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Szanowni Rybniczanie!
Na czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech spotkaniom z bliskimi towarzyszy wyjątkowy nastrój, 
budowany poprzez piękną wielkanocną tradycję i wiosenną aurę. 

Oby ten świąteczny czas pozwolił na chwilę refleksji nad tym, 
co najistotniejsze w życiu, dając siłę do podejmowania 

odważnych wyzwań. 

Z najlepszymi życzeniami
 Prezydent Rybnika  Przewodniczący 
 Piotr Kuczera Rady Miasta Rybnika
 wraz z pracownikami urzędu Jan Mura
 i jednostek miejskich i radni miejscy 



Wygląda na to, że Rybnik rozpoczyna prawdzi-
wą ofensywę w zakresie sadzenia drzew? 

Drzewa w mieście są nieodzownym elementem 
przestrzeni. Moją ambicją jest prowadzenie takiej 
polityki, która pozwoli na pogodzenie współistnienia 
drzew i niezbędnej infrastruktury. Miasta w Polsce – 
takie jak Łódź, Poznań czy Wrocław z powodzeniem 
realizują nasadzenia w przestrzeniach miejskich, po-
mimo istnienia gęstej sieci uzbrojenia podziemnego. 
Rybnik, wzorując się na doświadczeniach tych samo-
rządów, będzie wprowadzał podobne rozwiązania. 
Ważną kwestią jest tutaj wola współpracy gestorów 
różnego rodzaju sieci. Planowane działania pozwolą 
na pojawienie się drzew w miejscach dotychczas 
zupełnie ich pozbawionych, na przykład na deptaku. 
Drzewa sadzone będą też na tzw. terenach zielonych, 
np. w okolicach bulwarów nad Nacyną czy w parku 
tematycznym. W sumie w mieście pojawi się ponad 
tysiąc nowych drzew! Tą akcją sygnalizujemy kieru-
nek, w którym Rybnik zmierza – mowa o podjęciu 
takich działań, które w jak największym stopniu 
będą z jednej strony chronić istniejący drzewostan,  
a z drugiej możliwie jak najpełniej go rozwijać.

Czy w zadrzewianie Rybnika mogą się włączyć 
też mieszkańcy? 

Naturalnie. Rybniczanie coraz chętniej uczestniczą 
w życiu miasta, angażując się na różnych polach, 
także w obszarze kształtowania zieleni w mieście. 
Doskonałym przykładem jest tutaj społeczna akcja 
sadzenia drzew, którą zorganizowano w dzielni-
cy Zamysłów. Wychodząc naprzeciw aktywności 

mieszkańców, miasto 
przygotowało dla nich 
sadzonki, które roz-
dawane były na rynku  
w związku z obchoda-
mi Międzynarodowe-
go Dnia Lasów. Dzię-
ki akcji chętni mogli  
w swojej najbliższej 
okolicy posadzić drze-
wo. Sadzonki dla wszystkich chętnych rybniczan 
oferuje też Nadleśnictwo Rybnik. Dzięki tej inicjatywie 
swoje drzewo może zasadzić każdy mieszkaniec mia-
sta – w ten sposób w Rybniku może przybyć prawie 
140 tysięcy drzew! 

Rybnik sadzi drzewa, a czy dbamy też  o te już 
rosnące? 

Owszem, podejmowane są przede wszystkim 
działania pielęgnacyjne. Mowa np. o formowaniu 
koron drzew czy usuwaniu wszechobecnych jemioł. 
Szczególną opieką otoczone zostaną kasztanowce. Te 
piękne, często stare drzewa, wrosły w krajobraz Ryb-
nika. Niestety, podobnie jak na terenie prawie całej 
Polski, są one zagrożone przez szkodnika niszczącego 
przede wszystkim liście drzew. Chcąc ratować kasz-
tanowce, przystępujemy do montażu na drzewach 
specjalnych pułapek oraz pasków owadobójczych. 
W ścisłym centrum Rybnika do objęcia ochroną jest 
ponad sto kasztanowców.
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Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 30 kwietnia

