zimę w kolorach młodości, trafiali przez żołądek do serca
i odmierzali kilometry przyjaźni. W międzynarodowych projektach obok
młodych ludzi z Młodzieżowego Domu Kultury, uczestniczyli też ich rówieśnicy
z Grecji, Włoch, Finlandii, Anglii, Portugalii, Cypru, Litwy, Bułgarii, Hiszpanii
i Rumunii. Teraz dzięki programowi Komisji Europejskiej „Młodzież”
rybniczanie nawiązują nowe przyjaźnie...

MiędzynarodoweMiędzynarodoweMiędzynarodoweMiędzynarodoweMiędzynarodowe
wyzwaniawyzwaniawyzwaniawyzwaniawyzwania

Młodzi ludzie z czterech krajów uczestniczących w projekcie,
pokazali co można zrobić przy użyciu fantazji i ... wytłoczek
z jajek, rolek po papierze toaletowym, a nawet folii ogrodowej.

Zdjęcia: arch. MDK.

i Międzynaro-
dowego Roku
S ł o d k i e j
Wody, prokla-
mowanego
przez ONZ.

Dla każdego z uczestników
projektu, co innego jest tytu-
łowym „nowym wyzwa-

niem” – otwarcie
i przełamanie uprze-
dzeń kulturowych, konieczność funkcjonowania
w międzynarodowej grupie, aktywne uczestnic-
two w warsztatach, zajęcia sportowe, próby ar-
tystyczne i taneczne, kontakt z wodą... W ramach
programu prowadzone są warsztaty, dyskusje,
gry i zabawy, prezentacje, spotkania i wycieczki.
Tym razem młodzi ludzie z różnych stron Eu-
ropy spotkali się w Krakowie, gdzie zwiedzili
m.in. Kościół Mariacki, Barbakan, Sukiennice
i Wawel. Pojechali też do Oświęcimia i Bren-
nej, a w Gilowicach koło Żywca, uczestniczyli
w tradycyjnej beskidzkiej procesji palmowej
i konkursie na najpiękniejszą palmę. W Pszczy-
nie zwiedzili pałac i park książąt, w Wiśle izbę
regionalną, a w Tarnowskich Górach sztolnię
„Czarnego Pstrąga”. 7 kwietnia przyjechali do
Rybnika, gdzie spotkali się z prezydentem
A. Fudalim, który opowiedział im o mieście

i planach, związanych m.in. z członkostwem w UE,
a młodzi goście pytali o to, jak wolny czas spędzają
rybniczanie. Następnie zwiedzili miasto, a popołudnie
spędzili wspólnie z członkami zespołu „Przygoda”.
Trwającą 9 dni międzynarodową wymianę zakończył

happening arty-
styczny „Woda, woda,

woda...”, będący ilustracją
tematu i idei projektu. Cztery mię-
dzynarodowe grupy przygotowywa-
ły wspólnie awangardowy kostium,

będący uosobieniem wody.
Do jego wykonania posłużyły

im... wytłoczki z jajek, rolki po
papierze toaletowym, szary papier

pakowy i folia ogrodowa. Wy-
czarowali z nich praw-
dziwe cuda, a do pre-
zentacji dobrali
„wodną” muzykę.

Jak mówi dyrektor
rybnickiego MDK–u

Barbara Zielińska, im-
preza była bardzo
udana i uczestnikom
projektu trudno było
się rozstać. Dlatego
cieszy fakt, że zawią-
zane przyjaźnie będą

kontynuowane. Już w lipcu dzięki kolejnemu projek-
towi, tym razem pod nazwą „X–Change I”, rybnicza-
nie pojadą do Irlandii.                                       (S)

WyspaWyspaWyspaWyspaWyspa
O Rybniku wiedzieli niewiele,

podobnie zresztą jak niejeden z nas o...
Wyspie Man. Jednak dzięki kontaktom,
jakie nawiązało Społeczne Gimnazjum,
młodzi ludzie z obydwu krajów poznali
miasta, w których żyją. „Zafundowali”
też każdemu z nas powtórkową lekcję
geografii.

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta, goście opowiadali o swojej szkole i Wyspie Man.                                  Zdj.: s
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Do Szwecji pojechali w marcu, za sprawą dwóch
równolegle prowadzonych projektów. Część
uczniów dzięki projektowi napisanemu przez
RCEZ, w ramach programu „Leonardo da Vin-
ci”, a część, uczestnicząc w stażu sfinansowanym
przez Górnośląski Zakład Elektroenergetycz-
ny. W podróż przez Bałtyk po doświadczenie i na-
ukę wybrali się uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Rybnickiego Centrum Edukacji Za-
wodowej, a swoją wiedzę poszerzali w trakcie za-
jęć w szwedzkiej fabryce domów, korzystając

z doskonale wyposażonych pracowni elektrycznych
i uczestnicząc w praktyce w fabryce maszyn dla prze-
mysłu spożywczego, która należy do „Tetra Pak”.

„Leonardo da Vinci” jest edukacyjnym progra-
mem Unii Europejskiej, który poprzez dofinan-
sowanie międzynarodowych projektów ma pod-
nosić jakość systemów kształcenia, doskonalenia
i szkolenia zawodowego. RCEZ napisało projekt
dotyczący wymiany i stażu, w którym oprócz Ryb-
nika i Szwecji, biorą również udział młodzi ludzie

zabiegała o międzynarodowe kontakty. I udało się.
W październiku ubiegłego roku uczniowie rybnic-
kiego gimnazjum odwiedzili Wyspę Man. W trak-
cie dwóch tygodni mieszkali u rodzin w Douglas,
uczestniczyli w zajęciach w tamtejszej szkole, zwie-
dzali wyspę, otrzymali pamiątkowe medale z rąk
burmistrza, rywalizowali „na sportowo”, a miło-
śnicy piłki nożnej obejrzeli mecz Liverpoolu.
Na początku kwietnia  br. doszło do rewizyty.
Młodzi mieszkańcy Wyspy Man brali udział
w zajęciach szkolnych w Społecznym Gimnazjum,
ale także w wycieczkach. Zwiedzili Rybnik, Kra-
ków, Oświęcim, Tarnowskie Góry, Wieliczkę,
a także Beskidy. Sporym przeżyciem był dla nich...

kulig w Wiśle, gdyż śnieg stanowi dla mieszkań-
ców wyspy nie lada atrakcję. W Rybniku spędzili
też Wielkanoc, więc poznali świąteczne tradycje
i przysmaki, goszczące na naszych stołach. Uczest-
niczyli również w zorganizowanym w Społecznym
Gimnazjum Dniu Języka Angielskiego i obejrzeli
mecz żużlowców RKM, na który zaprosił ich pre-
zydent Adam Fudali, podczas uroczystego spo-
tkania w Urzędzie Miasta. W jego trakcie przed-
stawiciele Ballakermeen High School opowiadali
o swojej szkole oraz wyspie, która jest zaledwie
4 razy większa od Rybnika i liczy 75 tys. miesz-
kańców. Posiada też najstarszy na świecie demo-
kratyczny parlament, własne banknoty, prawo po-
datkowe, bogatą kulturę i tradycje narodowe oraz
niepowtarzalne krajobrazy, florę i faunę. Wy-
spa Man jest częścią Wysp Brytyjskich, leży

na Morzu Irlandzkim pomiędzy Anglią, Szkocją,
Irlandią i Walią. Na drogach wyspy nie ma ogra-
niczeń prędkości, a największą atrakcją jest orga-
nizowany co roku wyścig motocyklowy. Ballaker-
meen High School jest doskonale wyposażona.
Szkoła posiada 4 sale komputerowe z 450 kom-
puterami oraz teatralną scenę. Placówka angażu-
je się również w działalność charytatywną, za którą
otrzymała już nagrodę księcia Edynburga. Jak
młodzi ludzie zdobywają pieniądze? Do tradycji
szkoły weszła niecodzienna „uroczystość” –
uczniowie płacą za możliwość oblania swoich na-
uczycieli ... cieczą niewiadomego pochodzenia.
Cóż, co kraj to obyczaj, ale jak twierdzą młodzi
ludzie, warto je poznawać, tak jak warto jest za-
wierać międzynarodowe przyjaźnie.

(S)

Do Szwecji po wiedzę...Do Szwecji po wiedzę...Do Szwecji po wiedzę...Do Szwecji po wiedzę...Do Szwecji po wiedzę...
... taki kierunek obrało Rybnickie Centrum

Edukacji Zawodowej, myśląc o młodzieży,
perspektywach jej rozwoju i korzyściach
płynących z kontaktów z rówieśnikami z Europy.
Pomógł nie tylko „Leonardo da Vinci”...

możliwościmożliwościmożliwościmożliwościmożliwości

z Austrii i Estonii. Realizacja projektu z za-
kresu przedmiotów elektrycznych ma zapew-
nić uczniom nie tylko zdobycie doświadcze-
nia, dostosowanie wiadomości do standardów
Unii, rozwijanie umiejętności językowych
w zakresie słownictwa technicznego, ale tak-
że przygotować ich do otrzymania certyfika-
tu, który ma być jednocześnie przepustką do
pracy w krajach europejskich.

Film dokumentujący pobyt rybniczan
w Szwecji obejrzeli goście targów edukacji,

a o swoich wrażeniach opowiadali
m.in. wiceprezydent Jerzy Frelich
oraz dyrektorzy RCEZ Tomasz
Harsze i Joanna Kryszczyszyn.
W Szwecji szkolnictwo podstawo-
we kończy się na 9 klasie. Potem
młodzi Szwedzi uczą się w trzylet-
nim gimnazjum. Uczniowie wybit-
nie zdolni mogą je ukończyć
wcześniej, inni mogą ten okres
przedłużyć. Jest to możliwe dzię-
ki specyficznemu programowi
pracy szkół i daleko idącej indy-
widualizacji nauczania. 
W szwedzkiej szkole lekcja trwa
60 minut, a każdy uczeń ma za-
pewnione darmowe posiłki i prze-
jazdy. Jak mówił J. Frelich, dys-
cyplina nie jest mocną stroną tam-
tejszej młodzieży, ale wart pod-
kreślenia jest nacisk, jaki szkoły
kładą na naukę języka angielskie-
go. Ostatnia matura odbyła się
w Szwecji w latach 60. tych, a prze-

pustką do dalszego kształcenia jest dla tam-
tejszej młodzieży ilość zdobytych punktów.
Na dyrektorach szkół, którzy słuchali wrażeń
ze skandynawskich wojaży, spore wrażenie wy-
wołały zarobki ich szwedzkich „odpowiedni-
ków” oraz komfort pracy nauczycieli
i uczniów. Jedno ze szwedzkich gimnazjum
zajmuje aż 12 budynków!, a wyposażenie pra-
cowni jest nieporównywalne z rybnickimi,

Uczestnicy stażu wspólnie z przedstawicielami RCEZ i miasta
w szwedzkim Lund.                                                  Zdj.: arch. RCEZ

Spotkanie odbyło się w Przedszkolu nr 39, w ra-
mach zajęć z edukacji europejskiej, promujących wie-
dzę o Europie, Polsce i naszym regionie. Wzięły
w nim udział dzieci, ich rodzice, personel placówki,
uczniowie SP nr 11 oraz laureaci rodzinnego kon-
kursu „Europejski omnibus”. Dzieci zadawały gościo-
wi pytania w języku angielskim, śpiewały piosenki,
a Barbara Dudzik, Angielka z rybnickimi „korzenia-
mi” wspominała lata swojego dzieciństwa. Przekazała
też przedszkolakom pozdrowienia i autografy pozosta-
łych uczestników programu „Europa da się lubić”. Dzieci
zrewanżowały się laurką dla ekipy tej popularnej audy-
cji, a dyrektor placówki Teresa Sznajder, wręczyła Basi
Dudzik, dyplom honorowego członka przedszkolnego
klubu „Euro – plastusiaki”. Londyńską wizytę przygo-
towały i poprowadziły wspólnie Iwona Szlufcik,
Barbara Skóra i Irena Kłębczyk. Sympatyczna Basia
zapowiedziała, że pojawi się w placówce pod koniec
maja, podczas festynu rodzinnego.                          (S)

Barbara Dudzik z programu „Europa da się lubić” wprost
do Przedszkola nr 39 w Rybniku.    Zdj.: arch. przedszkola.c.d. na stronie 33.

Znana z programu „Europa da się lubić”
emitowanego w telewizyjnej „Dwójce”
Barbara Dudzik, spotkała się z rybnickimi
przedszkolakami.

Basia da się lubić!Basia da się lubić!Basia da się lubić!Basia da się lubić!Basia da się lubić!
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Ale uczucia nie znają granic... To one sprawiły, że Galina stała się
Haliną i żoną Bronisława Tomiczka z Orzepowic. Mimo szybkiej decyzji
młodych, że chcą być razem, do przyjazdu Haliny na stałe do Polski i ślubu
minął rok. Przyjaźń między narodami przyjaźnią, a w papierach porządek
musi być... — W Polsce i w rodzinie męża zostałam przyjęta bardzo serdecznie
— wspomina Halina Tomiczek. — Nigdy nie czułam się tu obco, choć tęsk-
niłam za rodzicami, którzy zostali w Leningradzie. Nigdy też tej decyzji nie
żałowałam. Bronisław był górnikiem w kop. „Marcel”, a górnictwo wtedy
było potęgą. Halina nigdy nie pracowała, choć z wykształcenia jest tłuma-
czem tekstów technicznych z języka angielskiego. — Na moją specjalizację
nie było wtedy zapotrzebowania, a później technologie tak poszły do przodu,
że pewnie nie dałabym rady... — mówi. W odwiedziny do rodziców Gali
jeździli jak tylko często było można, zaś ich wizyty w Polsce były niemożli-
we, bo ojciec był wysokiej rangi wojskowym. Przyjaźń przyjaźnią... itd. By
nie utrudnić sobie wyjazdów do Leningradu, Halina nie zrzekła się radziec-
kiego, a potem rosyjskiego paszportu. W latach 80. postawiono szlaban
w obie strony i babcia Ludmiła nie miała okazji obserwować, jak rosną dwaj
wnukowie, dziś studenci.

I jeszcze raz na życie Ludmiły wpłynęły bułgarskie wczasy córki – w 2000
roku, po śmierci męża, zdecydowała się na zamieszkanie w Rybniku z Ha-
liną i jej polską rodziną. Pierwsze lata nie były łatwe – wiele chorowała
i tęskniła za rodzinnym miastem. — Teraz mama odrabia ten czas — mówi
Halina, posługując się polszczyzną zupełnie bez akcentu, choć sama uważa,
że odkąd rozmawia z mamą na co dzień po rosyjsku, akcent znów można
wyczuć...

Z Leningradem, któremu w latach 90. przywrócono nazwę Sankt Peters-
burg, jego mieszkańców, szczególnie tych, którzy przeżyli wojnę i historyczną
blokadę, łączą specjalne więzi. Rozumieją to dzisiejsze rosyjskie władze,
stąd wizyta w Rybniku konsula generalnego Rosji w Krakowie Leonida
Rodionowa, który przyjechał specjalnie, by Ludmile Aleksiejewnej wrę-
czyć medal wybity z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 300–lecia Peters-
burga. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Miasta w obecności prezy-
denta Adama Fudalego oraz Haliny i Bronisława Tomiczków. Spotkanie
było okazją do przywołania dramatycznych wydarzeń sprzed prawie 60 lat,
mogących dziś być ostrzeżeniem przed wywołaniem totalnego konfliktu
zbrojnego.

Ludmiła Aleksiejewna Mojisiejenko z konsulem Rosji Leonidem Rodionowem
i prezydentem Adamem Fudalim.                                                                   Zdj.: r

Z Sankt Petersburga do RybnikaZ Sankt Petersburga do RybnikaZ Sankt Petersburga do RybnikaZ Sankt Petersburga do RybnikaZ Sankt Petersburga do Rybnika

Ostatni tydzień marca młodzież II Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Fycza Modrzew-
skiego spędziła w Montceau–les–Mines we Fran-
cji, by zaprezentować uliczny spektakl na podsta-
wie legendy o smoku wawelskim. Rybniccy lice-
aliści spotkali się ze swoimi partnerami realizo-
wanego projektu Socrates–Comenius: College
Jean Moulin i Lycée Henri Parriat z Francji oraz
liceum z Capo d’Orlando we Włoszech. Każdy
z partnerów przedstawił spektakl oparty na znanej

w swoim kraju legendzie. Dzięki francuskim kon-
frontacjom teatralnym młodzież polska poznała
historię burgundzkiego potwora  la Vouivre, sycy-
lijskiego rybaka Coli oraz tragiczny koniec rządów
Picrochola. Francuzi i Włosi spotkali się z naszym
smokiem wawelskim i jego pogromcą szewczy-
kiem Dratewką.

— Tygodniowa wi-
zyta w Montceau–les–
Mines, uwieńczenie
półtorarocznej pracy
nad projektem Come-
niusa „Warsztaty eu-
rokulturalne młodzie-
ży”, stanowiła znako-
mitą okazję do wy-
miany polsko-francu-
sko-włoskich do-
świadczeń teatral-
nych, wspólnej pracy i
zabawy — mówi Jo-
lanta Bieńkowska,
szkolny koordynator

Kiedy przed prawie trzydziestu laty Ludmiła Aleksiejewna
Mojisiejenko wyprawiała w Leningradzie swoją jedyną córkę
Galę na wczasy do Bułgarii, nie mogła nawet przypuszczać,
że podróż ta będzie zwrotem w życiu całej rodziny.

Medale w imieniu prezydenta Putina zostały wręczone obywatelom
Rosji, również poza jej granicami, którzy wojnę przeżyli. Przy okazji Lud-
miła Aleksiejewna pokazała medal, który otrzymała jeszcze w Leningra-
dzie z okazji 250–lecia miasta. Oba będą równie cennymi pamiątkami
w czasie pogodnej, miejmy nadzieję, jesieni życia pani Ludmiły w Rybniku.