Drzewa dla Rybnika,
drzewa dla rybniczan

Trzy pytania do 
prezydenta Rybnika Piotra Kuczery



Sesja rady miasta – 16 marcaMiasto w skrócie
q Rybnik zajął pierwsze miejsce w kategorii 

miasta grodzkie w ogólnopolskim rankin-
gu pisma samorządowego „Wspólnota”, 
podsumowującym wykorzystanie dotacji 
unijnych na oświatę w latach 2007-2015. 
Wyniki ogłoszono w połowie marca  
w Toruniu, podczas IV Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja 
przyszłości”. Autorzy rankingu przyjrzeli 
się dotacjom pozyskanym przez samorzą-
dy z funduszy unijnych na finansowanie 
bieżących zadań w oświacie (z pominię-
ciem inwestycji). W przypadku naszego 
miasta mowa o realizowanych w ostatnich 
latach projektach, które były wsparciem 
zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 
Najciekawsze z nich to m.in. „Mam zawód 
– mam pracę w regionie”, „Nowoczesny 
uczeń w nowoczesnej szkole. Program 
aktywizacji społeczno-obywatelskiej 
uczniów rybnickich liceów”, „Rybnicka 
szkoła przyszłości”, „Przedszkolak to brzmi 
dumnie”, czy „Lekcja nieograniczonych 
możliwości”. — Miasto stale zabiega  
w konkursach o dofinansowanie projek-
tów od poziomu żłobka, przez przedszko-
la, po szkoły podstawowe i ponadgimna-
zjalne. Działamy samodzielnie, ale również 
we współpracy z partnerami np. instytu-
cjami oświatowymi, uczelniami wyższymi, 
czy organizacjami pozarządowymi — ko-
mentuje prezydent Piotr Kuczera. 

q 24 marca (już po zamknięciu tego wyda-
nia GR) miał się zakończyć elektroniczny 
nabór dzieci do 37 rybnickich przedszkoli. 
Zapisy ruszyły 13 marca, a rodzice mieli 
wybrać trzy placówki, do których chcieliby 
posłać swoje dzieci, pamiętając przy tym,  
że sześciolatki muszą odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne, a trzy-, cztero-  
i pięciolatki mają prawo do rozpoczęcia 
edukacji przedszkolnej, ale nie oznacza to, 
że będzie się ona odbywała w najbliższym 
przedszkolu wybranym przez rodzica. Gdy 
kandydatów będzie więcej niż miejsc w da-
nym przedszkolu, pod uwagę będą brane 
zapisane w uchwale rady miasta kryteria 
m.in. wielodzietność rodziny, niepełno-
sprawność dziecka, jego rodzeństwa lub 
rodziców. W drugim etapie rekrutacji do 
miejskich przedszkoli pomogą tzw. kryteria 
lokalne, którym przypisano odpowiednią 
liczbę punktów.

q Już 291 umów na ekodotacje (do moder-
nizacji systemów ogrzewania budynków 
i ich ocieplania) podpisali mieszkańcy  
z urzędem miasta. W tegorocznym budże-
cie przeznaczono na nie 5 mln. zł. Kwota 
ta szybko się wyczerpała, bo jeszcze przed 
połową lutego zakończono przyjmowanie 
wniosków.

Marcowe obrady rozpoczęły się nietypowo, 
wymowną chwilą ciszy radni i pozostali uczestni-
cy sesji uczcili pamięć zmarłego dzień wcześniej 
Czesława Gawlika. Kilka chwil później mowa 
była o wybitnej pianistce Lidii Grychtołównie, 
której jednomyślna w czasie głosowania rada 
przyznała na wniosek prezydenta Piotra Kuczery 
honorowe obywatelstwo miasta Rybnika. 

W pierwotnym porządku obrad dokonano 
tylko jednej zmiany – na wniosek prezydenta 
Kuczery, wycofano z niego wspomnianą już 
„politykę mieszkaniową”. Jak wyjaśnił Piotr 
Kuczera, w czasie obrad komisji gospodarki 
komunalnej pojawiły się propozycje wprowa-
dzenia zmian do tego dokumentu. Jak zapewnił 
prezydent, po ich wprowadzeniu dokument trafi 
pod obrady rady 30 marca.

Prezydent Piotr Kuczera relacjonując 
najważniejsze sprawy miasta poinformował  
o trwających inwestycjach, przygotowaniach 
do następnych i swoich spotkaniach z radami 
kolejnych rybnickich dzielnic. Przekazał również 
informację, iż w roku 2016 wydał 107 decyzji  
o naliczeniu tzw. renty planistycznej (za wzrost 
wartości nieruchomości np. w wyniku uchwalenia 
nowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego). W ich efekcie dochody miasta wzrosły  
o 76.440 zł. Prezydent przekazał też informację, 
iż 14 marca w magistracie odbyło się wspólne 
spotkanie Komisji ds. bezpieczeństwa i porząd-
ku, działającej przy urzędzie prezydenta miasta 
oraz Komisji samorządu i bezpieczeństwa rady 
miasta. W jego trakcie przyjęto roczne raporty 
podsumowujące ubiegłoroczną działalność  
i pracę policji, państwowej straży pożarnej oraz 
innych służb mundurowych i inspekcji. W cza-
sie tego wspólnego posiedzenia zapoznano się 
również z oceną stanu zabezpieczenia przeciw-
powodziowego miasta w ubiegłym roku.