(r)

projektu. — Francuskie rodziny bardzo serdecznie
przyjęły nas w swoich domach. Po tygodniu trudno
było się rozstać, żegnaliśmy się ze łzami w oczach
— twierdzi Agata Kula, uczennica kl. II c.
— Cieszę się, że mogłem zwiedzić stolicę Burgun-
dii–Dijon oraz słynne Hospices de Beaune — do-
daje uczeń II d Wojciech Blonka. Ewa i Jagoda
Ziętek z entuzjazmem opowiadają o kontaktach
z rówieśnikami z Francji i Włoch: — Dzięki wy-
stępowi grupy z Sycylii poznaliśmy część włoskiej
kultury, tradycji i historii, m.in. legendę o rybaku
Coli, który stał się podwodną kolumną, podtrzy-
mującą miasto Messynę przed zalaniem przez
morze. Dziewczyny wspominają również między-
narodowe warsztaty artystyczne – teatralne, ta-
neczne, śpiewu chóralnego i spotkania z akto-
rami oraz zorganizowane przez Francuzów za-
jęcia integracyjne.

Warto wspomnieć, że grupa z College Jean
Moulin gościła ze swoim przedstawieniem w Ryb-
niku, w październiku 2003 r. Wtedy na rybnickim
rynku pojawił się potwór Vouivre.Zbiorowe zdjęcie wszystkich grup partnerskich przed College Jean Moulin w Montce-

au–les–Mines.                                                                                       Zdj.: arch II LO.

Smok wawelski we FrancjiSmok wawelski we FrancjiSmok wawelski we FrancjiSmok wawelski we FrancjiSmok wawelski we Francji
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RYNEKRYNEKRYNEKRYNEKRYNEK
godz.   9.50godz.   9.50godz.   9.50godz.   9.50godz.   9.50 – Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców miasta na Rynku
godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00 – Intrada w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” • Wysłuchanie hymnu państwowego

• Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta • Złożenie kwiatów pod tablicą
Powstań Śląskich • Przemarsz do bazyliki

BAZYLIKA ŚW.ANTONIEGOBAZYLIKA ŚW.ANTONIEGOBAZYLIKA ŚW.ANTONIEGOBAZYLIKA ŚW.ANTONIEGOBAZYLIKA ŚW.ANTONIEGO
godz.10.30godz.10.30godz.10.30godz.10.30godz.10.30 –  Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem chóru „Cantate Deo” przy parafii

Św. Jadwigi Śląskiej prowadzonego przez Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”
KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA NOWINACHKOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA NOWINACHKOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA NOWINACHKOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA NOWINACHKOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA NOWINACH
godz. 19.15godz. 19.15godz. 19.15godz. 19.15godz. 19.15 – Koncert Filharmonii RybnickiejKoncert Filharmonii RybnickiejKoncert Filharmonii RybnickiejKoncert Filharmonii RybnickiejKoncert Filharmonii Rybnickiej i zintegrowanych chórów rybnickich pod dyrekcją

Mirosława  Jacka Błaszczyka.Mirosława  Jacka Błaszczyka.Mirosława  Jacka Błaszczyka.Mirosława  Jacka Błaszczyka.Mirosława  Jacka Błaszczyka. W programie IX Symfonia d-moll op.125 Ludwiga van Beetho-
vena. Soliści: Aleksandra Szafir – sopran,  Małgorzata Spytek – alt, Rafał Bartmiński –
tenor, Tadeusz Leśniczak – bas, Wacław Mickiewicz – słowo.

Sowieckie piekłoSowieckie piekłoSowieckie piekłoSowieckie piekłoSowieckie piekło
W kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej –

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej prezentowana jest wystawa przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu „Sowiec-
kie piekło
1939–1956”,
na którą skła-
dają się mate-
riały archiwal-
ne, zdjęcia,
a także wzbo-
gacające aran-
żację całości
autentyczne
deski z rozebra-
nego baraku,
w którym
mieszkali de-
portowani na
wschód Polacy.
( . . . )Dop i e ro
przemiany polityczne w  państwach b. bloku socjali-
stycznego umożliwiły wyciągnięcie na światło dzien-
ne faktów dotyczących sowieckiej okupacji i zbrod-
ni przeciwko obywatelom polskim. Szacuje się, że
przed wybuchem II Wojny Światowej represje objęły
od 250 tys. do 300 tys. Polaków mieszkających na tere-
nie ZSRR. Największe rozmiary eksterminacja narodu
polskiego przybrała w latach wojny.(...) – czytamy

Miejskie obchodyMiejskie obchodyMiejskie obchodyMiejskie obchodyMiejskie obchody
ŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwięta

Konstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 Maja

Miesiąc Pamięci Narodowej

I tylko pamięćI tylko pamięćI tylko pamięćI tylko pamięćI tylko pamięć
została...*została...*została...*została...*została...*

Świadomość własnej historii jest
niezbędnym elementem funkcjonowania
narodu, dlatego tak ważne są działania
wskrzeszające i przybliżające
wydarzenia historyczne tę świadomość
budujące. Animatorzy tego typu
przedsięwzięć liczą przede wszystkim na
dotarcie do młodzieży.

Do aranżacji wystawy wykorzystano oryginalne deski z rozebranych łagrowych baraków.    Zdj.: r

* Fragment wiersza Mariana Hemara

Monte CassinoMonte CassinoMonte CassinoMonte CassinoMonte Cassino
Inne wydarzenie, równie dramatyczne i okupio-

ne krwią polskich żołnierzy, ale zakończone chlub-
nym zwycięstwem, przypomniała wystawa w II LO
im. A. Frycza–Modrzewskiego. Z inicjatywy
ppłk. Tadeusza Dłużyńskiego z rybnickiego od-
działu Związku Piłsudczyków i ze wsparciem
Muzeum powstała fotograficzna ekspozycja
o bitwie pod Monte Cassino. Składają się na nią
reprodukcje wykonane dla potrzeb rybnickiej pla-
cówki z oryginałów ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. Doboru merytoryczne-
go zdjęć na wystawę dokonała dyrektor Genowefa
Grabowska. Pokazują one zarówno trud walki,
jak i tryumf zwycięstwa polskich żołnierzy.

w informatorze wystawy.  I wtedy kolejne 300 tys.
osób trafiło do łagrów na Kołymie, w Workucie,
a także na stracenie do Katynia i in. miejsc kaźni.
Wystawa poprzez dokumenty i zdjęcia pozwala
lepiej zrozumieć meandry wielkiej historii, a tak-
że przybliżyć pojedyncze, tragiczne losy, które
tę historię tworzą.

Wystawę można oglądać do końca kwietnia.

W II LO wystawa eksponowana będzie jeszcze
w pierwszym tygodniu maja, a następnie przenie-
siona zostanie do Zespołu Szkół Prywatnych
im. generała Władysłwa Andersa. Z racji roli

patrona szkoły w przebiegu bitwy, zaistnienie wy-
stawy w tym miejscu ma szczególną wymowę. Póź-
niej ekspozycje obejrzą uczniowie innych rybnic-
kich placówek oświatowych.                               (r)

• • •
Przed paroma dniami w Gimnazjum nr 1

w Rybniku odbyła się uroczystość odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej nauczycieli zamordowa-
nych w Katyniu. Oprócz szkoły, inicjatorami tego
przedsięwzięcia i jego organizatorami są Mu-
zeum w Rybniku oraz rybnickie koło Stowa-
rzyszenia Rodzina Katyńska. (Więcej w majo-
wej „GR”)

• • •
22 kwietnia w Powiatowej i Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej odbyła się sesja popularno-
naukowa „Armia Krajowa i konspiracja poakow-
ska na Ziemi Rybnickiej 1942–1947”, zorganizo-
wana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej oddział w Katowicach,
Urząd Miasta Rybnika, Muzeum w Rybniku
i tutejszą bibliotekę.

• • •
W niedzielę 25 kwietnia o godz. 12  w bazyli-

ce św. Antoniego została odprawiona msza
św. w intencji pomordowanych na Wschodzie.
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15 - 25 kwietnia15 - 25 kwietnia15 - 25 kwietnia15 - 25 kwietnia15 - 25 kwietnia

Oddanie całego bogactwa tradycji kulturalnej
kraju, z której garściami czerpiemy wszyscy do
dnia dzisiejszego, jest oczywiście niemożliwe. Or-
ganizatorzy zilustrowali zatem kilka zjawisk koja-
rzonych z Italią najczęściej: muzyka klasyczna,
w tym opera, piosenka, film...

Ale było i coś ponadto. Inauguracja Prezenta-
cji...odbyła się „W cieniu Etny”, tak bowiem za-
tytułowana jest wystawa fotograficzna autorstwa
Roberta Basia z Krakowa. W czasie kilkutygo-
dniowego pobytu na Sycylii uwiecznił on na kliszy
krajobraz u stóp ciągle aktywnego wulkanu oraz
charakterystyczną dla wyspy architekturę. Barw-
ne fotografie pokazują surowe piękno wnętrza
wyspy, a także wybrzeże, którego uroku nie znisz-
czyła jeszcze masowa turystyka. Piękne pejzaże
i zabytki to atut nie tylko Sycylii, ale całych Włoch,
jednak sycylijskie krajobrazy są zdecydowanie
mniej opatrzone.

Tradycyjną formułę otwierającą Prezentacje...wy-
powiedział prezydent Rybnika Adam Fudali
ze sceny Teatru Ziemi Rybnickiej tuż przed kon-
certem Orkiestry Kameralnej Camerata Im-
puls pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej.
W programie koncertu znalazła się nie tylko mu-
zyka włoska, ale również utwory nią inspirowane:

Canzona di Barocco znakomitego dyrygenta
Henryka Czyża oraz Largo na orkiestrę smycz-
kową współczesnego śląskiego kompozytora
Andrzeja Dziadka. Przede wszystkim jednak po-
dziwialiśmy twórców włoskich: orkiestra wykona-
ła Concerto Grosso Archangelo Corellego, zaś
druga część należała do wybitnego skrzypka
Konstantego Andrzeja Kulki, który z właściwą
sobie wirtuozerią zaprezentował Cztery pory roku
Antonio Vivaldiego. Cykl czterech koncertów
ilustrujących poszczególne pory roku jest po-
wszechnie znany, chociaż najczęściej słuchany we
fragmentach. Tu mieliśmy okazję wysłuchać ca-
łości i to w jednym z najlepszych możliwych wy-
konań. Jeżeli skrzypce mogą śpiewać, to tak wła-
śnie pod palcami Konstantego A. Kulki się dzie-
je... Doceniła to rybnicka publiczność nagradza-
jąc artystę owacją na stojąco i domagając się bisu.
Szkoda, że tak piękny koncert nie zgromadził kom-
pletu melomanów. Tym bardziej, że muzyka zosta-
ła okraszona słowem: młodzież teatralna z Rybnic-
kiego Centrum Kultury – Agnieszka Klimasara,

Paulina Broszencka, Paweł Mitura i Dorota
Patas – każdą część koncertu poprzedzili wyko-
naniem sonetu charakteryzującego kolejną porę
roku, których autorstwo przypisywane jest
Antonio Vivaldiemu.

• • •
Istnieje powszechny pogląd, że każdy Włoch

potrafi śpiewać, choć stereotyp ten zweryfikował
choćby program TV „Europa da się lubić”. Jed-
nak piosenka włoska, choć zdominowana ostat-
nio przez wykonawców anglosaskich, twardo broni
swojego honoru i ma swoich zagorzałych wielbi-
cieli. Bohaterem koncertu „Balanga Italiana”
miał być jedyny prawdziwy Włoch, jaki w Prezen-
tacjach... się pojawił czyli Marco Bocchino. Pio-
senkarz i showman, od siedmiu lat jest związany
z Polską, włada dobrze naszym językiem, jest więc
Włochem w zasadzie „zasymilowanym”. Marco ma
wszystko z czym tę nację kojarzymy: temperament,
południową urodę, uwielbienie dla płci przeciwnej,
no i śpiewa... Ale gdzie mu do naszego, rodzimego
Roberta Rozmusa, który tymi cechami jest obda-
rzony podwójnie, nawet bez peruki ! Obaj, z towarzy-
szeniem świetnego zespołu „Head Up” Grzegorza
Piotrowskiego, wykonali szereg starych i nowych
przebojów włoskich wykonawców: od Volare Do-
menico Modugno i Ciao, Ciao Bambina,
do repertuaru Zucchero i Erosa Ramazzotiego.
Towarzyszyli im w chórkach, ale mając również
swoje solówki m.in. Patrycja Gola i Jan Radwan,
znani z programu TVN „Jak łyse konie”, kto wie,
czy wokalnie nie najlepsi na scenie... Upłynęło spo-
ro czasu nim publiczność się rozgrzała, ale kiedy
już to nastąpiło, koncert zamienił się w prawdziwą
Balanga Italiana!

• • •
Do włoskiej muzyki klasycznej powróciliśmy

w trzecim dniu Prezentacji..., dzięki operze Giu-
seppe Verdiego „Aida”, zaprezentowanej przez
Operę Śląską w Bytomiu. To wielkie dzieło, napi-
sane z okazji otwarcia Kanału Sueskiego, sięgają-
ce w libretcie do dziejów Egiptu, jest dla zespołu

Kontynuując cykl dorocznych imprez kulturalnych Europa, Europa...,
w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i na kilka dni przed tym
wydarzeniem, Rybnickie Centrum Kultury przedstawiło Prezentacje Kultury
Włoskiej. Imprezie patronowali prezydent Rybnika oraz ambasador Włoch
w Polsce Gian Carlo Leo, który w liście odczytanym przez dyrektora RCK
Adama Świerczynę wyraził zadowolenie z organizacji przedsięwzięcia
promującego włoską kulturę.

Autor wystawy „W cieniu Etny” Robert Baś.

Konstanty Andrzej Kulka zagrał z towarzyszeniem orkiestry Camerata Impuls pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej.
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operowego zawsze wielkim wyzwaniem i to zarów-
no w aspekcie wokalnym, jak i prezentacji scenicz-
nej. Pokazany w Rybniku spektakl to trzecia, naj-
nowsza, bo z grudnia 2003 roku, realizacja „Aidy”
w Operze Śląskiej. Reżyserii podjął się twórca fil-
mowy i telewizyjny Laco Adamik, który ma w
dorobku również wiele operowych inscenizacji. Jego
„Aida” to spektakl zgodny z duchem czasu – nie ma
w nim nic z monumentalności poprzednich wysta-
wień, jest za to reżyserski pomysł na organizacje sce-
nicznego ruchu, ograniczona, bardzo współczesna
w swym wyrazie i funkcjonalna scenografia, cieka-
wa choreografia i przepiękne kostiumy. Insceniza-
cja zebrała już pokaźną ilość nagród, w tym Złote
Maski za reżyserię, scenografię i choreografię, po-
konując kilkadziesiąt innych spektakli z całej Pol-
ski. Pomimo tego, że do Rybnika nie przyjechała
premierowa obsada, przedstawienie dostarczyło pu-
bliczności wielu artystycznych wrażeń.

• • •
Istotnym dopełnieniem Prezentacji...były seanse

filmowe, bo trudno sobie wyobrazić włoską kulturę
bez bogatych tradycji kinematografii tego kraju. Film
włoski, szczególnie ten z czasów neorealizmu lat 50.
i 60. XX wieku, był kamieniem milowym w rozwoju
X Muzy. Włoscy twórcy pozostali wierni sobie do
dziś: najlepszym na to dowodem są filmy Giuseppe
Tornatore (Kino „Paradiso”, Malena) czy Bernardo
Bertolucci (Ukryte pragnienia, Rzymska opowieść).
W ramach Prezentacji...mogliśmy obejrzeć również
inne filmy tych reżyserów, a także głośnego, kon-
trowersyjnego Pinokia Roberta Benigni,
a na koniec powrót do opery, tym razem sfilmowa-
nej Toski Giacomo Pucciniego.

• • •
Już po oddaniu tego numeru „GR” do druku,

Prezentacje... zakończył koncert „Neapol – moja
miłość” w wykonaniu solistów Iwony Hossy (so-
pran) oraz tenorów Adama Zdunikowskiego
i Dariusza Stachury, którym towarzyszyła Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.

• • •
Oczywiste jest, że Prezentacje... nie mogły za-

spokoić głodu na włoską kulturę, bo jest ona zbyt
bogata i różnorodna. Dobrze, że była okazja by zo-

Wystąpią:Wystąpią:Wystąpią:Wystąpią:Wystąpią:
• godz.14.00 – zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chor• godz.14.00 – zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chor• godz.14.00 – zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chor• godz.14.00 – zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chor• godz.14.00 – zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chorwacjiwacjiwacjiwacjiwacji
• godz.15.00 – akordeonowy zespół „Barbados”, wzbogacony o inne instrumenty• godz.15.00 – akordeonowy zespół „Barbados”, wzbogacony o inne instrumenty• godz.15.00 – akordeonowy zespół „Barbados”, wzbogacony o inne instrumenty• godz.15.00 – akordeonowy zespół „Barbados”, wzbogacony o inne instrumenty• godz.15.00 – akordeonowy zespół „Barbados”, wzbogacony o inne instrumenty:::::

w programie muzyka polska, grecka, chorw programie muzyka polska, grecka, chorw programie muzyka polska, grecka, chorw programie muzyka polska, grecka, chorw programie muzyka polska, grecka, chorwacka, bawarska, rosyjska, węgierska.wacka, bawarska, rosyjska, węgierska.wacka, bawarska, rosyjska, węgierska.wacka, bawarska, rosyjska, węgierska.wacka, bawarska, rosyjska, węgierska.
• godz. 16.30 – laureaci II F• godz. 16.30 – laureaci II F• godz. 16.30 – laureaci II F• godz. 16.30 – laureaci II F• godz. 16.30 – laureaci II Festiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku.estiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku.estiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku.estiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku.estiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku.
• • • • • godz. 17.00 – Majka Jeżowska z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego.godz. 17.00 – Majka Jeżowska z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego.godz. 17.00 – Majka Jeżowska z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego.godz. 17.00 – Majka Jeżowska z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego.godz. 17.00 – Majka Jeżowska z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego.
• godz.18.30 – Kapela Bawarska: w programie muzyka niemiecka i austriacka.• godz.18.30 – Kapela Bawarska: w programie muzyka niemiecka i austriacka.• godz.18.30 – Kapela Bawarska: w programie muzyka niemiecka i austriacka.• godz.18.30 – Kapela Bawarska: w programie muzyka niemiecka i austriacka.• godz.18.30 – Kapela Bawarska: w programie muzyka niemiecka i austriacka.
• godz.20.15 – zespół „Carrantuohill”: w programie muzyka irlandzka.• godz.20.15 – zespół „Carrantuohill”: w programie muzyka irlandzka.• godz.20.15 – zespół „Carrantuohill”: w programie muzyka irlandzka.• godz.20.15 – zespół „Carrantuohill”: w programie muzyka irlandzka.• godz.20.15 – zespół „Carrantuohill”: w programie muzyka irlandzka.Koncert z okazji wstąpienia Polski do Unii EuropejskiejKoncert z okazji wstąpienia Polski do Unii EuropejskiejKoncert z okazji wstąpienia Polski do Unii EuropejskiejKoncert z okazji wstąpienia Polski do Unii EuropejskiejKoncert z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Bawmy sięBawmy sięBawmy sięBawmy sięBawmy się
z Europąz Europąz Europąz Europąz Europą
2 maja, Rynek2 maja, Rynek2 maja, Rynek2 maja, Rynek2 maja, Rynek

baczyć choć tyle, a impreza na pewno uatrakcyjni-
ła bieżący repertuar Teatru Ziemi Rybnickiej. Do-
datkowe, encyklopedyczne informacje na temat
Włoch i kilku artystycznych dyscyplin można było
znaleźć w specjalnym informatorze. Zabrakło może
autentycznego włoskiego folkloru i... degustacji
włoskiej kuchni, bo przecież kulinaria to mocny
punkt śródziemnomorskiej kultury. Ale to musi-
my sobie zostawić na czas turystycznego pobytu na
„włoskim bucie”. Po wejściu do Unii Europejskiej
będzie to zapewne jeszcze łatwiejsze...