Mniejszy deficyt 
i pieniądze na wąskotorówkę 
Spośród przedstawionych przez skarb-

nika miasta Bogusława Paszendę korekt 
w budżecie miasta radną Annę Gruszkę 
(Samorządowy Ruch Demokratyczny) za-
interesowało m.in. przeznaczenie 300 tys. 
zł na odbudowę wąskotorówki, a konkretnie 
zniszczonego byłego peronu w Stodołach i 
budowę tam wiaty peronowej. Prezydent Piotr 

Kuczera przypomniał, że wcześniej 600 tys. zł  
rada miasta przeznaczyła na odbudowę samego 
torowiska i podkreślił, że przywrócenie funk-
cjonowania kolejki wąskotorowej, kursującej 
na szlaku Rudy-Rybnik, wpisano swego czasu 
do strategii rozwoju miasta. W 2016 roku ko-
lejka ta przewiozła 40 tys. pasażerów, którzy 
jak zauważył prezydent, „prawie dotarli do 
Rybnika”. Wybudowanie peronu z wiatą ma tę 
sytuację poprawić i sprawić, że większa liczba 
osób skorzysta nie tylko z przejażdżki kolejką, 
ale i z oferty turystycznej Rybnika.

Anna Gruszka zapytała też o sens przeznacze-
nia 100 tys. zł (pieniądze te przeniesiono z wy-
działu dróg do wydziału promocji) na kampanię 
„Rybnik buduje” promującą budowę rybnickiego 
odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. 
— Informacji nigdy za wiele — odpowiedział 
prezydent Kuczera i przekonywał, że inwestycja 
ta budzi wielkie zaciekawienie mieszkańców, 
zwłaszcza dzielnic, przez które będzie przecho-
dzić. Dodał też, że mimo wielu informacji, za-
mieszczonych chociażby na stronie internetowej 
miasta, wciąż wielu ludzi nie wie, jaki będzie np. 
jej dokładny przebieg i harmonogram budowy.

Andrzej Wojaczek (BSR) ponownie wywołał 
omawiany już na poprzedniej sesji temat konso-
lidacji środków przeznaczonych w tym roku na 
remonty w domach kultury. Przypomnijmy, że 
dyrektorzy tych placówek postanowili, że zamiast 
co roku przeprowadzać we wszystkich placów-
kach drobne remonty, połączą te pieniądze tak, 
by co roku przeprowadzić kompleksowy remont 
w jednej placówce. Zdecydowali, że w tym roku 
zostaną one przeznaczone na remont tzw. domu 
orkiestry, czyli drugiego budynku użytkowa-
nego przez Dom Kultury w Niedobczycach. 
Andrzej Wojaczek domaga się, by Dom Kultury  
w Chwałowicach, który w przyszłym roku będzie 
obchodzić swoje 60-lecie, odzyskał 350 tys. zł  
przypisane mu na remonty w tegorocznym 
budżecie. Wojciech Kiljańczyk (PO), przewod-
niczący komisji oświaty, kultury i sportu rady 
miasta poinformował, że sprawa przeniesienia 
środków między domami kultury na wniosek 
ich dyrektorów jest obecnie omawiana na forum 
tejże komisji, ale wiążących decyzji nie podjęto. 
Zauważył jednak, co później podkreśliła raz 
jeszcze radna Krystyna Stokłosa (PO), że kwestia 
tych pieniędzy nie jest przedmiotem dyskutowa-
nej uchwały o zmianach w budżecie, a jedyną 
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Pierwsza marcowa
Planowa sesja rady miasta, która w urzędzie odbyła się 16 marca, 

nie była jedyną w tym miesiącu. Na 30 marca zapowiedziano 
kolejną, dodatkową, poświęconą w zdecydowanej większości 
wymuszonym reformą zmianom w oświacie. W jej trakcie radni 
będą też procedować nad kolejnym dokumentem strategicznym – 
„Polityką mieszkaniową miasta Rybnika 2023+”. W czasie pierwszej 
marcowej sesji punkt ten zdjęto z porządku obrad.



Miasto w skrócie
q — 30 wierszy spośród 415 nadesłanych 

przez rybnickich seniorów na ubiegło-
roczny konkurs poetycki, znajdzie się  
w książce, jaka powinna się ukazać jeszcze 
tej wiosny — zapowiedziała Elżbieta Wol-
ny-Luks z biura kultury, podczas marcowej 
sesji Rybnickiej Rady Seniorów. Książkę pt. 
„Masa upadłościowa – wiersze rybnickich 
seniorów” (500 sztuk nakładu) będzie 
można kupić w rybnickim muzeum i punk-
cie Halo!Rybnik, a niewykluczone, że rów-
nież w lokalnych księgarniach. W czasie 
kolejnej seniorskiej sesji, radni rozmawiali 
również o organizacji czerwcowych III dni 
seniora, o możliwościach zagospodaro-
wania budynku w Niedobczycach, zajmo-
wanego kiedyś przez Gimnazjum nr 11  
oraz o plebiscycie na najbardziej aktyw-
nego seniora w województwie śląskim,  
w którym bierze udział przewodnicząca 
RRS Jolanta Groborz.  

q Pierwsze ciepłe dni skusiły amatorów spo-
żywania alkoholu pod chmurką do wyjścia 
w teren. Dla dwójki z nich drugi weekend 
marca zakończył się w chorzowskiej izbie 
wytrzeźwień. Rekordzistą niechlubnej 
rywalizacji okazał się mężczyzna leżący 
przy ul. Budowlanych, który wydmuchał 
na alkomacie aż 4 promile i trafił do szpi-
tala. W sumie strażnicy miejscy przyjęli 10 
zgłoszeń dotyczących osób nietrzeźwych 
i 8 w sprawie spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, a w konsekwencji 
wystawili trzy mandaty i jedno pouczenie. 
— Najczęściej pito alkohol w Śródmieściu 
i w dzielnicy Maroko-Nowiny. Pamiętaj-
my, że spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych będzie karane, a miejski 
monitoring rejestruje wszelkie wykrocze-
nia w tym zakresie — przestrzega Dawid 
Błatoń, rzecznik rybnickiej straży miejskiej.

q Kolejnych, drogich lekcji ekologii udzielają 
strażnicy miejscy rybniczanom, którzy spa-
lają odpady. 9 marca w mieszkaniu przy ul. 
Lompy w Boguszowicach funkcjonariusze 
znaleźli resztki palonych ram okiennych.  
— W palenisku pieca kaflowego znajdo-
wały się metalowe okucia. Właściciel przy-
znał także, że spalał lakierowane drewno 
— wyjaśnia Dawid Błatoń z rybnickiej 
straży miejskiej. Do kosztów ogrzewania 
rybniczanin będzie musiał więc doliczyć 
500 zł kary. O tyle samo uszczuplił swój 
budżet mieszkaniec ul. Sikorskiego, który 
palił gałęzie. — Spalanie odpadów zielo-
nych od kilku lat jest całkowicie zabronio-
ne. Odpady takie możemy kompostować 
we własnym zakresie, przekazać przed-
siębiorcy lub wywieźć do kompostowni 
miejskiej przy Zarządzie Zieleni Miejskiej 
(ul. Pod Lasem) — mówi Dawid Błatoń.

kwotą dotyczącą Domu Kultury w Chwałowicach 
jest dotacja celowa dla tej placówki w wysokości 
96 tys. zł, przeznaczona na remont schodów pro-
wadzących na scenę. Temperatura dyskusji była 
już jednak wysoka. Michał Chmieliński (BSR) 
stwierdził, że dyrektorzy domów kultury po-
winni się spotykać przed uchwaleniem budżetu 
i skrytykował styl zarządzania miastem, a radny 
Adam Fudali (BSR) stwierdził, że „...cała ta 
operacja nosi cechy zemsty na radnym Andrzeju 
Wojaczku” i zapowiedział, że będzie głosował 
przeciw przyjęciu uchwały. — To żadna zemsta, 
wendetta jest mi obca. Być może nie byłoby tych 
zmian w budżecie, gdyby wcześniej ta polityka 
remontowa była prowadzona w bardziej rozsądny 
sposób. Większość domów kultury ma przecież za 
sobą kompleksowe remonty, ale po kilku latach 
okazuje się, że temat wraca. To oddolna inicjatywa 
dyrektorów tych placówek, a ja zdecydowałem, że 
w tę dyskusję powinni się włączyć również radni. 
Mam nadzieję, że w kwietniu będziemy mieli już 
jasność. Mamy 750 tys. zł i chciałbym, by zostały 
one wykorzystane jak najlepiej, by trzy lata po 
kompleksowym remoncie nie trzeba było znów 
czegoś remontować — odpowiedział prezydent 
Kuczera.   

W głosowaniu przedstawione przez skarbni-
ka zmiany poparło 14 radnych, a 11 głosowało 
przeciw. Wyniki głosowania nad zmianami  
w wieloletniej prognozie finansowej miasta były 
bardzo podobne – 14 radnych głosowało „za”, 9 
„przeciw”, a jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Planowane dochody budżetu zwiększono ogó-
łem o 270,5 tys. zł, w tym dochody bieżące o 249,1 
tys. zł, zaś dochody majątkowe o blisko 21,4 tys. 
zł. Natomiast planowane wydatki zmniejszono 
ogółem  per saldo o ponad 1,3 mln zł, w tym per 
saldo o 272,2 tys. zł zwiększono wydatki bieżące, 
ale wydatki majątkowe zmniejszono per saldo  
o ponad 1,6 mln zł. W efekcie tych zmian plano-
wany deficyt budżetu zmalał o ponad 1,6 mln zł 
do kwoty blisko 163 mln zł. 