(r)

Jak balanga to balanga...

Nowa inscenizacja „Aidy” robi duże wrażenie.                                                                                       Zdjęcia: r

Bohaterami Balangi Italiana byli Marco Bocchino i Robert Rozmus.
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To pierwszy przypadek umożliwienia rybnickim
warsztatowiczom, w tym 3 absolwentom zasadni-
czej szkoły zawodowej specjalnej w Niewiadomiu,
kontaktu z prawdziwym zakładem pracy. Zapew-
nienie swoim podopiecznym stałego zajęcia, będą-

cego nie tylko terapią, ale niekiedy życiową koniecz-
nością, to od lat marzenie prowadzących WTZ.
Praca w zakładzie aktywności zawodowej powinna
być końcowym etapem całego systemu opieki nad
osobą niepełnosprawną i do tego rybniccy organi-
zatorzy systemu – miasto i koło Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym zmierzają. — Póki co cieszymy się z poro-
zumienia zawartego ze spółką „Silesia” i jesteśmy jej

bardzo wdzięczni — mówi kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej nr 1 Danuta Reclik, również
w imieniu przewodniczącego koła Jana Motyki.
— Początkowo nie wierzyliśmy, że nasze działania
dają tak dobry efekt. Ale trzeba przyznać, że spółka

„Silesia” podeszła do naszej propozycji bardzo po-
ważnie, a do warsztatowiczów, swoich nowych „pra-
cowników”, z wielkim szacunkiem...

Nim jednak doszło do podjęcia ostatecznej de-
cyzji, szefowie spółki: prezes Włodzimierz Szczy-
gólski i wiceprezes Jacek Mura odwiedzili warsz-
taty, obserwowali podopiecznych, a potem wybra-
na grupa ćwiczyła swoje przyszłe czynności. Praca
w firmie polega na wycinaniu, a następnie nakleja-

niu na gotowe wyroby kolorowej, ozdobnej kalko-
manii. Praktykanci mają własne pomieszczenie, a
ze strony pracodawcy opiekuje się nimi Ewa Mo-
lenda, wspiera ich także pracownik WTZ. Warsz-
tatowicze wyjątkowo dobrze sprawdzili się w tej
żmudnej, mechanicznej pracy. Zadowolony jest
pracodawca, szczęśliwi rodzice, że dzieci spraw-
dzają się w powierzonym im zadaniu.

J. Mura obiecuje, że po zakończeniu praktyk
zarząd wybierze spośród pracujących warsztatowi-
czów stałych pracowników. Praktykanci nie mogą
otrzymać wynagrodzenia za swoją pracę, ale firma
postanowiła wypłacać im niewielki zasiłek. — We-
szliśmy w to przedsięwzięcie nie z materialnych po-
budek, ale możemy dzięki niemu zyskać pracowni-
ków mających do takiej pracy predyspozycje. Mieli-
śmy już wcześniejsze doświadczenia związane z pro-
gramem „Junior” skierowanym do absolwentów
szkół specjalnych, a realizowanych wspólnie z Po-
wiatowym Urzędem Pracy. Jego efektem jest stała
praca dla 6 osób. Planujemy w przyszłości stworzyć
miejsca pracy chronionej, gdyż specyfika naszej fir-
my na to pozwala. Pracę naszych obecnych prakty-
kantów bardzo sobie cenimy — powiedział J. Mura.

Pozytywna ocena całego przedsięwzięcia skło-
niła koło Stowarzyszenia i kierownictwo warszta-
tów do stworzenia programu pod nazwą „Daj
szansę”, skierowanego do Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej, a jego celem jest pozyska-
nie środków na zatrudnienie w Stowarzyszeniu
doradcy zawodowego, który zająłby się całą sferą
informacyjno–edukacyjną dotycząca pozyskiwania
miejsc pracy dla niepełnosprawnych intelektualnie,
szkoleniami, kontaktami z potencjalnymi praco-
dawcami i tworzeniem bazy danych.

Rybnickie koło Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej oczekują propo-
zycji od innych firm i przedsiębiorstw.          (r)

I mieli rację. Każdy powinien się dowiedzieć
o imprezie, na której panowała prawdziwie rodzin-
na i serdeczna atmosfera. Wszystko zaczęło się
10 lat temu, a nasza redakcja ma swój udział
w tworzeniu tej historii: — Na początku placówki
specjalne walczyły o puchar przechodni „Gazety
Rybnickiej” — wspomina dyrektor Zespołu Szkół

nr 7 Halina
O p a l k o w s k a .
W trakcie 10 lat
przez przegląd
przewinęło się
około czterech ty-
sięcy dzieci, a mło-
dzi ludzie mogli
pochwalić się swo-
imi umiejętnościa-
mi również w ra-
mach imprez to-
warzyszących, ta-

kich jak konkursy plastyczny i recytatorski.
— Obecnie skupiliśmy się tylko na przeglądzie ar-
tystycznym i kategoriach wokalno–muzycznych, ta-
necznych i wokalnych — mówi H. Opalkowska.
W czasie jubileuszowego przeglądu na scenie Te-
atru Ziemi Rybnickiej zaprezentowali się wy-
chowankowie kilkunastu placówek  m.in. Specjal-
nego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego
z Rybnika i Wodzisławia, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych z Raciborza, Mikołowa, Jaworzna,
Żor i Jastrzębia Zdroju, Szkoły Życia i Zespo-
łu Szkół nr 7 z Rybnika. Gorąco oklaskiwano tań-
ce ludowe i nowoczesne, piosenki o Śląsku oraz wy-
stępy zespołów instrumentalnych. „Kabaretowe”
dziewczyny z SOS–W z Rybnika zabrały publiczność
w podróż po świecie, zespół tańca ludowego z ZSS
z Raciborza zaprosił na śląskie wesele, a „Dumka Ural-
ska” przenosiła uczestników przeglądu zza wschodnią
granicę. Pokazano ponad 20 występów, w tym wido-
wisko regionalne „W Mikołowie na jarmarku” oraz
pantomimę „Idzie Grześ przez wieś” i „Pan Hilary”.

Jubileuszowy przegląd za nami. Publiczność
oraz sami uczestnicy już czekają na kolejny...

(S)

Dać
szansę...

W produkującej naczynia emaliowane spółce „Silesia” Rybnik od lutego br. roczne
praktyki zawodowe odbywa 9–osobowa grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie,
związanych z Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Praktykanci we „własnym” pomieszczeniu w „Silesii” wraz z kierownikiem WTZ Danutą Reclik.    Zdj.: arch. WTZ

10 lat
minęło...

Zespół tańca ludowe-
go z ZSS z Raciborza
zaprosił na śląskie
wesele.            Zdj.: s

„Na przeglądzie jest wesoło, dzieci o tym
wiedzą. Jutro pewnie wszyscy w mieście
o tym się dowiedzą” — śpiewali
uczestnicy jubileuszowego 10
Przeglądu Działalności Artystycznej
Placówek Specjalnych.
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W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się dwa
koncerty zespołu Trzecia Godzina Dnia, któ-
ry przedstawił przedpremierowy program
„Wiara czyni cuda”.

Określana jako jedna z najlepszych grup wykonu-
jących polskie gospels, TGD ponownie wzbudziła
entuzjazm rybnickiej publiczności, nie było więc przy-
padku w decyzji zespołu, by materiał na płytę live
nagrać w czasie koncertów w naszym mieście. Zaan-
gażowanie wykonawców – zarówno chóru prowadzo-
nego przez Piotra Nazarka, jak i solistów z Beatą
Bednarz, dysponującą mocnym, „ciemnym” głosem,
nie mogło nie wpłynąć na emocje widzów, tak więc
po kilkunastu minutach cała publiczność na stojąco
wtórowała występującym artystom. Kulminacją kon-
certu była piosenka tytułowa w wykonaniu B. Bed-
narz, której słowa znała prawie cała publiczność. Mate
O. ze swoją grupą udowodnili, że „chwalić Pana”
można także w rytmie rapu i hip–hopu.

Możemy zatem mieć nadzieję, że gorąca atmos-
fera rybnickiego koncertu będzie miała swoje od-
bicie na przygotowywanej płycie.                       (r)

  Była to jedna z imprez poprzedzających odby-
wające się co roku w Rybniku Dni Promocji Zdro-
wia, które tym razem zaplanowano na 22 maja.
Rozpoczęło się od całodniowej akcji pod hasłem
„Bezpieczeństwo to szacunek – nie dajmy mocy
narkotykom”, adresowanej do młodzieży: — Pro-
blem narkomanii jest ogromny. Przekonujemy się
o tym na podstawie ilości osób, które zwracają się
do nas o pomoc oraz dzięki rozmowom, jakie pro-
wadzimy z młodzieżą. Potwierdza się opinia o po-
wszechnej dostępności tych środków. Dlatego chce-
my „bombardować” młodych ludzi informacjami
na temat tego, co się wokół nich dzieje — mówi

przewodnicząca Regionalnego Towarzystwa
Oświaty Zdrowotnej Mariola Kujańska, która na
co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno–Peda-
gogicznej w Rybniku. Stąd też próba dotarcia do
młodzieży w mniej konwencjonalny sposób – za po-
mocą spektakli profilaktycznych. To również oka-
zja, by pokazać im, że doznań, których poszukują
nie muszą dostarczać narkotyki: — Chcielibyśmy
was „zarazić” pomysłem na inny sposób spędzania
wolnego czasu, niekoniecznie przy użyciu środków
psychoaktywnych. Jest tyle zajęć, które dostarczają
adrenaliny — mówiła rybnickim licealistom tuż
przed spektaklem M. Kujańska. Na scenie Teatru
Ziemi Rybnickiej pojawili się młodzi ludzie „po
przejściach”, borykający się z uzależnieniami oraz
osoby im bliskie. W takie role wcielili się bowiem
członkowie Studia Teatralnego działającego przy
RCK. Następnie gimnazjalna grupa teatralna

TGD live!

Atmosfera na koncercie była znakomita.                                                                                                      Zdj.: r

„Skóra, miłość i szpinak”...

Nowatorskie przedstawienie pt. „Skóra, miłość i szpinak” w wykonaniu gimnazjalistów
z Niemiec.

... spektakl pod takim właśnie tytułem
obejrzeli uczniowie rybnickich liceów
i gimnazjów, a swoją wizję świata
i dorastania, językiem teatru
opowiedziała młodzież z Niemiec.

.. oraz popis sprawności rybnickich strażaków, którzy pokazali jak ratują osoby
uwięzione w samochodzie.                                                                  Zdjęcia: s

— Cały czas byliśmy na kwasie albo haszu. W końcu prze-
stało to być źródłem nowych doznań... —  mówi bohaterka
spektaklu, w rolę której wcieliła się Agnieszka Zielonka.

c.d. na stronie 31.
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Najmłodsze „dziecko” RCK ma zaledwie rok,
a inicjatorką powstania zespołu była Izabela
Karwot, która jest współtwórczynią sukcesów
grup teatralnych działających w Domu Kultury
w Boguszowicach. Pomysł trafił na podatny grunt,
gdyż podobne plany miał dyrektor Rybnickiego
Centrum Kultury Adam Świerczyna: — Chcia-
łem, by w naszym obiekcie powstał taki właśnie ze-
spół. Podjęliśmy więc trud, by go powołać, dać mu
szansę rozwoju i możliwość wystawiania na tej sce-
nie sztuk teatralnych — mówił. Plan się powiódł,
a o jego efektach przekonała się publiczność, która przy-
szła na premierę spektaklu Sławomira Mrożka.
— Młodzież włożyła w tę sztukę dużo pracy i czasu.
Mam nadzieję, że trema, która im towarzyszy bę-
dzie pomocna. Czy jednak udźwigną ciężar farsy
i groteski? — zastanawiała się przed premierą re-

żyser spektaklu I. Karwot. Odpowiedź dała
publiczność, która gorącymi brawami

nagrodziła sceniczne popisy młodych aktorów.
I trudno się dziwić – zabawne perypetie główne-
go bohatera i jego rodziny, związane z „zagnieżdże-
niem się” w jego łazience ... tygrysa – ludojada,
to doskonały materiał na scenę. Premiera spek-
taklu miała miejsce 27 marca, w dniu szczegól-
nym: —  Spotykamy się w czasie święta wszystkich
zespołów, obiektów i scen na świecie. W Międzyna-
rodowym Dniu Teatru — mówił A. Świerczyna,
witając gości, wśród których byli nie tylko przyja-
ciele, ale także rodzice młodych aktorów.

W Młodzieżowym Zespole Teatralnym scenicz-
nych szlifów nabierają uczniowie głównie liceów
z Rybnika i Wodzisławia: Artur Goleń, Łukasz
Maliszewski, Dorota Patas, Paulina Bro-
szencka, Klaudia Dobras, Anna Zajączkow-
ska, Anna Krypczyk, Tomasz Koźlik, Alicja
Olszar, Sabina Kasperczyk, Michał Jerz i Ire-
neusz Toś. Na dobre „zadomowiła” się także jed-
na gimnazjalistka, grająca rolę córki Piotra Ohey’a
– Barbara Morgała.

Ze spektaklem „Męczeństwo Piotra Ohey’a”
zespół pojechał na III Ogólnopolski Prze-
gląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”
do Teresina, gdzie odniósł niemały sukces.

Jurorzy: reżyserzy i aktorzy –
Wojciech Lisiecki, Jarosław
Kilian, Dorota Baranowska
i Mateusz Damięcki postano-
wili przyznać dwa wyróżnienia za
kreacje aktorskie dla Pauliny
Broszenckiej (Oheyowa) i To-
masza Koźlika (naukowiec).
— To wyróżnienie dla całego zespo-
łu — mówi I. Karwot, podsumo-
wując sceniczne początki grupy,
która postanowiła, że będzie wy-
stępować pod nazwą „Kołtun”.

Tak więc pierwsze „aktorskie”
koty za płoty...

(S)

Spektakl teatralny „Pozwól mi odejść” oraz film
„Nigdy w życiu”, które można było obejrzeć
w Teatrze Ziemi Rybnickiej na przełomie marca
i kwietnia, łączą dwa topowe nazwiska – pisarki
Katarzyny Grocholi i aktorki Danuty Stenki.

I trudno dociec czy to aktorka tak zasmakowała w pro-
zie Grocholi, czy też pisarka zobaczyła w Stence rysy swo-
ich bohaterek. Faktem jest, że duet ma się dobrze, co
potwierdza frekwencja zarówno na spektaklu, jak i na
filmie. Na „Stenkę” i „Grocholę” po prostu się chodzi.
Nie trzeba dodawać, że chodzą przede wszystkim panie...

Oparta na prozie K. Grocholi kameralna sztuka „Po-
zwól mi odejść” opowiada o trudnych relacjach dwu

sióstr, przez długi czas rozdzielonych emigracją
jednej z nich – w tej roli wystąpiła
Gabriela Kownacka. Wraca
ona do Polski nieuleczalnie
chora na raka, a opiekuje się nią
siostra – pielęgniarka. Cie-
niem na ich przeszłości kła-
dzie się postać męża siostry
granej przez Danutę
Stenkę – w tej nie-
wielkiej roli zobaczy-
liśmy Jana Moncz-
kę. Ale dramatyczna
historia ma też ja-
śniejsze strony... Kobieca trójca: Kownacka i Stenka w sztuce Grocholi.   Zdj.: r

Z kolei wyłącznie jasne strony sy-
tuacji kobiety, którą opuścił mąż, ob-
serwujemy w filmie na podstawie be-

stsellerowej powieści K. Grocholi
„Nigdy w życiu” – wyrozumiała, in-
teligentna, nie stwarzająca proble-
mów córka nastolatka, lojalna
przyjaciółka, nowy dom w pięknej
okolicy i... nowy, zdecydowanie
bardziej interesujący mężczyzna.
Danuta Stenka z tym swoim pięk-
nym uśmiechem nieomal nas
przekonuje, że to jest możliwe.
Przynajmniej do momentu wyj-
ścia z kina...                             (r)

Stenka i Grochola x dwaStenka i Grochola x dwaStenka i Grochola x dwaStenka i Grochola x dwaStenka i Grochola x dwa

Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...
• Muzeum w Rybniku na wernisaż wystawy rzeź-

by Henryka Fojcika oraz malarstwa Tadeusza
Rusa i Lecha Kołodziejczyka, który uświetnił
recital skrzypcowy Jakuba Kołodziejczyka
(13 kwietnia).

• Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich na etap
miejski wojewódzkiego konkursu monograficzne-
go „Fryderyk Chopin – rodem Warszawianin,
sercem Polak, a talentem świata Obywatel”
(15 kwietnia).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na wernisaż
wystawy prac dzieci z internatu Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy
Zespole Szkół nr 7 w Rybniku (15 kwietnia).

• Dom Kultury w Chwałowicach na wernisaż
wystawy Tadeusza Ciuraby (16 kwietnia) oraz
na II Festiwal Piosenki Europejskiej (23 – 24
kwietnia, więcej w następnym numerze).

• Szkoła Podstawowa nr 22, Towarzystwo Mi-
łośników Rybnika i Dom Kultury w Niedo-
bczycach na konkurs „Niedobczyce – dawniej
miasto, obecnie dzielnica Rybnika” (20 kwietnia).

• Rybnickie Stowarzyszenie Muzyczne Jazz
Club Mimoza na koncert Beata Przybytek
Quintet (23 kwietnia).

Młodzi aktorzy wraz z reżyserką tuż po gorącym przyjęciu „Męczeństwa
Piotra Ohey’a”.                                                                                Zdj.: s

Po lutowej premierze Studia
Teatralnego, przyszła kolej na sceniczny
debiut innej grupy teatralnej, działającej
pod auspicjami Rybnickiego Centrum
Kultury. Na deskach TZR zaprezentował
się Młodzieżowy Zespół Teatralny,
ze spektaklem „Męczeństwo Piotra
Ohey’a”.

TeatrTeatrTeatrTeatrTeatr
teatrami stoiteatrami stoiteatrami stoiteatrami stoiteatrami stoi

• 3.05. „Lampart” – prod. wł., reż. Luchino Vi-
sconti.  W roli gł. Burt Lancaster. Dzieje upad-
ku rodziny wg powieści G. Lampedusy.  Złota
Palma–Cannes

• 10.05. „Siostry Magdalenki” – prod. ang.–
irl., reż. Peter Mullan. Dziewczęta bite i poni-
żane. Przejmująca wizja piekła.

• 17.05. „Ogród rozkoszy ziemskich” – prod.
wł.–ang.–pol., reż.: Lech Majewski. Film o mi-
łości, namiętności i o Wenecji.

• 24.05. „Powrót” – prod.  ros., reż.: Andriej
Zwiagincew. Metafizyczne kino drogi. Pytania
bez odpowiedzi.  Złoty Lew – Wenecja

• 31.05. „Dróżnik” – prod. USA, reż.: Thomas
McCarthy. Poetycka opowieść o trójce samot-
nych dziwaków.

• 11.05. – godz. 8.15 i 11.15 – Mała Akademia
Filmowa.

Wszystkie seanse w poniedziałki
o godz. 19.30 w Kinie Premierowym TZR

Maj w DKF Ekran..........Maj w DKF Ekran..........Maj w DKF Ekran..........Maj w DKF Ekran..........Maj w DKF Ekran..........
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Od akordeonu i skrzypiec, przez saksofon
po klarnet basowy. Od Haydna i Webera, po-
przez „Queen” i „Bee Gees”, po motyw z fil-
mu „Gliniarz z Beverly Hills”. Solo, w duecie
i zespole. Różnorodność była cechą dominu-
jącą piątego już Festiwalu Muzyki Instrumen-
talnej.

i dziadkowie. Oprócz nagród książkowych i dyplo-
mów dla uczestników muzycznej rywalizacji przy-
gotowano nietypową niespodziankę. W koncercie
wziął udział działacz międzynarodowych stowarzy-
szeń kulturalno–sportowych, nauczyciel chemii,
mieszkaniec Indii Davinder Singhn Chhina, któ-
ry przyjechał do Rybnika na zaproszenie DK Chwa-
łowice. Była to kolejna wizyta „egzotycznego” go-
ścia w naszym mieście. Po raz pierwszy przyjechał
wspólnie ze swoim zespołem na zaproszenie zespo-
łu „Przygoda”, a nawiązane wówczas kontakty za-
owocowały obecną wizytą. W czasie koncertu lau-
reatów, gość mówił o wartości przyjaźni, wizji życia
bez wojen i kulturze, która może odegrać kluczową
rolę w zapewnieniu pokoju na świecie. Zachęcał też
do odwiedzenia Indii. Na pamiątkę pobytu w Ryb-
niku hinduski działacz otrzymał z rąk dyrektora DK
Michała Wojaczka jubileuszowy medal miasta
oraz obrazek, który ma mu przypominać Polskę
i Rybnik. W rewanżu Davinder wręczył M. Wojacza-
kowi „toombi”, czyli instrument muzyczny z Indii.

Festiwal, którego popularność wzrasta z roku
na rok, zorganizowało Społeczne Ognisko Mu-
zyczne i DK w Chwałowicach przy współudziale
Urzędu Miasta Rybnika.                                (S)

W przesłuchaniach festiwalowych, które odby-
ły się w  Domu Kultury w Chwałowicach, wzię-
ło udział 145 młodych muzyków z 18 placówek
muzycznych z całego regionu. Byli wśród nich
uczniowie państwowych i prywatnych szkół mu-
zycznych z Rybnika, Jastrzębia, Wodzisławia, Ra-

dlina i Rydułtów oraz społecznych ognisk
muzycznych z Pszczyny, Żor, Tarnowskich
Gór i Katowic – Koszutki. Reprezentowa-
ne były również placówki kulturalno –
oświatowe jak Śląskie Centrum Muzycz-
ne i Ośrodek Pracy Pozaszkolnej „Przy-
goda” z Rybnika. Jurorzy tegorocznej edy-
cji festiwalu – Jolanta Wawrzyńczyk,
Olga Rumpel, Franciszek Prus
i Marek Laszczak nie przyznali nagrody
głównej, ale postanowili wyróżnić 18 soli-
stów i 14 duetów i zespołów. Z uwagi na
ilość wyróżnień, podczas koncertu laure-
atów zaprezentowali się tylko nieliczni,
a występy młodych instrumentalistów
oklaskiwali rówieśnicy oraz ich rodzice

W sobotę 1 maja o godz. 19.00 w „starym” kościele pod wezw.
Matki Boskiej Bolesnej wystąpi ukraiński oktet wokalny
„Sonorus”, prezentujący muzykę sakralną kościołów wschodnich.

Koncert odbędzie się w ramach prestiżowego XI Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Odnalezionej, zainicjowanego przed laty
przez Fundację Muzyczną w Tarnowie, a którego Rybnickie Centrum
Kultury stało się współorganizatorem. To jedyna impreza na świecie

odkrywająca i przywracająca publiczności utwory kompozytorów polskich i obcych,
które zapomniane przeleżały w rękopisach dziesiątki, a czasem setki lat. Tegorocz-
ny festiwal obejmie kilkanaście miast, w tym Rybnik. Oktet „Sonorus” zaprezentu-
je utwory muzyki sakralnej, które do niedawna zakazane, dopiero teraz odżywają.

Mały Teatr Tańca przy Ryb-
nickim Centrum Kultury zaprasza
w niedzielę 9 maja o godz.
16.00 na premierę spektaklu za-
tytułowanego „Obok”. Członko-
wie zespołu opowiedzą tańcem
historię pięciu dziewcząt żyjących
na ulicach wielkiego miasta.

Życzymy udanego debiutu
w TZR.

Festiwal potwierdził, że młodzież naszego regionu jest
niezwykle utalentowana...

Gościem festiwalu był działacz międzynarodo-
wych stowarzyszeń kulturalno–sportowych,
który do Rybnika przyjechał z dalekich Indii.

Zdjęcia: s

Muzyka sakralna w „starym” kościele MałMałMałMałMałyyyyy T T T T Teatr Teatr Teatr Teatr Teatr Tańcaańcaańcaańcaańca
RCK zaprasza na spek-

takl Teatru Ateneum
z Warszawy „Kolacja dla
głupca” Francisa Vebera
w znakomitej obsadzie
z Piotrem Fronczewskim
na czele. TZR, 3 czerwca,
godz. 20.00

Kolacja dla głupcaKolacja dla głupcaKolacja dla głupcaKolacja dla głupcaKolacja dla głupca
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Areną artystycznych zmagań młodych ludzi
z całego regionu był Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku oraz Dom Kultury w Czerwionce,
gdzie zaprezentowały się zespoły taneczne i teatral-
ne. Najlepsi wystąpili w koncercie laureatów, który
odbył się 14 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Oprócz nagród rzeczowych, zdobywcy wyróżnień

specjalnych pierwszego stopnia w poszczególnych kate-
goriach, zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
festiwalu, który odbędzie się w Częstochowie. O „awans”
ubiegali się uzdolnieni młodzi ludzie nie tylko z Rybni-
ka, ale również z Żor, Woli, Rydułtów, Świerklan, Jan-
kowic, Adamowic, Czerwionki–Leszczyn i in.

Dobór repertuaru, czystość brzmienia instru-
mentów, emisja i technika wykonania, to tylko nie-
które z elementów, jakie brali pod uwagę jurorzy
Lidia Blazel–Marszolik, Jerzy Michalski
i Wacław Mickie-
wicz, przy ocenie wy-
stępów muzycznych.

Przyznano 11 wyróżnień specjalnych pierwsze-
go stopnia, a wśród laureatów znaleźli się
uczniowie rybnickich placówek – Katarzyna
Kowalczuk, Katarzyna Sobek i Monika
Bugla oraz zespoły „Zakątek” i „Dyszel
Band” z MDK.

Spośród 41 uczestników, jurorki Katarzyna
Nogły, Ewa Klonowska i Jadwiga Kozłowska,
przyznały pierwsze miejsce Annie Janecie z SP
nr 12, drugie Karolinie Filipowskiej z SP nr 2,
a trzecie Robertowi Kocurowi z SP nr 21. W ka-
tegorii „wywiedzione ze słowa” do następnego
etapu awansował Paweł Kapuła z SP nr 32.

Natomiast w Gimnazjum nr 7 odbył się etap
miejski konkursu dla gimnazjalistów, a komisja
oceniająca Katarzyna Nogły, Izabela Karwot
i Tadeusz Kolorz, wysłuchała 34 uczestników.
Nominacje do następnego etapu otrzymali: Adam
Gwóźdż z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi przy Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich,

Spośród 36 zespołów tanecznych najwyżej oce-
niono aż 7 grup, które wystąpią w Częstochowie.
W tym gronie znaleźli się również reprezentanci
naszego miasta – zespół „Przygoda”, „Mały Te-
atr Tańca 1 i 2” z RCK oraz „Ewolucja” Towa-
rzystwa Kulturalno – Sportowego „Kuźnia”. W tej
kategorii jurorki Anita Geratowska, Anna Sko-
morowska i Elżbieta Lasocka przyznały także

wyróżnienia I i II stopnia. Podczas koncertu laure-
atów na scenie TZR zaprezentował się również
zespół teatralny „Domino” z MDK, który komi-
sja oceniająca w składzie: Jadwiga Bronowska,
Mariola Czajkowska i Piotr Adamczyk, nagro-
dziła wyróżnieniem specjalnym pierwszego stop-
nia. W gronie zespołów, które również zakwalifi-
kowały się do etapu wojewódzkiego, znalazło się
aż pięć z Rybnika – „Tfu-rczość” z II LO, „Supeł”
z DK w Boguszowicach, „Przebojowe kocury”
z SP nr 32 oraz zespół teatralny, działający przy
Gimnazjum nr 11.

Oprócz MDK w organizację festiwalu włączyli
się Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce.

(S)

36 grup tanecznych, w sumie 538 tancerzy z okolicznych miast. Ponadto 21
zespołów teatralnych oraz 94 występy muzyczne z udziałem prawie 600
wykonawców. Barwne prezentacje, niezapomniane wrażenia oraz nowe talenty
– tak w pigułce przedstawia się XIV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.

SmakSmakSmakSmakSmak
festiwalufestiwalufestiwalufestiwalufestiwalu

 ... i odrobina  folkloru.                                   Zdjęcia: s

Przepis na udany koncert laureatów: porcja nowoczesnego brzmienia i tańca...

Wioleta Pietrasik z Gimnazjum nr 6, Łukasz
Bestry z Gimnazjum nr 11, a w kategorii „wywie-
dzione ze słowa” – Dawid Legierski z Gimna-
zjum nr 10.

Tegoroczni przedstawiciele rybnickich szkół
przygotowali bardzo urozmaicony repertuar:
od klasycznej poezji dziecięcej po najpopular-
niejszą prozę  młodzieżową. Cieszy fakt, że

mimo wszechobecnej mody „obrazkowej”, cią-
gle znajdują się młodzi ludzie, dla których żywy
język poezji i prozy dalej jest atrakcyjny.

Laureatom życzymy powodzenia w Woje-
wódzkim Konkursie Recytatorskim, który od-
będzie się 28 kwietnia w Miejskim Domu Kul-
tury w Rybniku.

Najlepsi młodzi recytatorzy ze swoimi opiekunami.                                                                        Zdj.: arch. org.

Potyczki ze słowemPotyczki ze słowemPotyczki ze słowemPotyczki ze słowemPotyczki ze słowem
Już po raz czwarty miłośnicy żywego

słowa wzięli udział w eliminacjach
do wojewódzkiego etapu konkursu
recytatorskiego. Przesłuchania uczniów
szkół podstawowych odbyły się w SP nr 13.
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„Tańcujymy, śpiwomy i godomy po naszymu” – było mottem Między-
przedszkolnego Przeglądu Twórczości Regionalnej, który odbył się w Ośrod-
ku Kultury Harcówka w Rybniku–Ligocie.

W przeglądzie udział wzięły przedszkola z Paruszowca, Ligoty i z Kamienia.
Celem imprezy była integracja środowisk, za kilka lat bowiem przedszkolaki tych
dzielnic będą uczniami tego samego gimnazjum.

Impreza potwierdziła, że dzieci doskonale posługują się gwarą. Któż nie pamię-
ta „Lokomotywy”  J . Tuwima. Utwór w wykonaniu 5–letniej Sandry „po naszymu”
brzmiał „Damfmaszyna”, a „Paweł i Gaweł” w śląskim wydaniu to „Uwe a Wili” .
Nawet „Murzynka Bambo” dało się przedstawić w języku gwarowym . Oprócz wier-
szy i bajek były też wiązanki śląskich pieśni i tańców, a dzieci wystąpiły w przepięk-
nych regionalnych strojach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rad dzielnic, a program
poprowadziła Betina Zimończyk.

Impreza potwierdziła, że dzieci doskonale posługują się gwarą.                    Zdj.: arch. org.

Lokomotywa gwarą

z niemieckiego Solingen pokazała nowatorski, pełen nietypowych
elementów i wieloznaczności spektakl, który zaskoczył rybnicką pu-
bliczność. Reżyserem spektaklu jest Manfred Olek Witt. — Sztuka
nie była łatwa w odbiorze, ale chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że
teatru trzeba się nauczyć. Chcieliśmy, by spróbowali zrozumieć co dzieje
się na scenie — mówi M. Kujańska. W czasie pobytu w Rybniku mło-
dzi artyści z Niemiec spotkali się również z chwałowicką młodzieżą, z
zespołem Studia Teatralnego, a w Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej z młodzieżą gimnazjalną. Organizatorzy imprezy – Regional-
ne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej przy współpracy z Powia-
tową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, Poradnią Psycholo-
giczno–Pedagogiczną oraz Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, przygotowali jeszcze jedną atrakcję dla
rybnickiej młodzieży. Po spektaklu na placu przed RCK, odbył się
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i sprawności rybnickich stra-
żaków. Zorganizowano też konferencję pt. „Narkomania jako pro-
blem społeczny oraz sposoby jego rozwiązywania”.    (S)

c.d. ze strony 27.

„Skóra, miłość i szpinak”...

Jaki jest numer telefonu straży pożarnej, co należy
zrobić kiedy w mieszkaniu wybucha pożar i dlaczego
nie wolno palić traw? – to tylko niektóre z pytań,
na jakie musieli odpowiedzieć uczestnicy
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej,
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1.

Kiedy pierwszoklasiści uczestniczyli w teście sprawnościowym...
... ich starsi koledzy rozwiązywali test.

W nagrodę dzieci poznały sprzęt oraz tajniki pracy strażaków...   Zdjęcia: s.

Kiedy drugo– i trzecioklasiści ze szkół podstawowych z Ryb-
nika, Jankowic i Świerklan odpowiadali na pytania z wiedzy
o pożarnictwie, ich młodsi koledzy uczestniczyli w teście spraw-
nościowym. Dwudziestu pierwszoklasistów rywalizowało w bie-
gu z przeszkodami, wyścigu z piłeczką, slalomie hokejowym,
a nawet... „sadzeniu ziemniaków”. Intelektualno–sprawnościo-
we potyczki wyłoniły zwycięzców – zostali nimi uczniowie
SP nr 11. Drugie miejsce przypadło SP nr 5, a trzecie SP nr 16.
W nagrodę dzieci otrzymały dyplomy, książki i przybory szkol-
ne. Na uczestników fizycznych i umysłowych ćwiczeń czekała
też inna nagroda – słodki poczęstunek, występ artystyczny
w wykonaniu dzieci z SP nr 1 oraz prawdziwa gratka ... prezen-
tacja wozów strażackich. Dzieciom nie przeszkadzał nawet pa-
dający deszcz ze śniegiem i trudno się dziwić, nie często bo-
wiem nadarza się okazja do podziwiania specjalistycznego
sprzętu pożarniczego, a nawet... obsługi węża strażackiego.
A tego dnia było to możliwe i dzieci czuły się jak prawdziwi strażacy!

Międzyszkolny Konkurs Pożarniczy odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 już po raz siódmy. W tym roku do rywalizacji
przystąpiło 19 szkół.

(S)
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Na rozegranych w Katowicach mistrzostwach Śląska młodzi-
ków w pływaniu, jedenasto– i dwunastolatkowie RMKS–u Ryb-
nik w stawce prawie 500 zawodników z kilkunastu klubów  po-
kazali się z jak najlepszej strony i zdobyli w sumie 11 medali.
Multimedalistą w rybnickiej ekipie był Jacek Zostawa, który zwycię-
żył w konkurencji 100 m. stylem zmiennym i 200 m. stylem dowol-
nym, drugie miejsca zajął w konkurencji 100 m. stylem dowolnym
i 200 m. stylem zmiennym, natomiast trzeci był na 100 m. stylem grzbie-
towym. Wioleta Cygan była druga w konkurencji 100 m. stylem kla-
sycznym, a trzecia na 200 m. stylem klasycznym. W grupie jedenasto-
latków Julia Piechoczek zajęła drugie miejsce na dystansie 50 m.
stylem klasycznym, a trzecia była na 100 m. stylem klasycznym. Seba-
stian Mieszczok dwukrotnie zajął drugie miejsce: w konkurencji
50 m. stylem klasycznym i tym samym stylem na dystansie dwukrotnie
dłuższym.

Aktualnie w klubie pływanie trenuje ok. 50 zawodników, którzy swe
treningi mają codziennie w godzinach 16.00 – 18.00 na pływalni krytej
MOSiR w Rybniku przy ul. Powstańców Śl. Trenerzy zapraszają
na te zajęcia szczególnie ośmio– i  dziewięciolatków, którzy chcie-
liby pójść w ślady np. Otylii Jędrzejczak.

Na uroczystości, jaka odbyła się w Urzędzie Miasta
z udziałem prezydenta Adama Fudalego i przewodni-
czącego Rady Miasta Michała Śmigielskiego, żużlowiec
RKM–u powiedział: — Dziękuję wszystkim, którzy pomo-
gli mi w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Mam nadzieję,
że jako polski żużlowiec pomogę rybnickiej drużynie wygrać
ekstraligę, chciałbym być uczestnikiem zawodów z cyklu
Grand Prixno i kiedyś zostać mistrzem Polski.

Pochodzący z Rosji Roman Poważnyj ma 28 lat, jego
żona jest Polką. Swojsko brzmiące imię i nazwisko suge-
rują polskie korzenie i tak jest w istocie – pradziadek Ro-
mana był Polakiem. Starając się o polskie obywatelstwo
R. Poważny myślał nie tylko o sportowej karierze, ale chciał
po prostu mieszkać w Europie. W tej ważnej chwili byli
z nim również kibice, którzy z entuzjazmem skandowali...
Roman Polakiem. R. Poważny żużlową karierę rozpoczął
w klubie Mega Łada Togliatti. Drugi sezon będzie repre-
zentował barwy rybnickiego klubu. Na swoim koncie ma
m.in. dwa tytuły Indywidualnego Mistrza Rosji i sześć ty-
tułów drużynowego mistrza Rosji.

Roman Poważnyj jest dziesiątym mieszkańcem Rybni-
ka, który w ciągu ostatniej dekady otrzymał polskie oby-
watelstwo. Na torze rybniccy kibice zobaczą go być może
pod koniec maja, gdyż musi jeszcze zdać egzamin na pol-
ska licencję żużlową,  a taki zaplanowano na 18 maja.

Najmłodsze koszykarki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Spor-
towe w Rybniku zostały mistrzyniami Śląska w rozgrywkach prowa-
dzonych przez Śląski Związek Koszykówki w Katowicach w kategorii
młodziczek młodszych. Będące uczennicami sportowej klasy szóstej, pro-
wadzonej w SP nr 34 w Rybniku, koszykarki w 10 spotkaniach rundy fina-
łowej odniosły komplet zwycięstw, pozostawiając w pokonanym polu ekipy
z Mysłowic, Bytomia, Lipowej, Gliwic i Jastrzębia.

W całym sezonie punkty dla RMKS Rybnik zdobyły: Malwina Szymik
342, Natalia Przekop 283, Justyna Chrobok 98, Ania Gołyźniak 88, Ania
Dziekan 85, Oliwia Kabzińska 84, Karina Kuczera 56, Patrycja Siebel
55, Michalina Torebko 33, Paula Szymczyk 24, Dżesika Lubszczyk 22,
Sonia Moszkowicz 21, Agnieszka Zawadzka 16, Justyna Kaczorowska
12, Daria Gaca 6, Karolina Płóciennik 6. Dodajmy, że trenerem młodych
mistrzyń jest redagujący naszą stronę sportową Marcin Troszka.

Medaliści RMKS–u z trenerem Mirosławem Kubisem.                                              Zdj.: M.T.

Roman PolakiemRoman PolakiemRoman PolakiemRoman PolakiemRoman Polakiem Być może trochę optymizmu w serca zawiedzionych kibiców wleje Roman
Poważny, który jeszcze przed świętami wielkanocnymi  z rąk wojewody
śląskiego Andrzeja Waliszewskiego otrzymał zaświadczenie o nadaniu
polskiego obywatelstwa.

Mistrzynie ŚląskaMistrzynie ŚląskaMistrzynie ŚląskaMistrzynie ŚląskaMistrzynie Śląska

Rodzinna fotografia Romana wraz z oficjalnymi gośćmi oraz kibicami.                                            Zdj.: r

Zdj.: M.T.
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Nie tak kibice żużla w Rybniku wyobrażali
sobie postawę żużlowców RKM Rybnik w roz-
grywkach ekstraligi, do której powrócili po 10
latach nieobecności. Po 4 kolejkach rybnicka
drużyna z kompletem porażek zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli, a po stylu w jakim przegrywa,
nie należy się spodziewać zbyt szybkiej poprawy
tego stanu.

Na skutek niesprzyjającej aury żużlowcy
RKM–u zainaugurowali żużlowy sezon w  Zie-
lonej Górze, gdzie po zaciętym boju przegrali
42:48. Doskonały debiut zaliczył rybnicki zagra-
niczny zawodnik Mark Loram – zdobywca 13
punktów, a z równie dobrej strony pokazali się
Mariusze: Staszewski i Węgrzyk (po 9 punk-
tów), oraz wracający po kontuzji obojczyka
Łukasz Romanek (7 punktów). Jednak dopie-
ro kolejne trzy spotkania pokazały prawdziwą
wartość zespołu. W pierwszym meczu w Rybni-
ku RKM uległ Unii Tarnów 32:58, pięć dni póź-
niej również w Rybniku uległ Atlasowi Wrocław
30:59, a dzień później doznał sromotnej porażki
w Częstochowie gdzie przegrał 27:63. O ile spo-
tkanie z tarnowska Unią (drugi beniaminek)

wzmocnioną braćmi Gollobami, do 9 biegu było
ciekawym i wyrównanym widowiskiem, o tyle dwa
kolejne mecze pozbawiły złudzeń największych
optymistów.

Po spotkaniu z Atlasem trener Romuald Łoś
powiedział: — Trudno o dobry wynik, jeśli w ca-
łym spotkaniu odnosi się dwa biegowe indywidual-
ne  zwycięstwa (Romanek po zwycięstwie w 13 bie-
gu w czasie rundy honorowej otrzymał od rybnic-
kiej publiczności owacje na stojąco). Wrocławia-
nie przewyższali nas o dwie klasy pod względem
sprzętowym. Zdecydowana większość naszej dru-
żyny to zawodowcy, którzy niby robią sprzęt w po-
rządnych firmach, ale widać, że coś jest nie tak. Pre-
zes klubu Aleksander Szołtysek dodał: — Cie-
szy mnie to, że zawodnicy dostają pieniądze za zdo-
byte punkty. Prędzej czy później niektórzy z nich
będą musieli przyłożyć się zarówno do przygotowa-
nia sprzętu, jak i walki na torze. Na razie jeżdżą
zbyt delikatnie.

W Częstochowie rybniczanie ani razu nie wy-
grali indywidualnie biegu, a na domiar złego
M. Staszewski w swoim drugim starcie doznał kon-
tuzji obojczyka.

Towarzystwo Sportowe Volley było organi-
zatorem turnieju półfinałowego Mistrzostw
Polski kadetów w siatkówce halowej. W wy-
pełnionej po brzegi kibicami sali Zespołu Szkół
Ekonomiczno–Usługowych poza gospodarzem
zaprezentowały się zespoły z Warszawy, Pucka
i Tomaszowa Mazowieckiego. Rybniczanie udział
w turnieju zaczęli od zwycięstwa nad  Korabem
Puck 3:0, jednak w drugim dniu turnieju musieli
uznać wyższość zespołu z  Tomaszowa Mazowiec-
kiego, przegrywając 0:3. W meczu ostatniej szan-
sy podopieczni Lecha Kowalskiego i Wojciecha
Kasperskiego również 0:3 przegrali z Metro
Warszawa i udział w turnieju zakończyli na trze-
cim miejscu, nie zdobywając awansu do wielkie-
go finału.

Po ostatnim meczu turnieju, w czasie uroczy-
stego zakończenia w obecności prezydenta Ryb-
nika Adama Fudalego, nagrodzono najlepszych
zawodników turnieju. Wśród nich znalazła się
dwójka siatkarzy TS Volley: Wawrzyniec Bonk
– najlepszy środkowy, Michał Potera – najlep-
szy libero. Na wyróżnienie zasłużyli również or-
ganizatorzy turnieju, którzy przygotowali oprawę
godną imprez o wyższej randze, co jednogłośnie
podkreślali trenerzy oraz zawodnicy biorący udział
w turnieju.

Po 15 latach bojów na trzecioligowych par-
kietach koszykarze MKKS–u Rybnik wywal-
czyli awans do II ligi. Po zajęciu drugiego miej-
sca w rozgrywkach ligowych, najpierw w Lublinie
zwyciężyli w turnieju półfinałowym, a następnie
w finale, który został rozegrany w Gliwicach, za-
jęli pierwsze z trzech miejsc premiowanych awan-
sem do II ligi. Do turnieju finałowego rybniccy
koszykarze przystępowali w komfortowej sytuacji,
gdyż w czasie półfinałów pokonali w Lublinie go-
spodarzy 79:65 i ten wynik został zaliczony już do
turnieju finałowego. W finale pokonali jeszcze
MOSiR AZS Krosno 102:69 i w meczu „o nic”
przegrali z AZS–em Gliwice 91:130. W tych dwóch
turniejach do wyróżniających się zawodników
w ekipie MKKS–u Rybnik należeli: Jacek Rduch
i Stanisław Grabiec. Trener zespołu Ksawery
Fojcik, który 15 lat temu, jako zawodnik, spadł
z zespołem do III ligi, teraz, już jako trener, awan-
sował z zespołem o szczebel wyżej w ligowej hie-
rarchii. Gratulujemy.

Przewodnik powstawał z niektórymi trasami jednocześnie,
jest więc najbardziej aktualny z możliwych. Remigiusz Bali-
czak od kilku lat zajmuje się odnawianiem oznaczeń tras, jest
również autorem kilku szlaków: im. Jana Pawła II,  im. Oskara
Michalika i in., zna więc temat „od podszewki”. Pracując przy
odnawianiu szlaków wielokrotnie odpowiadał na pytania ro-
werzystów o drogę, co zaowocowało pomysłem powstania prze-
wodnika. Sonia Kopka jest odpowiedzialna za stylistykę, opra-
wę graficzną i korektę przewodnika. Książeczka zawiera opis
15 tras rowerowych, a wydana została w poręcznym formacie
dzięki temu bez trudu mieści się nie tylko w plecaku czy rowe-
rowej sakwie, ale również w nieco większej kieszeni. Można ją
kupić w rybnickiej siedzibie koła PTTK oraz w księgarniach.

Najnowszy szlak rowerowy im. Jana Pawła II zostanie ofi-
cjalnie otwarty 16 maja br. Uroczystość rozpocznie się
w Rybniku–Stodołach na boisku przy ul. Ks. Szramka
(d. Junaków) o godz. 11.00, a towarzyszyć jej będzie m.in.
festyn zorganizowany przez Radę Dzielnicy Stodoły. Głów-
nym punktem programu będzie oczywiście przejazd nowym
szlakiem długości 34 km dla rowerzystów zaawansowanych,
zaś trasa rekreacyjna wynosi ok. 10 km.

Turyści kolarzeTuryści kolarzeTuryści kolarzeTuryści kolarzeTuryści kolarze
rozpoczęli sezonrozpoczęli sezonrozpoczęli sezonrozpoczęli sezonrozpoczęli sezon

Czy zasmakują zwycięstwa?Czy zasmakują zwycięstwa?Czy zasmakują zwycięstwa?Czy zasmakują zwycięstwa?Czy zasmakują zwycięstwa? Siatkarski półfinałSiatkarski półfinałSiatkarski półfinałSiatkarski półfinałSiatkarski półfinał

Koszykarze awansowaliKoszykarze awansowaliKoszykarze awansowaliKoszykarze awansowaliKoszykarze awansowali
do II ligido II ligido II ligido II ligido II ligi

Ponad 260 kolarzy dotarło na metę rajdu
w Kamieniu, który pod hasłem „Witaj wio-
sno” zorganizował rybnicki oddział PTTK
rozpoczynając w ten sposób sezon kolarski.

 Na mecie rozegrano kilka konkursów sprawno-
ściowych oraz konkurs krajoznawczy. Ładna pogo-
da sprawiła że do Kamienia przyjechali nie tylko
mieszkańcy Rybnika ale również turyści kolarze
z Gliwic, Radlina, Żor, Rydułtów, Zabrza, Knurowa,
Raciborza, a nawet z Tychów, Katowic i Bytomia.

ale też nieporównywalne są pieniądze, jakie prze-
znaczone są na edukację. Tomasz Harsze zwra-
cał uwagę na korzyści, jakie płyną z wyjazdu i za-
chęcał, by inne placówki nie bały się pisania pro-
gramów pomocowych, bo nie taki diabeł strasz-
ny, a zyski edukacyjne ogromne. — Żadne opo-
wieści, zdjęcia czy film nie oddadzą tego co widzie-
liśmy i czego dowiedzieli się uczniowie — przeko-
nywał T. Harsze.

c.d. ze strony 21.

Do Szwecji po wiedzę... — Zobaczyliśmy wiele ciekawych i godnych uwa-
gi miejsc. Poznaliśmy zwyczaje panujące w Szwecji
i gościnność tamtejszych ludzi. Mieliśmy też okazję
sprawdzić i rozwinąć nasze zdolności komunika-
cyjne w języku angielskim — podsumowali swoją
wizytę uczestnicy wymiany. Młodzi ludzie nie tyl-
ko pracowali i doskonalili swoją wiedzę, ale rów-
nież obejrzeli szwedzkie zabytki i zwiedzili Kopen-
hagę. Zyskali sporo, a czy uda im się wykorzystać
zdobyte doświadczenia, czas pokaże.

(S)

Rybnickie trasy roweroweRybnickie trasy roweroweRybnickie trasy roweroweRybnickie trasy roweroweRybnickie trasy rowerowe

 „Rybnickie trasy rowerowe” – to tytuł no-
wego przewodnika autorstwa Sonii Kopki
i Remigiusza Baliczaka. Przewodnik wydany
przez wydawnictwo Infomax, prezentuje i opi-
suje istniejące na terenie miasta Rybnika zna-
kowane trasy rowerowe.
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Rodowody miast
Skomplikowane dzieje Śląska, będącego prawie 600 lat poza

granicami państwa polskiego, spowodowały widoczne do dnia
dzisiejszego różnice między Śląskiem, a pozostałymi ziemiami polskimi
np. Małopolską czy Mazowszem. Różnice te uwidoczniają się między
innymi poprzez kształt miast.

W XIII wieku na ziemie polskie zaczynają
zjeżdżać się koloniści z Zachodu. Książęta ofia-
rowują im korzystne warunki osiedlania, dzięki
temu polskie miasta zaczynają się ożywiać, bo-
gacić i odgrywać coraz większą rolę polityczną.
Niestety, w XV i XVI wieku polska szlachta cał-
kowicie odsunęła mieszczaństwo od wpływu na
losy Rzeczpospolitej. W „Encyklopedii Staro-
polskiej” Aleksander Brückner pisze: „Naduży-
wała szlachta swej władzy przeciw miastom:
dziedziczna zawiść narodowa (choć miasta daw-
no już spolszczały) i zawiść ekonomiczna (do-
statki miejskie kłuły w oczy) wywoływały polity-
kę przeciwmiejską, zgubną dla miast, ale i dla
państwa.” Aby umocnić swoją pozycję, polska
szlachta postarała się o antymiejskie przywileje
królewskie. Oto niektóre: mieszczanin nie może
kupować ani posiadać ziemi poza miastem
(1495); polski kupiec nie może towarów pol-
skich wywozić za granicę, ani towarów obcych
do Polski sprowadzać (1565). W społeczną po-
zycję mieszczan godziły też tzw. ustawy przeciw-
ko zbytkowi, które zakazywały im noszenia kosz-
townych futer i szat, safianowych butów i je-
dwabnych pasów (!).

Tak więc polegli mieszczanie w politycznym
boju ze szlachtą. Reszty dokonali Szwedzi, do-
szczętnie rujnujący polskie miasta podczas „po-
topu”. A potem były rozbiory... Tak więc nie
możemy się dzisiaj dziwić, że Polska nie jest kra-
iną usianą wielkimi miastami! Bo przecież Pol-
ska nie miała być miejska, ale „wiejska”, jak
wiejskie były szlacheckie modrzewiowe dwor-
ki. Tego chciała polska szlachta. To się jej uda-
ło! Można więc zapytać: skoro polska kultura
szlachecka tak wychwala „wieś spokojną, wieś
wesołą” (Jan Kochanowski), to dlaczego polski
przymiotnik „wsiowy” nie jest komplementem?