Plany, plany 
i jeszcze raz plany
Trzy kolejne uchwały dotyczyły miej-

scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Pierwsza z nich – uchwalenia 
planu dla rejonu ulicy Ziemskiej w Bogu-
szowicach Starych. Jak wyjaśnił naczelnik 
wydziału architektury Janusz Orzeł, celem 
tego planu jest przeznaczenie części terenu 
pod zabudowę zagrodową. — Stało się tak na 
wniosek jednego z mieszkańców, który prowadzi 
działalność rolniczą, ale w konsekwencji budowy 
drogi Racibórz-Pszczyna został takiej możliwości 
pozbawiony. Dlatego na gruntach, które są jego 
własnością, chce on nadal taką działalność pro-
wadzić i ten plan może mu to umożliwić — mówił 
naczelnik, a radni jednogłośnie wyrazili na to 
zgodę. Następnie zajęli się uchwałą w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 

rejonu ul. Ludwika Zamenhofa w Niewiadomiu 
i ul. Kłokocińskiej w Kłokocinie. I o ile obszar 
tego pierwszego, który ma poprawić układ 
komunikacyjny w tamtym rejonie, nie wzbudził 
wątpliwości radnych, to ten drugi wywołał już 
większą dyskusję. Jak wyjaśnił Janusz Orzeł, 
mowa o terenie zakładu produkcyjnego Infra 
Silesia w Kłokocinie, który w dalszym ciągu ma 
być przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, 
składy oraz magazyny z dopuszczeniem gospoda-
rowania odpadami. — O jakich odpadach mowa? 
— pytała Anna Gruszka. Naczelnik wyjaśnił, że 
nie będą to odpady komunalne, ale – poproduk-
cyjne; niewykluczone też, że niebezpieczne, do 
których zaliczają się np. akumulatory. Arkadiusz 
Szweda stwierdził, że już teraz w tej części miasta 
istnieją spore problemy związane z gospodaro-
waniem odpadami, więc mnożenie kolejnych 
jest, jak mówił, niestosowne. Skrytykował też, 
podobnie jak inni radni opozycji – Henryk 
Cebula (SRD), Adam Fudali i Mirela Szutka 
(PiS) – pomysł połączenia w jednej uchwale 
dwóch tak odległych rejonów miasta, z których 
jeden dodatkowo jeszcze budzi pewne kontro-
wersje, więc nawet gdyby chcieli poprzeć zmiany  
w Niewiadomiu, a odrzucić te w Boguszowicach, 
nie mają takiej możliwości. Naczelnik Orzeł tłu-
maczył, że grupowanie obszarów to powszechna 
praktyka, stosowana zarówno w Rybniku, jak i w 
innych miastach, która upraszcza pracochłonną 
procedurę i umożliwia stworzenie jednej doku-
mentacji formalnoprawnej, a Wojciech Student 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestycji i 
gospodarki przestrzennej zwrócił radnym uwagę, 
że uchwała dotyczy dopiero przystąpienia do 
sporządzenia planu. — Do uchwalenia samego 
planu jeszcze długa droga, więc nic nie stoi na 
przeszkodzie żeby się nim interesować i w niego 
ingerować. Będzie on wyłożony i na każdym etapie 
jego uchwalania możecie państwo uczestniczyć 
w tej procedurze. Przypominam również, że na 
obszarze o którym mowa, istnieje już DB Schen-
ker, a zagospodarowanie odpadów niekoniecznie 
dotyczy ich składowania. Dyrektywy unijne mówią 
o odchodzeniu od składowania odpadów i im 
więcej podmiotów będzie je zagospodarowywało 
tym lepiej. Również wiceprzewodnicząca RM 
Małgorzata Piaskowy (Wspólnie dla Rybnika) 
zwróciła uwagę na rozpoczęcie dopiero całej 
procedury związanej z planem. — Nie musimy 
przecież go uchwalić, a jeżeli w tej chwili nie 
przyjmiemy tej uchwały to wstrzymamy całą 
procedurę pracy nad tym planem, na który cze-
kają mieszkańcy — mówiła. W głosowaniu 15 
radnych poparło przystąpienie do sporządzenia 
planu, a 10 było przeciw. Jednogłośnie natomiast 
przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla dzielnicy Ochojec. 
— To trzeci duży obszar miasta, po Zamysłowie 
i Chwałowicach. Plan będzie zgodny z obecnie 
obowiązującym studium uwarunkowań i poprawi 
układ drogowy — zauważył Janusz Orzeł.

5Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Miasto w skrócie
q 23 marca pracownicy Rybnickich Służb Ko-

munalnych na jednej z posesji  przy ul. Po-
remby w Kamieniu, w asyście prokuratora 
i policyjnych techników rozkuli betonową 
posadzkę kojca dla psa. Siedem lat temu 
ciało 61-letniego właściciela tej posesji za-
betonował tam 41-letni mężczyzna, który 
wcześniej pozbawił go życia. Mieszkali pod 
jednym dachem, bo młodszy z mężczyzn 
wynajmował wraz z żoną od swej przyszłej 
ofiary połowę jej domu. 41-latek sam zgło-
sił się na komendę i przyznał do zabójstwa 
po tym, jak prowadzący dochodzenie 
w sprawie zaginięcia sprzed siedmiu lat 
policjanci, zapowiedzieli, że zostanie 
poddany badaniu z użyciem wariografu 
(wykrywacza kłamstw). W prokuraturze 
41-latek złożył obszerne wyjaśnienia, które 
są obecnie weryfikowane.

q Wystarczyło trochę słońca i skok słupków 
rtęci w termometrach, by na drogach 
miasta i regionu pojawili się motocykliści. 
Niestety, w czasie pierwszych wiosennych 
przejażdżek część z nich zapomniała  
o przepisach i zdrowym rozsądku. Na 
ul. Wodzisławskiej policjanci z drogówki 
zatrzymali 42-letniego rybniczanina, 
który według wskazań radaru gnał w 
terenie zabudowanym z prędkością 121 
km/h. Kara jest dotkliwa: 400 zł mandatu,  
10 pkt karnych, a wkrótce straci prawo 
jazdy na trzy miesiące.

q W mieszkaniu 49-letniego rybniczanina 
policjanci z wydziału przestępczości go-
spodarczej zabezpieczyli 30 kg krajanki 
tytoniowej, ponad 11 tys. papierosów oraz 
22 butelki alkoholu bez polskich znaków 
akcyzy. Gdyby towar ten upłynniono na 
rynku, skarb państwa z tytułu niezapłace-
nia akcyzy straciłby blisko 35 tys. zł. Męż-
czyźnie grożą nawet trzy lata więzienia.

q Urząd miasta ogłosił przetarg na promocję 
Rybnika poprzez lokowanie produktu tu-
rystycznego miasta w serialu fabularnym 
pokazywanym przez ogólnodostępną 
telewizję. Kto wie być może już wkrótce 
zobaczymy np. ojca Mateusza jadącego 
na rowerze naszym rybnickim deptakiem.

q 22 marca w Kampusie, w rybnickim 
ośrodku Uniwersytetu Ekonomicznego 
odbyła się konferencja dla przedstawicieli 
świata biznesu poświęcona wykorzystaniu  
w interesach internetu. W ramach projektu 
Polska Regionalna Gospodarka Elektro-
niczna zorganizowała ją Izba Gospodarki 
Elektronicznej, która na początku lutego 
uruchomiła swój regionalny, śląski oddział 
w Inkubatorze Technologicznym przy  
ul. Jankowickiej.

Nowa ulica i nowy patron
Radni, co nie zdarza się często, podjęli 

też dwie uchwały w sprawie nazw rybnickich 
ulic. Najpierw „ochrzcili” bezimienną dotąd 
drogę wewnętrzną w Orzepowicach, usytuowaną 
między ulicami Łączną i Bratków (okolice boiska 
Zucha Orzepowice i remizy OSP), przy której 
wybudowano już kilkanaście domów. Zgodnie  
z propozycją rady dzielnicy od początku przy-
szłego roku będzie to ul. Lawendowa. Radni 
zmienili też nazwę dzisiejszej ul. Władysława 
Hibnera (ustawowy wymóg), o czym szerzej pi-
szemy na str. 11. W przypadku obu uchwał obyło 
się bez dyskusji, a radni przyjęli je w głosowaniu 
jednogłośnie.