Inne z kolei były warunki powstawania
miast śląskich. W XIII i XIV wieku na Śląsk
przybyło wielu Czechów, Niemców, Holendrów,
Belgów... Przyjechali tu w poszukiwaniu lepsze-
go życia i skuszeni stosunkowo tanią ziemią
i mniejszą niż na Zachodzie konkurencją w rze-
miośle i handlu. Skusiły ich też pewne udogod-
nienia prawne: nowe osady wyłączono spod za-
leżności rycerza czy księcia, w miastach powsta-
wały cechy rzemieślnicze i zaczątki samorząd-
ności, na wsiach chłopi mogli dziedziczyć zie-
mię, podatki zaś płaciło się nie w robociźnie czy

naturze, ale przeliczano i uiszczano je w pienią-
dzu lub zbożu. Prawo określające zasady funk-
cjonowania nowych przybyszów było praktycz-
niejsze od starego prawa książęcego, które ob-
ciążało poddanych takimi bliżej niesprecyzowa-
nymi obowiązkami jak konieczność goszczenia
w swych domach księcia, jego dworu i żołnierzy
podczas podróży oraz obowiązek pracy przy
budowach grodów, obowiązek stróżowania czy
składania różnorodnych danin w bydle, w ry-
bach, w miodzie i wosku.

O tworzonych przez kolonistów nowych miej-
scowościach, mówiło się, że są lokowane na pra-
wie niemieckim (albo magdeburskim). Oto frag-
ment dokumentu lokacyjnego wsi Kotowice
koło Wrocławia z 1294 roku: „My zaś z racji lo-
kowania tej wsi nadajemy (...) wieśniakom, ja-
kiejkolwiek nie byliby narodowości, (...) cztery
lata wolności [od płacenia podatków, ale] po
upływie wymienionych lat powinni płacić (...)”.

To nowe prawo spowodowało, że nawet stare
śląskie miasta chciały je przyjąć, bo to zwiększało
możliwości rozwoju. Oto fragment dokumentu
ponownej lokalizacji Wrocławia z 1261 roku:

A
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ch „My Henryk [Probus] i Władysław, z łaski bożej

książęta śląscy, podajemy do wiadomości wszyst-
kim, że dążąc do zapewnienia naszemu miastu
Wrocławiowi sławy, nadajemy łaskawie ubiega-
jącym się o to mieszkańcom (...) prawo miasta
Magdeburga (...) Postanawiamy także, że każdy
gość przybywający na stałe do Wrocławia z innej
okolicy lub innego miasta, będzie w pierwszym
roku zwolniony od wszelkich opłat i podatku
miejskiego (...)”.

Przyjazdy wspomnianych kolonistów z gospo-
darczego punktu widzenia były dla Śląska bar-
dzo atrakcyjne. Koloniści przyczynili się do roz-
powszechnienia nowoczesnych sposobów upra-
wy ziemi i przywieźli ze sobą nowe rzemieślni-
cze umiejętności. Zwiększała się też liczebność
mieszkańców oraz wzrastało zatrudnienie i za-
robki, bo przybysze kupowane na targach pro-
dukty lub produkowane w swych warsztatach
materiały eksportowali często daleko poza
Śląsk. Przykładem są płótna śląskich tkaczy,
sprzedawane nawet w miastach włoskich i hisz-
pańskich. Wydarzenia te szybko doprowadziły
do dynamicznego rozwoju miast i bogacenia się
ich mieszkańców. Śląsk wówczas dogonił cywi-
lizacyjnie miasta Czech, Niemiec i Niderlandów.

Ten rozpoczęty w średniowieczu rozwój miast
widoczny jest na Śląsku do dnia dzisiejszego.
Przede wszystkim mamy gęstą sieć miast, bo naj-
częściej leżą od siebie nie dalej niż 15–30 km.
Mają zwartą zabudową centrum, z sympatycz-
nymi rynkami, blisko których widnieje kościół
i ratusz. Ten element upodabnia Śląsk bardziej
do Czech czy Austrii niż do Małopolski czy Ma-
zowsza.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Wrocławski Rynek. Ta dawna stolica całego Śląska była wzorem dla śląskich miast. Oto fragment wrocławskiego
„biznes-planu” z 1261 roku: (...) każdy gość przybywający na stałe do Wrocławia z innej okolicy lub innego
miasta, będzie w pierwszym roku zwolniony od wszelkich opłat i podatku miejskiego (...)
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PTTK odział w Rybniku

Bon towarowy wartości 100 złBon towarowy wartości 100 złBon towarowy wartości 100 złBon towarowy wartości 100 złBon towarowy wartości 100 zł
– Halina Marcol z Rybnika– Halina Marcol z Rybnika– Halina Marcol z Rybnika– Halina Marcol z Rybnika– Halina Marcol z Rybnika

Bon towarowy wartości 150 złBon towarowy wartości 150 złBon towarowy wartości 150 złBon towarowy wartości 150 złBon towarowy wartości 150 zł
– Józef Fuchs z Kamienia– Józef Fuchs z Kamienia– Józef Fuchs z Kamienia– Józef Fuchs z Kamienia– Józef Fuchs z Kamienia

KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powsta-
nie z liter w polach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy
przysyłać do redakcji na adres: „Gazeta Rybnic-
ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik do
18 maja br.

Nagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówki     dwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowe
wartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdy
ufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przez

Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i Książki

Karnet wartości 100 złKarnet wartości 100 złKarnet wartości 100 złKarnet wartości 100 złKarnet wartości 100 zł
na grę lub naukę gry w tenisana grę lub naukę gry w tenisana grę lub naukę gry w tenisana grę lub naukę gry w tenisana grę lub naukę gry w tenisa
– Łukasz Tkocz z Wielopola– Łukasz Tkocz z Wielopola– Łukasz Tkocz z Wielopola– Łukasz Tkocz z Wielopola– Łukasz Tkocz z Wielopola
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Encyklopedia Unii Eu-
ropejskiej. Praca zbiorowa
pod redakcją prof. Kon-
stantego Adama Wojtasz-
czyka. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2004.

Rzetelne kompendium
wiedzy o UE. Zawiera ponad
1000 haseł tematycznych
w układzie alfabetycznym

z zakresu integracji Europy i instytucji Wspólnot Eu-
ropejskich, biogramy osób, które wniosły istotny
wkład w integrację Europy oraz tabele i schematy
obrazujące strukturę unijnych instytucji. Hasła po-
przedzone są esejem historyczno-filozoficznym prof.
M. Siemka pt. Korzenie europejskiej integracji oraz
słowem prezydenta RP.

Lauren Weisberger, Dia-
beł ubiera się u Prady. Wyd.
Albatros, Warszawa 2004.

Światowy bestseller ub.
roku, debiutancka powieść
o świecie mody i rządzących
nim prawami. W książkowej
bezwzględnej  redaktor na-
czelnej fikcyjnego miesięczni-
ka Runway, wiele obracających
się w kręgach mody osób wi-
działo Annę Wintour, szefową
brytyjskiej edycji opiniotwórczego magazynu mody
Vogue, której L. Weisberger była kiedyś asystentką.
Już szykuje się filmowa adaptacja...

FranchisingInfo, dwumie-
sięcznik, nr 6 luty/marzec,
Wydawca Profit System

Pismo poświęcone syste-
mowi działalności handlowej
i usługowej opartym na licen-
cji większych sieci. Wydawcy
zapewniają, że jest to bardzo
dobry pomysł na własny biz-
nes, szczególnie, że biorca li-
cencji może liczyć na syste-

matyczną opiekę ze strony franczyzodawcy – na szko-
lenia dla siebie i załogi, na szklenia promocyjne, itp.
Numer zawiera materiały dotyczące praktycznej
działalności w poszczególnych placówkach oraz ka-
talog firm franchisingowych.

CD Diana Krall, The
girl in the other room. Uni-
versal Music Polska.

Połowa utworów tej płyty
to wspólne dzieła wykonaw-
czyni i Elvisa Costello, pozo-
stałe to błyskotliwe wersje
utworów samego Costello,
Mose Allison, Joni Mitchel i Toma Waitsa. To pio-
senki, gdzie tekst nie jest pretekstem, ale wartością
sama w sobie. W tej drobnej dziewczynie z rękami
na klawiaturze fortepianu jest zarówno liryzm,
jak i siła...

Dwa bony towarowe wartościDwa bony towarowe wartościDwa bony towarowe wartościDwa bony towarowe wartościDwa bony towarowe wartości
50 zł każdy50 zł każdy50 zł każdy50 zł każdy50 zł każdy

– Teresa Zeman z Rybnika– Teresa Zeman z Rybnika– Teresa Zeman z Rybnika– Teresa Zeman z Rybnika– Teresa Zeman z Rybnika
Elżbieta Lepich z ChwałowicElżbieta Lepich z ChwałowicElżbieta Lepich z ChwałowicElżbieta Lepich z ChwałowicElżbieta Lepich z Chwałowic

ul. Raciborska 2, tel. 423 82 28
Pl. Kopernika 1, tel. 422 43 12
ul. Piłsudskiego 33, tel./fax 423 91 99

ul. Korfantego 5,
tel.42 28 954

Dwa bony wartości 50 złDwa bony wartości 50 złDwa bony wartości 50 złDwa bony wartości 50 złDwa bony wartości 50 zł
każdy na „Kolację we dwoje”każdy na „Kolację we dwoje”każdy na „Kolację we dwoje”każdy na „Kolację we dwoje”każdy na „Kolację we dwoje”

– Agnieszka Dudzik z Niedobczyc– Agnieszka Dudzik z Niedobczyc– Agnieszka Dudzik z Niedobczyc– Agnieszka Dudzik z Niedobczyc– Agnieszka Dudzik z Niedobczyc
Maria Sołtys z LeszczynMaria Sołtys z LeszczynMaria Sołtys z LeszczynMaria Sołtys z LeszczynMaria Sołtys z Leszczyn

Czajnik bezprzewodowyCzajnik bezprzewodowyCzajnik bezprzewodowyCzajnik bezprzewodowyCzajnik bezprzewodowy
wartości 130 złwartości 130 złwartości 130 złwartości 130 złwartości 130 zł

– Małgorzata Opasiak z Rybnika– Małgorzata Opasiak z Rybnika– Małgorzata Opasiak z Rybnika– Małgorzata Opasiak z Rybnika– Małgorzata Opasiak z Rybnika

Dwa egzemplarze książkiDwa egzemplarze książkiDwa egzemplarze książkiDwa egzemplarze książkiDwa egzemplarze książki
– Marzena Żurek z Rybnika– Marzena Żurek z Rybnika– Marzena Żurek z Rybnika– Marzena Żurek z Rybnika– Marzena Żurek z Rybnika

Wioleta Data z RybnikaWioleta Data z RybnikaWioleta Data z RybnikaWioleta Data z RybnikaWioleta Data z Rybnika

   •   •   •   •   •   •   •    •   •    •   •   •   •   •

„Rybnickie trasy rowerowe”„Rybnickie trasy rowerowe”„Rybnickie trasy rowerowe”„Rybnickie trasy rowerowe”„Rybnickie trasy rowerowe”
autorstwa Sonii Kopki i Remigiusza Baliczakaautorstwa Sonii Kopki i Remigiusza Baliczakaautorstwa Sonii Kopki i Remigiusza Baliczakaautorstwa Sonii Kopki i Remigiusza Baliczakaautorstwa Sonii Kopki i Remigiusza Baliczaka
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Rozwiązaniem Konkursu Świąteczne-
go jest hasło: „Rowerkiem po zdrowie”.
Spośród osób, które przysłały prawidło-
we rozwiązanie rozlosowaliśmy nagrody:

Zwycięzców prosimy o odbiór nagród w redakcji.
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Od Redakcji: Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym Pre-
zydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe z wykonania
budżetu miasta Rybnika za 2003 rok

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

w wysokości 294.830.652 zł i wydatkami w wysokości 293.736.790 zł
– zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych,

których przychody wyniosły 165.777.631 zł, a wydatki 162.199.958 zł
– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

których przychody wyniosły 11.675.654 zł, zaś wydatki 9.552.472 zł
– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

którego przychody wyniosły 373.771 zł, zaś wydatki 396.394 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,90% założonego planu.
Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 32,70%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
    (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 15,45%
C. Subwencja ogólna 35,00%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1,96%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych 5,19%
F. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8,41%
G. Dotacje z funduszy celowych i inne środki 1,29%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2003 roku przedstawia się następująco:
                 Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)

  I. PODATKI LOKALNE 63 850 335
      Podatek rolny 270 546
      – od osób prawnych 6 281
      – od osób fizycznych 264 265
      Podatek leśny 39 055
      Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 257 649
      Podatek od nieruchomości 57 602 001
      – od osób prawnych 48 243 662
      – od osób fizycznych 9 358 339
      Podatek od spadków i darowizn 733 058
      Podatek od posiadania psów 185 221
      Podatek od środków transportowych 2 487 182
      – od osób prawnych 1 027 583
      – od osób fizycznych 1 459 599
      Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 275 623
      – od osób prawnych 198 775
      – od osób fizycznych 2 076 848
 II. OPŁATY LOKALNE 2 280 702
      Opłata targowa 2 277 462
      Opłata administracyjna 3 240
 III. POZOSTAŁE OPŁATY 7 956 705
      Opłata skarbowa 1 466 951
      Opłata eksploatacyjna 2 013 136
     Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2 453 682
      Opłaty komunikacyjne 1 972 690
     Opłata restrukturyzacyjna 50 246
 IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 6 944 176
  V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 10 487 549
 VI. INNE DOCHODY 4 882 705

Większe wpływy, w stosunku do przewidywań planu budżetu, osiągnięto
w szczególności w zakresie podatków: rolnego (131%), leśnego (112%),
od spadków i darowizn (147%), od środków transportowych (104%), od
czynności cywilnoprawnych (120%), z opłat: administracyjnej (108%), za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu (126%), za świadectwa kwalifikacyjne dla
kierowców (139%), ze sprzedaży mienia (105%), w zakresie dochodów jed-
nostek budżetowych (113%), z udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych (133%), a także z odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat
z tytułu podatków i opłat (108%).

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z tytułu
wpływów z karty podatkowej od rzemiosła (74%), podatku od posiadania
psów (97%), opłaty skarbowej (98%), z opłat rejestracyjnych (90%), za pra-
wa jazdy (90%), opłaty restrukturyzacyjnej (85%) oraz z tytułu dotacji ce-
lowych (92%).

Ogółem stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz docho-
dów budżetowych na koniec roku wyniósł 39.007 tys. zł, co stanowi 13,2%
osiągniętych dochodów ogółem. W zaległościach podatkowych należności
od przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (20 podmio-
tów) wynoszą 10.865 tys. zł. Największe zaległości wymagalne (kwoty poda-
no bez odsetek) wystąpiły w podatku od nieruchomości 18.702 tys. zł oraz
w opłacie eksploatacyjnej 3.649 tys. zł. Ponadto z tytułu opłaty eksploata-
cyjnej należna jest miastu kwota 9.608 tys. zł (a więc łącznie 13.257 tys. zł),
która wg stanu na koniec roku objęta była umową restrukturyzacyjną,
a obecnie jest już wymagalna od Kompanii Węglowej SA.; trwają rozmowy
z Kompanią w sprawie rozłożenia zaległości z tytułu podatku od nierucho-
mości i opłaty eksploatacyjnej na 3 lata (2004–2006). Przeprowadzono tak-
że postępowanie windykacyjne od Kompanii Węglowej, w wyniku którego
uzyskano 5 mln zł (w tym 1,1 mln zł stanowią odsetki oraz koszty postępo-
wania egzekucyjnego). Zakończono postępowanie restrukturyzacyjne spółki
RYFAMA SA., w wyniku którego umorzono podatek od nieruchomości
w kwocie 1,2 mln zł.

W 2003 roku wpłynęły pierwsze środki na realizację Projektu ISPA
w kwocie 413.708,74 EUR, w tym:
1. odsetki od środków ISPA zgromadzonych na rachunku NFOŚiGW za III

kwartał br. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, które powinny być
zapłacone ze środków własnych Beneficjenta Końcowego – 20.287,38 EUR,

2. dotacja ze środków ISPA z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki dla inży-
niera kontraktu – 393.421,36 EUR.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,2% zakładanego planu, w tym:
• wydatki bieżące 97,2 %
• wydatki majątkowe 92,6 %.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 80,83% stanowią wydatki bie-
żące, a 19,17% wydatki majątkowe.
Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• transport 20.323.657 zł (6,92%)
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.584.862 zł (8,37%)
• gospodarka mieszkaniowa 9.870.078 zł (3,36%)
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 126.076.460 zł (42,92%)
• szkolnictwo wyższe 2.812.405 zł (0,96%)
• kultura 8.354.176 zł (2,84%)
• zdrowie 28.792.559 zł (9,80%)
• opieka społeczna 28.161.364 zł (9,59%)
• kultura fizyczna 9.708.671 zł (3,31%)
• administracja publiczna 16.953.716 zł (5,77%)
• bezpieczeństwo publiczne
   i ochrona przeciwpożarowa 6.518.120 zł (2,22%)
• obsługa długu publicznego 5.169.676 zł (1,76%)
• działalność usługowa 5.294.557 zł (1,80%)
• pozostałe 1.116.489 zł (0,38%)
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W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych przeznaczono na:
– wynagrodzenia i pochodne     41.354.778 zł
– dotacje – specyfikacja na stronie  ... 137.842.031 zł

• zakłady budżetowe 124.456.560 zł
   w tym: dotacje dla oświatowych z.b. 113.410.360 zł
• instytucje kultury 7.851.316 zł
• dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 2.995.784 zł
• dotacje dla szkół niepublicznych 2.081.751 zł
• dotacje dla szkół publicznych 437.955 zł
• dotacja dla Rzecznika Ochrony Praw Konsumenta 18.665 zł

– modernizację i remonty dróg 5.803.799 zł
– oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne 6.311.190 zł
– zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej 6.466.640 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową  1.600.810 zł
– dodatki mieszkaniowe 5.276.846 zł
– remonty budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów:

kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 2.301.120 zł
Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2003 r. przeznaczono 56.303 tys. zł.