Grunty na tak
Dwie kolejne jednogłośnie przyjęte uchwa-

ły zreferował Jerzy Granek, naczelnik 
wydziału mienia. A rozpoczął od bezpłatnego 
nabycia od PKP prawa użytkowania wieczystego 
fragmentów ulic: Głuchej, Rolniczej i Obwiedni 
Południowej. Wyjaśnił też, że w planach miasto 
ma też kolejne takie przejęcia (ul. Pełczyńskiego 
i Ujejskiego). Przedmiotem drugiej uchwały było 
ponowne wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
na dziesięć lat gminnych działek z garażami 
wzniesionymi przez mieszkańców. Dotyczy to 
garaży w kilku częściach miasta: przy szybie 
IV kop. Jankowice i przy ul. Bogusławskiego  
w Boguszowicach, przy ul. Pukowca i Zwycięstwa 
w Chwałowicach, ul. Kotucza w Śródmieściu  
i ul. Paderewskiego w Niedobczycach oraz przy 
ul. Mahoniowej na Nowinach i ul. Mglistej  
w Rybnickiej Kuźni.   

Praca w programie
— Na tym dokumencie w najbliższych latach 

będzie się opierała działalność Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku — mówił wicepre-
zydent Piotr Masłowski o „Programie pro-
mocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy dla miasta na lata 2017-2023”. 
W jednogłośnie przyjętym programie mowa 
jest m.in. o zwiększaniu mobilności zawodowej 
bezrobotnych i podnoszeniu ich kwalifikacji, 
aktywizacji osób niepełnosprawnych, o wspiera-
niu bezrobotnych w podejmowaniu działalności 
gospodarczej i tworzeniu spółdzielni socjalnych, 
ale też o korzystaniu z programów i projektów 
przeznaczonych dla poszukujących pracy.

Są środki, są zadania
W kolejnej uchwale rada miasta określiła 

zadania z zakresu zatrudniania, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, 
na jakie w tym roku mają być wydatkowane 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. — W tym roku 
otrzymaliśmy na te cele nieznacznie wyższą kwotę 

niż w latach poprzednich, dlatego proponujemy 
radzie przyjęcie pełnego katalogu zadań. Tym 
samym, ze środków PFRON-u będzie można 
również dofinansować udział niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych — 
mówił Piotr Masłowski, a radni poparli uchwałę 
jednogłośnie.

Program dla zwierząt
Jak co roku o tej porze radni przyjęli Pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na rok 2017. Jak tłumaczył naczelnik wydziału 
gospodarki komunalnej Grzegorz Nowak, sam 
program w porównaniu z ubiegłorocznym prak-
tycznie się nie zmienił, wzrosły natomiast nieco 
kwoty przeznaczone na realizację ustawowych 
obowiązków gminy w tym zakresie, i tak: ponad 
402 tys. zł otrzyma schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Rybniku Wielopolu, prowadzone 
przez tamtejszą Rolniczą Spółdzielnię Produk-
cyjną, kwota ta obejmuje opiekę nad bezdomny-
mi zwierzętami, głównie psami, ich wyłapywanie 
oraz kastrację i sterylizację; 29.160 zł przezna-
czono na sterylizację i kastrację wolno żyjących 
kotów (umowa z gabinetem weterynaryjnym),  
4 tys. zł przeznaczono na zapewnienie doraźnego 
miejsca w gospodarstwie bezpańskim zwierzę-
tom gospodarskim, a 4,5 tys. zł przeznaczono 
na dokarmianie kotów wolno żyjących. Radni 
przyjęli program jednogłośnie. 

Miasto się skarży
Wojewoda śląski uznał za nieważne dwie 

uchwały przyjęte przez RM w styczniu br. 
Obydwie dotyczą Miejskiego Zespołu Obsłu-
gi Placówek Oświatowych – jego działalności 
i statutu. Miasto nie zgadza się jednak z roz-
strzygnięciami prawnymi wojewody, dlatego RM 
jednogłośnie zgodziła się, by prezydent wniósł w 
tej sprawie dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. O powodach 
tych decyzji mówił radnym Grzegorz Słodkiewicz 
z biura radców prawnych UM, wyjaśniając, że 
kwestie sporne dotyczą interpretacji przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych. Zdaniem 
miasta, jeden z jej artykułów dopuszcza moż-
liwość zlecenia postępowania przetargowego 
własnej jednostce organizacyjnej. Tak więc  
w sytuacji, gdy np. dana szkoła uzna, że nie dys-
ponuje wykwalifikowaną kadrą, wiedzą oraz do-
świadczeniem do zlecenia prac remontowych na 
kwotę przekraczającą 30.000 euro, może, ale nie 
musi, zlecić przeprowadzenie takiego przetargu 
właśnie MZOPO. Zamysłem przyjętej w styczniu 
br. przez radę uchwały było zapewnienie pla-
cówkom obsługiwanym przez ten zespół, takiej 
właśnie możliwości. — Celem nie jest przejęcie 
zadań jednostek obsługiwanych, ale stworzenie 
im, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, 
możliwości otrzymania wsparcia do realizowania 
zadań o szczególnym stopniu trudności — mówił 
Grzegorz Słodkiewicz. Radny Szweda zachęcał 
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Miasto w skrócie
do tego, by „powalczyć o swoje”, bo uchwała o 
MZOPO nie jest bublem prawnym i jest korzyst-
na z punktu widzenia funkcjonowania jednostek 
oświatowych w mieście, a radny Benedykt Ko-
łodziejczyk (PO) wyraził swoją krytyczną opinię 
na temat jakości stanowionego w Polsce prawa.