Środki własne miasta stanowiły 29.056 tys. zł. Pozostałe nakłady sfinanso-
wano dotacjami na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (23.895 tys. zł) oraz dotacjami z Unii
Europejskiej – środki ISPA (1.837 tys. zł) i z MENiS (1.515 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: ochrona
zdrowia (24.648 tys. zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(11.580 tys. zł), oświata i wychowanie (5.226 tys. zł), kultura fizyczna i sport
(4.319 tys. zł), szkolnictwo wyższe (2.812 tys. zł) i transport (2.012 tys. zł),
między innymi na następujące zadania inwestycyjne:
– budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 23.884 tys. zł
– budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicach miasta 10.717 tys. zł
– stadion przy ulicy Gliwickiej 4.080 tys. zł
– adaptacja obiektów Szpitala Nr 2 do potrzeb Państwowej
   Szkoły Muzycznej 2.878 tys. zł
– Zespół Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej – Akademia
   Ekonomiczna 2.785 tys. zł
– Łącznik Przemysłowa–Stawowa 1.605 tys. zł

Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione na budowę szpitala
miejskiego. W 2003 roku przekazano do użytku pawilon łóżkowy nr 7 i uru-
chomiono w nim oddziały: dermatologii, rehabilitacji, onkologii (chemio-
terapii) i przewlekle chorych o łącznej liczbie 155 łóżek.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w Rybniku oraz gminach Jej-
kowice i Gaszowice, dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków,
stosownie do procedur Unii Europejskiej oraz FIDIC, Miasto zobowiąza-
ne było do powołania Inżyniera Kontraktu. W dniu 31.10.2003 r. został pod-
pisany kontrakt z konsorcjum Jacobs GIBB Ltd - lider konsorcjum, Jacobs
GIBB Polska Sp. z o.o., Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd, Prochem S.A.
(Kontrakt 01.1. - Inżynier Kontraktu). Inżynier Kontraktu jest podmiotem
niezależnym, dbającym o należyte interesy zarówno Inwestora jak i Wyko-
nawcy, dzięki czemu Unia Europejska oraz inne instytucje nadzorujące Pro-
jekt ISPA posiadają rękojmię jego należytego wykonania i rozliczenia.
Do konkretnych zadań Inżyniera Kontraktu należy między innymi:
• całościowe zarządzanie kontraktami na roboty,
• nadzór na placu budowy zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz

pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z FIDIC dla 8 kontraktów na roboty,
• udział i doradztwo we wszystkich czynnościach związanych z wdrażaniem

Programu ISPA,
• asysta dla PIU i PWiK w procesie przetargowym,
• prekwalifikacja, opracowywanie dokumentów przetargowych oraz udział

w ocenie ofert.
Otrzymana zaliczka ze środków ISPA dotyczy pierwszego okresu pracy

Inżyniera Kontraktu polegającego przede wszystkim na przejęciu całkowi-
tego nadzoru nad obecnie realizowaną inwestycją w dzielnicach Golejów,
Zamysłów i Kamień oraz na przygotowaniu dokumentacji przetargowej
kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice,
Boguszowice Stare oraz Radziejów i Popielów. Należyte wykorzystanie za-
liczki przez Inżyniera Kontraktu zostało zabezpieczone gwarancją bankową

wystawioną na rzecz Miasta przez Bank of America.
Po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów na roboty w dzielnicach Ze-

brzydowice, Orzepowice, Paruszowiec Piaski, Niedobczyce i Niewiadom oraz
rozpoczęciu robót, planowanym na II połowę 2004 roku, środki z zaliczki
zostaną także spożytkowane na nadzór nad realizacją inwestycji w tych ko-
lejnych dzielnicach.

Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Gliwickiej obejmowała m. in.
następujący zakres prac: montaż masztów oświetleniowych, tablicy wyni-
ków wraz z oprogramowaniem i elektronicznym pomiarem czasu, nagło-
śnienie stadionu, ogrodzenie płyty boiska (wydzielono sektor bezpieczeń-
stwa dla gości i zmodernizowano ogrodzenie zewnętrzne obiektu), przebu-
dowa trybun i instalacja nowych siedzisk oraz boksy motocyklowe na 24
stanowiska.

Adaptacja i przebudowa budynku szpitala na Państwową Szkołę Muzyczną
I i II stopnia została zakończona i obiekt oddano do użytku 3.9.2003 r. W
2003 roku wykonano instalacje wewnętrzne, stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną,
roboty płytkarskie i okładziny wewnętrzne, a także wyposażono budynek w
meble oraz platformę dla niepełnosprawnych i dwa dźwigi osobowe.

Zakończona została również adaptacja budynku po oddziale chirurgii na
potrzeby Akademii Ekonomicznej w Zespole Szkół Wyższych przy ul. Rudz-
kiej (budynek przekazano do użytku 26.8.2003 r.). W 2003 roku wykonano
prace adaptacyjne i wykończeniowe II piętra i poddasza, a także wyposażo-
no obiekt w meble i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych
(winda, podjazdy itp.). Uzyskane efekty obejmują m. in. 29 pomieszczeń do
nauki dla 1.031 słuchaczy.

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zada-
nia z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głów-
nie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i pomoc w naturze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze), oświetlenie uliczne oraz administrację.
Zadania powiatowe obejmowały w szczególności Komendę Miejską Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Miejską Inspekcję Weterynarii (do 28.4.), Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Urząd Pracy.

4. Rok budżetowy 2003 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.093.862 zł,
tj. wynikiem lepszym o 11.170.686 zł od zakładanego w planie po zmianach
deficytu w wysokości 10.076.824 zł, na co złożyły się nie zrealizowane wy-
datki (11.469.859 zł), a także niepełne wykonanie planu dochodów (299.173
zł). Znaczne kwoty dochodów, zaliczane do 2003 roku, przekazane zostały
dopiero w 2004 r. (udział za grudzień w podatkach dochodowych: od osób
fizycznych w kwocie 5.102. tys. zł i od osób prawnych  w wysokości 330 tys.
zł oraz wpłaty z innych tytułów w wysokości 86 tys. zł).

5. Zakłady budżetowe oraz środki specjalne jednostek budżetowych.
Przychody własne zakładów budżetowych wyniosły 39.602 tys. zł, w tym

z czynszów i usług Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 21.012 tys. zł, z dzia-
łalności Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 325 tys. zł oraz Zarzą-
du Transportu Zbiorowego 11.989 tys. zł,  a także usług placówek oświato-
wo–wychowawczych 6.276 tys. zł. Dotacje z budżetu miasta dla zakładów bu-
dżetowych w 2003 r. wyniosły 124.456 tys. zł i stanowiły 76 % ogółu ich przy-
chodów. Wydatki zakładów budżetowych wyniosły ogółem 160.326 tys. zł.

Uzyskano wpływy środków specjalnych w łącznej kwocie 1.719 tys. zł
i wydatkowano 1.874 tys. zł, w tym m.in. na drogi (958 tys. zł), placówki
opiekuńczo–wychowawcze (105 tys. zł), zakup samochodu pożarniczego
(286 tys. zł) oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (97 tys. zł).

6. Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska (10.084 tys. zł), a także opłaty
za wycięcie drzew (1.098 tys. zł) i odsetki od środków na rachunku banko-
wym (493 tys. zł). Środki tych funduszy w kwocie 9.552 tys. zł wydano na
realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na urzą-
dzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną i propa-
gowanie działań proekologicznych.

c.d. na str. 38.
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Prezydent Miasta Rybnika
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W 2003 ROKU

ZOSTAŁY UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

I. Oświatowe zakłady budżetowe 113.410.360 zł
 Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji

                                                                                                  w złotych
  1. SZKOŁY PODSTAWOWE 32 947 117
  2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 4 521 526
  3. GIMNAZJA 17 545 127
  4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 215 858
  5. ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 11 602 498
  6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 19 387 334
  7. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1 241 855
  8. SZKOŁY SPECJALNE 8 144 457
  9. PRZEDSZKOLA 12 773 623
10. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 1 030 965

II.  Pozostałe zakłady budżetowe 11.046.200 zł
 Lp. Zakład budżetowy/zakres dotacji Kwota dotacji

                                                                                                w złotych
 1. ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO 5 716 200

– komunikacja miejska – dopłata do wozokilometra 1 986 600
– utrzymanie przystanków autobusowych 73 100
– dopłata do sprzedanych biletów ulgowych 3 508 500
– utrzymanie dworca autobusowego i kasy biletowej     148 000

 2. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 5 000 000
– remonty  zasobów mieszkaniowych

 3. CENTRUM REKREACJI
I REHABILITACJI „BUSHIDO’’ 330 000
– sala gimnastyczna 99 130
– pozostałe pomieszczenia i urządzenia 230 870

III. Instytucje kultury 7.851.316 zł
 Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji

                                                                                                  w złotych
 1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 483 080
 2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 495 490
 3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 562 039
 4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 252 107
 5. MUZEUM 1 023 600
 6. POWIATOWA I MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 311 000
 7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 1 724 000

c.d. ze str. 37.

Ważniejsze zadania finansowane z funduszy:
– budowa kanalizacji sanitarnych 1.178 tys. zł
– utrzymanie rowów odwadniających w stanie

gwarantującym swobodny przepływ wody 401 tys. zł
– budowa parku nad Nacyną 143 tys. zł
– likwidacja niskiej emisji w budynkach komunalnych 1.200 tys. zł
– modernizacja i rozbudowa kotłowni w szkołach

podstawowych i przedszkolach 352 tys. zł
– dofinansowanie modernizacji lokalnych kotłowni 367 tys. zł
– budowa ścieżek rowerowych 221 tys. zł
– zakupy inwestycyjne dla Rybnickich Służb Komunalnych 2.514 tys. zł
– zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni Miejskiej 130 tys. zł
– kompostowanie odpadów roślinnych na terenie ZZM 837 tys. zł
– modernizacja szaletów miejskich ul. 3 Maja 109 tys. zł
7. Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geode-
zyjnym i Kartograficznym były głównie wpływy ze sprzedaży map, za wypi-
sy z rejestrów gruntów (330 tys. zł) oraz odsetki od środków na rachunku
bankowym (44 tys. zł). Środki tego funduszu (396 tys. zł) przeznaczono
na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–
Kartograficznej oraz aktualizację oprogramowania, a także zakup kompute-
rów i kserokopiarki. 20% wpływów odprowadzane jest do Centralnego i Woje-
wódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 IV. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku 2.995.786 zł

 Lp. NAZWA ROZDZIAŁU Kwota dotacji
(Realizowane zadanie/nazwa podmiotu) (w zł)

  1. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 5 000
– nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
• Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
    Nadleśnictwo Rybnik 5 000

  2. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 6 950
– organizacja imprez turystycznych
• Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział Rybnik 6 550
• Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Śląskiego 400

  3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 39 000
– współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi
• Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej
    Rybnik–Europa  z siedzibą w Rybniku 36 500
• Stowarzyszenie „HOMO–HOMINI”     2 500

  4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 182 600
– realizacja zadań bieżących
• OSP Boguszowice 20 000
• OSP Chwałęcice 7 400
• OSP Chwałowice 13 700
• OSP Golejów 19 200
• OSP Grabownia 4 000
• OSP Gotartowice 16 500
• OSP Kamień 10 700
• OSP Kłokocin 13 200
• OSP Ochojec 7 100
• OSP Orzepowice 24 800
• OSP Popielów 12 400
• OPS Stodoły 21 600
• OSP Wielopole 12 000

  5. ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 12 700
– realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego
• Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
    Oddział Rejonowy w Rybniku     12 700

  6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27 200
– realizacja zadań oświatowo–wychowawczych
• Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 1 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Boguszowicach 1 000
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 700
• Stowarzyszenie Promocji Regionu „Rybnicka Kuźnia” 1 500
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 20 000
• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rybniku 3 000

  7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 205 590
– profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
• Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoedukacji
    oraz Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia 27 640
• Rybnicki Klub Piłkarski 26 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Niedobczycach 10 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresy w Chwałowicach 12 800
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej 2 998
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Robotnika 10 000
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 10 000
• Rybnicki Klub Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 208
• Rybnickie Stowarzyszenie „Zgoda” 10 992
• Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy w Katowicach 2 800
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Zwierzyniec” 3 642
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika–Boguszowic „17–tka” 35 950
• Towarzystwo im. Św. Alberta Zarząd Koła w Rybniku 7 200
• Uczniowski Klub Sportowy „BUSHI” 2 000
• Zespół Szkół Medycznych im. Feliksa Białego w Rybniku 360
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 40 000

  8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 95 290
– profilaktyka oraz rehabilitacja zdrowotna
• Polski Czerwony Krzyż Placówka Terenowa w Rybniku 2 350
• Polski Związek Głuchych 2 500
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rybniku 3 500
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków 3 500
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 9 000
• Stowarzyszenie „HOMO–HOMINI” 3 000
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 1 000
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 12. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU 1 233 184
– działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja
    imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Rybnika realizowana przez:
• Aeroklub ROW Rybnik 1 000
• Auto–Moto–Klub Gliwice Sekcja Fanów VW Garbus 999
• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 1 000
• Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego 1 000
• Górniczy Klub Sportowy „Pierwszy” Chwałowice 2 000
• Klub Piłkarski Kamień 5 500
• Klub Sportowy „RYFAMA”  Rybnik 22 500
• Klub Sportowy „U Walka” 5 500
• Klub Sportowy Wielopole 3 500
• Klub  Rekreacyjno –Sportowy TKKF „Jedność” Grabownia 4 500
• Klub Sportowy „Rymer” Rybnik 1 000
• Klub Sportowy TKKF „Naprzód Kłokocin” 4 500
• Klub Sportowo –Rekreacyjny TKKF „Parys” 3 000
• Klub Rekreacyjno –Sportowy TKKF „Sokół –Chwałęcice” 4 500
• Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Piaski” 5 000
• Klub Sportowy „Silesia” Rybnik 7 000
• Klub Żeglarski „KOGA” przy KWK „Chwałowice” 4 500
• Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS Rybnik 267 000
• Miejski Klub Szachowy 49 000
• Młodzieżowy Klub Sportowy „32” Radziejów–Popielów 2 500
• Miejski Klub Strzelecki Zarząd Miejski LOK 998
• Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 221 000
• Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” 53 997
• Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Smerfy” 6 000
• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne
    Polska – Śląskie „Promyk” 15 000
• Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy „Rybnik” 5 000
• Ludowy Klub Sportowy Ochojec „Płomień” 3 000
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Laura” 2 500
• Polski Związek Baseballu i Softballu 2 000
• Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Śląskiego 300
• Rybnicki Klub Piłkarski  – Szkółka Piłkarska 1 000
• Rybnickie Towarzystwo Speedrowera 8 000
• Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 199 000
• Rybnicki Klub Motorowy 238 000
• Towarzystwo Kulturalno –Sportowe „Kuźnia” 14 499
• Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny” 5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Rapier” 2 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” 7 900
• Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” 7 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” 5 000
• Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 2 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik” 5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 7 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” 7 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Bushi” 2 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Grom” 2 500
• Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    Oddział w Rybniku 999
• Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 10 992

V. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach
szkół publicznych 2.081.751 zł

 Lp.  NAZWA ROZDZIAŁU  Kwota dotacji
Dotowana szkoła w złotych

  1. SZKOŁY PODSTAWOWE 293 408
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice –Dzieciom”,
    Rybnik, ul. Orzepowicka 293 408

 2. GIMNAZJA 192 660
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”,
    Rybnik, ul. Orzepowicka 192 660

 3. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 460 508
• Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr
    Urszulanek, Rybnik, ul. 3 Maja 22 346 363
• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa,
    Rybnik, ul. Chrobrego 39 80 809
• Spółdzielnia Pracy Katowice – Liceum Ogólnokształcące
    dla Dorosłych, Rybnik, ul. Chrobrego 39  33 336

• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” 6 000
• Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” 9 000
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
    Umysłowym Koło w Rybniku 43 440
• Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć
    Ratunkowa – Rejonowy Sztab Ratownictwa 3 000
• Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 4 000
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 5 000

  9. ŻŁOBKI 485 072
– opieka nad dziećmi w żłobkach społecznych
• Żłobek „Kajtek” w dzielnicy Boguszowice Stare 132 180
• Żłobek „Skrzat” w dzielnicy Maroko Nowiny 200 926
• Żłobek „Stokrotka” w dzielnicy Śródmieście 151 966

 10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 404 069
– realizacja zadań z zakresu opieki społecznej
• Fundacja „Signum Magnum” 104 230
• Kościół Wolnych Chrześcijan w Rybniku 3 000
• Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Boguszowicach 8 000
• Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Niedobczycach 3 000
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy w Chwałowicach 7 000
• Polski Związek Katolicko –Społeczny w Rybniku 2 000
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
    Umysłowym Koło w Rybniku 123 000
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika–Boguszowic „17–tka” 132 879
• Stowarzyszenie Przyjaciół  Zwierząt „Zwierzyniec” 2 000
• Towarzystwo im. Św. Alberta Zarząd Koła w Rybniku 14 960
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 4 000

  11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 299 131
– działalność kulturalna oraz organizacja imprez kulturalnych
   dla mieszkańców Rybnika realizowana przez:
• Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN” 10 000
• Kółko Rolnicze Popielów 1 000
• Miejska Orkiestra Dęta  „RYBNIK” 31 000
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki 10 600
• Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko–Dąbrowski
     Zarząd Oddziału w Rybniku 2 000
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
    Umysłowym  Koło w Rybniku 3 500
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
    Zarząd Oddziału Rejonowego 1 250
• Rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Boguszowicach 4 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Teresy w Chwałowicach 16 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Sarkandra
    w Rybniku Paruszowcu– Piaskach 4 000
• Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Popielowie 4 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św.Józefa Robotnika 6 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni 4 000
• Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia
    NMP w Zamysłowie 4 000
• Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” 500
• Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF” 1 000
• Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku 8 500
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „PRZYGODA” 10 000
• Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” 4 000
• Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” 1 000
• Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 2 500
• Towarzystwo Społeczno –Kulturalne Niemców
    Województwa Śląskiego, Oddział w Rybniku 1 000
• Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 115 231
• Towarzystwo Kulturalno –Sportowe „KUŹNIA” 40 000
• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
    Oddział w Rybniku 2 250
• Związek Polskich Artystów Plastyków Koło w Rybniku 1 000
• Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy w Rybniku 1 500
• Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 800
• Związek Sybiraków Koło w Rybniku 500
• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 2 000
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Od maja br., służby porządkowe wprowadzą nowe
rozwiązania dotyczące zakazu postoju pojazdów samo-
chodowych w rejonie stadionu miejskiego w Rybniku:
(ulice: Gliwicka, Żużlowa, Strzelecka i Wyzwolenia).

Podczas wszystkich imprez organizowanych na stadionie
przy ul. Gliwickiej, w rejonie wspomnianych ulic obowiązy-
wać będzie bezwzględny zakaz postoju pojazdów samochodo-
wych. W przypadku nie przestrzegania przez kierowców zakazu,
pojazdy będą usuwane na koszt właściciela na mieszczący się przy
ul. Jankowickiej strzeżony parking Rybnickich Służb Komunalnych.

Obecnie w obrębie stadionu miejskiego funkcjonuje sześć sta-
łych parkingów, na których bez przeszkód można zaparkować sa-
mochód. Są to: parking przed wejściem głównym na stadion, prze-
znaczony głównie dla kierowców niepełnosprawnych (ok. 30 miejsc),
parking przed kąpieliskiem „Ruda” (ok. 100 miejsc), plac targowy
przy ul. Gliwickiej (ok. 340 miejsc), parking przed Sanepidem (po-
nad 10 miejsc), parking „Wiśniowiec” (ok. 120 miejsc) oraz miej-
sca parkingowe na terenie Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Gli-
wickiej (ok. 60 miejsc). W razie potrzeby, uruchamiane będą do-
datkowe miejsca parkingowe na terenie byłej giełdy samochodo-
wej za kąpieliskiem „Ruda” (ok. 350 miejsc).

Nowe rozwiązania pozwolą ma utrzymanie porządku i bezpie-
czeństwa w trakcie imprez masowych w dzielnicy Rybnik–Północ.

 4. SZKOŁY ZAWODOWE 992 090
• „Prymus” – Dariusz Prus Prywatna Szkoła
    Ekonomiczno–Gastronomiczna dla Dorosłych,
    Rybnik, ul. Św. Józefa 30 315 571
• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,
    ul. Chrobrego 39, Prywatne Liceum Ekonomiczno–Handlowe 12 759
• Spółdzielnia Pracy Katowice  – Technikum Mechaniczne,
    Technikum  Zawodowe, Rybnik, ul. Chrobrego 39 101 043
• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi
– Małgorzata Morzyszek , Policealne Studium Architektury,
    Administracji; Policealna  Szkoła Turystyki, Informatyki,
    Rybnik, ul. Świerklańska 42 73 689
• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,
    ul. Chrobrego 39, Prywatne Policealne Studium Zawodowe,
    Prywatne Medyczne Studium Zawodowe 70 180
• Prywatne Policealne Studium Menadżerskie,
   Rybnik, ul. Hallera 19 135 416
• Spółdzielnia Pracy Katowice – Policealne Studium
    Zawodowe, Rybnik, ul. Chrobrego 39 236 938
• COBRA POŁUDNIE Sosnowiec, Rybnik, ul. Kościuszki 23
    Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu 13 079
• Towarzystwo Edukacji Bankowej Poznań, Rybnik,
    ul. Kościuszki 5, Policealna Szkoła Informatyki
    i Internetu oraz Turystyki dla Dorosłych 33 415

  5. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 143 085
• Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące
    i Gimnazjum Sióstr Urszulanek,  Rybnik, ul. 3 Maja 22 143 085

VI. Szkoły publiczne 437.955 zł
 Lp.  NAZWA ROZDZIAŁU   Kwota  dotacji

Dotowana szkoła w złotych
 1. GIMNAZJA 347 697

• Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek,
    Rybnik, ul. 3 Maja 22 347 697

 2. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 90 258
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek,
    Rybnik, ul. 3 Maja 22 90 258

Wiadomości podstawowe
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-

czeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 Nr. 228 póz. 2255 z późn. zm.) od dnia
1 maja 2004 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń rodzinnych, nie-
których świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń wypłacanych w ra-
mach Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne zostają wprowadzone w miejsce kilku dotychcza-
sowych świadczeń, które do tej pory przyznawane były przez różne instytu-
cje (m. in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej). Organem właściwym w kwestii realizacji
postanowień nowej ustawy jest prezydent miasta, w którym zamieszkuje
osoba ubiegająca się o świadczenie.

Świadczenia rodzinne zastąpią następujące dotychczasowe świadczenia:
1) zasiłek rodzinny —> zasiłek rodzinny,
2) zasiłek pielęgnacyjny —> zasiłek pielęgnacyjny,
3) zasiłek wychowawczy —> dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego,
4) jednorazowy zasiłek macierzyński z pomocy społecznej  —> dodatek

z tytułu urodzenia dziecka,
5) gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy  społecznej   —> dodatek

z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

6) zasiłek stały z pomocy społecznej —> świadczenie pielęgnacyjne,
7) świadczenie  z  Funduszu  Alimentacyjnego   —> dodatek  z  tytułu

samotnego wychowywania dziecka.
Wszystkie dodatki to dodatki do zasiłku rodzinnego.
W Zarządzeniu nr 96/2004 z dnia 01 kwietnia 2004 Prezydent Miasta

Rybnika wyznacza Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostkę odpowie-
dzialną za realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych od maja 2004.

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych znajdować się będzie w budynku
położonym przy ul. Raciborskiej 20. Przygotowanie i adaptację pomiesz-
czeń przewiduje się na dzień 30 kwietnia 2004 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych jest uprawniony do przyznawania i wypła-
cania świadczeń następującym osobom:
1) osobom bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemery-

talny lub świadczenie przedemerytalne,
2) osobom, którym do dnia 30 kwietnia 2004 r. Ośrodki Pomocy Społecznej

przyznawały i wypłacały zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
3) osobom uprawnionym do dodatku:

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
    wychowawczego,
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
    dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania,
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

4) osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego,
5) osobom zatrudnionym lub wykonującym pracę na podstawie umowy zle-

cenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31
marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

6) posłom i senatorom,
7) osobom, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do

emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

Dokumenty dotyczące prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny
1) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek,
2) kopia karty pobytu – jeżeli o zasiłek rodzinny występuje cudzoziemiec prze-

bywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający status
uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) aktualna kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny do-
kument zawierający dane dziecka (np. wpis w dowodzie osobistym),

4) kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposo-
bienie – jeżeli o zasiłek rodzinny występuje osoba, która przysposobiła dziecko,

5) kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna praw-
nego dziecka - jeżeli o zasiłek rodzinny występuje opiekun prawny dziecka,

Świadczenia rodzinne

VVVVV

Zakaz postoju w czasie imprez



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 41

Jak co roku, wraz z ocieplaniem się aury, następuje okres wzmożonego
wypalania traw na łąkach i nieużytkach. Proceder ten jest wysoce karygod-
ny, ponieważ stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, rujnuje życie bio-
logiczne na wypalonych terenach, a także zanieczyszcza powietrze. Znamy
przypadki ciężkich poparzeń, a nawet wypadki śmiertelne, do których do-
chodziło podczas wypalania traw.

Wypalanie traw masowo stosowane przez rolników przetrwało z daw-
nych czasów, kiedy dawało poczucie działania pożytecznego dla gleby. Uwa-
żano, że w ten sposób ziemia stanie się żyźniejsza i zwiększą się plony. Zwy-
czaj ten, niestety, przetrwał do dnia dzisiejszego, choć – jak dowodzi wiedza
współczesna – nie przynosi on korzyści.

W innych przypadkach podpaleń traw dokonują zwyczajni chuligani, któ-
rzy czasem posuwają się jeszcze dalej – podpalają lasy. Postępowanie takie
jest bezwzględnie ścigane przez Policję i Straż Miejską. Ustawa „Prawo ochro-
ny przyrody” pod groźbą kary grzywny, a nawet aresztu zabrania wypalania
roślinności na łąkach, rowach, oczeretach, itp. W roku ubiegłym wskutek pod-
paleń powstało kilkadziesiąt pożarów lasów, z których kilkanaście było skut-
kiem wypalania traw. Szkody w takich przypadkach są nieocenione.

Trzeba zaznaczyć, że do pożarów traw angażowane są siły straży pożar-
nej. W trakcie tych zdarzeń, jednostki biorące w nich udział nie mogą nieść
pomocy w przypadkach pilniejszych, gdzie w sposób bezpośredni może być
zagrożone Wasze życie lub zdrowie. W naszym mieście zdarza się dużo po-
żarów mieszkań, wypadków drogowych i innych zdarzeń, do których straża-
cy są wzywani kilkakrotnie każdego dnia. Niosą oni pomoc ludziom uwię-
zionym w rozbitych samochodach, ratują ich z płonących budynków...

6) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobie-
nie dziecka – jeżeli o zasiłek występuje opiekun faktyczny dziecka, który
wystąpił o przysposobienie dziecka,

7) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły
lub szkoły wyższej,

8) kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

1) skrócony aktualny odpis aktu urodzenia dziecka – jeżeli o dodatek wy-
stępuje jedno z rodziców dziecka,

2) dokument wymieniony powyżej w punktach 4–6 – jeżeli o zasiłek wystę-
puje osoba, która przysposobiła dziecko, opiekun prawny albo opiekun
faktyczny dziecka.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego
1) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie

na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa

do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu
jego pobierania
1) dokument stwierdzający wiek dziecka (aktualny akt urodzenia dziecka),
2) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację,
3) zaświadczenie z Urzędu Pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

1) dokument stwierdzający wiek dziecka (aktualny akt urodzenia dziecka),
2) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub oświad-

czenie o nie zawieraniu związku małżeńskiego (panna, kawaler).
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat,
2) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawno-

ści w przypadku dziecka w wieku powyżej 16 lat.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

1)  zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponad-
gimnazjalnej lub ponadpodstawowej (należy złożyć w miesiącu wrześniu).
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej-

scem zamieszkania
1) jeżeli mieszka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły:
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub

ponadpodstawowej,
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie,

internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzo-
nym przez podmiot publiczny,

• oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument
potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

2) jeżeli dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajdu-
je się siedziba szkoły:

• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej.

Dokumenty dotyczące dochodu rodziny
1) zaświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego
członka rodziny za rok 2002, wydane przez właściwy urząd skarbowy,

2) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby pod-

legające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4) oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych,

5) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rol-
nego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych,

6) prawomocny wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów a jeśli otrzymy-
wana kwota jest niższa od podanej w wyroku, przekazy lub przelewy pieniężne,

7) utratę źródła dochodu dokumentuje się świadectwem pracy lub zaświad-
czeniem płatnika dochodu potwierdzającym fakt utraty dochodu.

Dokumenty dotyczące prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
2) kopia karty pobytu – jeżeli o zasiłek pielęgnacyjny występuje cudzoziemiec

przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający status
uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16,
4) kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności za wskazaniem daty powsta-
nia niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,

5) kopia dokumentu potwierdzającego wiek – w przypadku osoby, która
ukończyła 75 lat.
Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego za okres po 30

kwietnia 2004 r. jest zobowiązana złożyć wniosek według wzoru (załącznik nr
5 do rozporządzenia) nawet jeżeli zasiłek pielęgnacyjny był jej wypłacany do
30 kwietnia 2004 r., a orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepeł-
nosprawności nie utraciło ważności. Kopie orzeczeń powinny być dołączone
do wniosku tylko wtedy, gdy nie zostały złożone wcześniej płatnikowi zasiłku.
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Apel Prezydenta Miasta RybnikaApel Prezydenta Miasta RybnikaApel Prezydenta Miasta RybnikaApel Prezydenta Miasta RybnikaApel Prezydenta Miasta Rybnika
i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarneji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarneji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarneji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarneji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

do uczniów rybnickich szkółdo uczniów rybnickich szkółdo uczniów rybnickich szkółdo uczniów rybnickich szkółdo uczniów rybnickich szkół

Pamiętajcie, może kiedyś i Wy będziecie potrzebowali pomocy.Pamiętajcie, może kiedyś i Wy będziecie potrzebowali pomocy.Pamiętajcie, może kiedyś i Wy będziecie potrzebowali pomocy.Pamiętajcie, może kiedyś i Wy będziecie potrzebowali pomocy.Pamiętajcie, może kiedyś i Wy będziecie potrzebowali pomocy.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i nasze wspólne dobro, apelujemy!Mając na uwadze bezpieczeństwo i nasze wspólne dobro, apelujemy!Mając na uwadze bezpieczeństwo i nasze wspólne dobro, apelujemy!Mając na uwadze bezpieczeństwo i nasze wspólne dobro, apelujemy!Mając na uwadze bezpieczeństwo i nasze wspólne dobro, apelujemy!

Zwracajcie uwagę swoim kolegom i bliskim, by nie niszczyliZwracajcie uwagę swoim kolegom i bliskim, by nie niszczyliZwracajcie uwagę swoim kolegom i bliskim, by nie niszczyliZwracajcie uwagę swoim kolegom i bliskim, by nie niszczyliZwracajcie uwagę swoim kolegom i bliskim, by nie niszczyli
naszego otoczenia i piękna przyrody.naszego otoczenia i piękna przyrody.naszego otoczenia i piękna przyrody.naszego otoczenia i piękna przyrody.naszego otoczenia i piękna przyrody.

Pamiętajcie, jeżeli podpalicie trawę możecie zostać ukarani!Pamiętajcie, jeżeli podpalicie trawę możecie zostać ukarani!Pamiętajcie, jeżeli podpalicie trawę możecie zostać ukarani!Pamiętajcie, jeżeli podpalicie trawę możecie zostać ukarani!Pamiętajcie, jeżeli podpalicie trawę możecie zostać ukarani!
Jeżeli zostaniesz ukarany,Jeżeli zostaniesz ukarany,Jeżeli zostaniesz ukarany,Jeżeli zostaniesz ukarany,Jeżeli zostaniesz ukarany,

nigdy nie będziesz mógł zostać strażakiem!nigdy nie będziesz mógł zostać strażakiem!nigdy nie będziesz mógł zostać strażakiem!nigdy nie będziesz mógł zostać strażakiem!nigdy nie będziesz mógł zostać strażakiem!
Wypalanie traw to głupia i niebezpieczna zabawa,Wypalanie traw to głupia i niebezpieczna zabawa,Wypalanie traw to głupia i niebezpieczna zabawa,Wypalanie traw to głupia i niebezpieczna zabawa,Wypalanie traw to głupia i niebezpieczna zabawa,

która nikomu nie przynosi korzyści!która nikomu nie przynosi korzyści!która nikomu nie przynosi korzyści!która nikomu nie przynosi korzyści!która nikomu nie przynosi korzyści!

Przeciwdziałaj wypalaniu trawPrzeciwdziałaj wypalaniu trawPrzeciwdziałaj wypalaniu trawPrzeciwdziałaj wypalaniu trawPrzeciwdziałaj wypalaniu traw
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Dyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury 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

Ceny

konkuren
cyj

ne!

Zarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

oferuje następujące usługi:
• • • • • wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok •     szeroki asortyment trumien
• • • • • kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwłok w chłodni – I  doba bezpatnie
• • • • • wynajęcie kaplicy do pogrzebu zzzzz możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św.
• • • • • usługi cmentarne • • • • • zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
••••• możliwość załatwienia orkiestry • • • • • wynajęcie autobusu • • • • • umieszczanie
    urny z prochami zmarych w kolumbarium na terenie cmentarza

Ceny

konkuren
cyj

ne!

Dział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

Klub radnych RIOKlub radnych RIOKlub radnych RIOKlub radnych RIOKlub 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”).

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

Redakcja:
Wiesława Różańska (redaktor naczelna);  Sabina Horzela (dziennikarz);
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Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

od 8.00 do 15.00

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

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

Rada Dzielnicy ŚródmieścieRada Dzielnicy ŚródmieścieRada Dzielnicy ŚródmieścieRada Dzielnicy ŚródmieścieRada Dzielnicy Śródmieście

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

Dyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury 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

Platforma Obywatelska RP w RybnikuPlatforma Obywatelska RP w RybnikuPlatforma Obywatelska RP w RybnikuPlatforma Obywatelska RP w RybnikuPlatforma 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, tel. 42 27 183

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

Rybnickie telefony alarmowe:Rybnickie telefony alarmowe:Rybnickie telefony alarmowe:Rybnickie telefony alarmowe:Rybnickie telefony alarmowe:

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 Alkoholowych
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30-14.00, wt., śr., czw. 15.30-17.00)

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

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

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

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

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

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

Ważne adresy i telefony:Ważne adresy i telefony:Ważne adresy i telefony:Ważne adresy i telefony:Ważne adresy i telefony:

Przytulisko dla Kobiet i DzieciPrzytulisko dla Kobiet i DzieciPrzytulisko dla Kobiet i DzieciPrzytulisko dla Kobiet i DzieciPrzytulisko dla Kobiet i Dzieci, ul. Chrobrego 16 ul. Chrobrego 16 ul. Chrobrego 16 ul. Chrobrego 16 ul. Chrobrego 16
(budynek PCK i Ośrodek Interwencji Kryzysowej).

Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.Przytulisko pomaga ofiarom przemocy w rodzinie z terenu miasta Rybnika.

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

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

BIURO OGŁOSZEŃ:DRUK:

43–190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 326 20 90

www.tolek.com.pl

Wypożyczalna video
z RCK do „Harcówki”

Rybnickie Centrum Kultury informuje, że od 27 kwietnia
2004 r. wypożyczalnia kaset wideo i DVD oraz pracownia ksero
będą nieczynne.

Wideoteka zostanie przeniesiona do podległego RCK Klubu
„Harcówka” im. Benedykta Kotyrby w Rybniku–Ligocie, ul. Za-
kątek 19. Jej uruchomienie nastąpi 1 czerwca 2004 roku.

Powyższa decyzja została podjęta w związku z planowanym remon-
tem RCK oraz koniecznością przekazania pomieszczenia po wideotece
zespołom artystycznym działającym w Teatrze Ziemi Rybnickiej.