Tańszym biletom tak, 
droższym parkingom nie 
W wolnych głosach temat sportu pojawia 

się dość rzadko, tym jednak razem od infor-
macji (może nieco spóźnionej) o srebrnym 
medalu polskiej reprezentacji w olimpiadzie 
szachowej rozpoczął radny Michał Chmie-
liński. Podkreślił on udział w drużynie dwu ryb-
niczanek: Moniki Soćko (de domo Bobrowskiej) 
i Kariny Szczepkowskiej, które swoją przygodę 
z szachami rozpoczęły w rybnickich przedszko-
lach. Dotąd w dziesięciu z nich zajęcia prowadzi 
ojciec Moniki – Piotr Bobrowski. Wątpliwości 
radnego co do dalszego finansowania tych 
zajęć rozwiał wiceprezydent Piotr Masłowski, 
zapewniając, że będą one kontynuowane. Z kolei 
radny Jerzy Lazar (PiS) przytoczył opinię dzien-
nikarza TVP, że w Rybniku objawił się niezwykły 
talent w judo w osobie Julii Kowalczyk (Polonia 
Rybnik), czego – według opinii radnego, władze 
miasta nie dostrzegają, forując Piotra Kuczerę 
(Kejza Team). Zaprzeczył temu radny Wojciech 
Kiljańczyk przypominając, że podział nagród za 
ubiegłoroczne sukcesy był efektem głosowania,  
a władze doceniają dokonania obojga sportow-
ców. Radny przekazał też prośbę przedsiębior-
ców prowadzących działalność, przede wszyst-
kim gastronomiczną, w Strefie Śródmiejskiej,  
o rozważenie możliwości obniżenia stawek 
podatkowych, by obszar ten utrzymał swój 
handlowo-spacerowy charakter. O proble-
mach w tej kwestii świadczą m.in. pustostany 
po firmach, które były zmuszone działalności 
zaprzestać. Handlowcy skarżą się też na zaj-
mowanie przez parkujące prywatne samochody 
stref przeznaczonych dla zaopatrzenia sklepów 
czy lokali gastronomicznych. Radny Kiljańczyk 
jako pierwszy z kilku radnych poruszył też 
kontrowersyjną decyzję podwyższenia opłat par-
kingowych, a przede wszystkim abonamentów, 
bo nawet obniżenie jej do 70 zł jest przez wielu 
korzystających uważane za niewystarczające. 
Prezydent Piotr Kuczera uważa podwyższenie 
opłat za część programu mobilności i dał sobie 
trzy miesiące, by po tym czasie dokonać analizy 
faktów i wyciągnąć wnioski. Podkreślił też, rów-
nież w kontekście wniosku o obniżenie podatku 
dla przedsiębiorców, że musi dbać o stronę 
dochodową miasta. Zapowiedział, że sytuację 
parkingową poprawi planowany parking wie-
lopoziomowy, który miałby się pojawić już pod 
koniec roku przy ul. Hallera. 

Jak zawsze konkretna radna Krystyna Sto-
kłosa interweniowała w sprawie niedziałającego 
systemu informacji pasażerskiej na przystanku 
przy ul. Żołędziowej na Nowinach, nieporządku 

po robotach oświetleniowych przy ul. Budow-
lanych i założenia lustra na skrzyżowaniu ulic 
Jagiełly i Karłowicza. 

Anna Gruszka, po krytyce decyzji o podwyż-
szeniu opłat parkingowych, zaapelowała o przej-
ście dla pieszych przez ul. Rajską w sąsiedztwie 
niedawno powstałego boiska, wymieniła kilka 
ulic wymagających remontu nawierzchni (Bogu-
szowicka, Gotartowicka, Braci Nalazków, Przez 
Zwał) oraz prosiła o wyjaśnienie wycinki drzew 
w okolicy ul. Małachowskiego, co prezydent 
Kuczera obiecał, choć istnieje prawdopodobień-
stwo, że to tereny kolejowe. Radna poruszyła też 
trudny problem zagrożenia proporcji naboru do 
klas w dotychczasowych szkołach podstawowych 
oraz w przekształconych na szkoły podstawowe 
gimnazjach. Podobny problem na przykładzie 
szkoły w Kamieniu podniosła radna Małgorzata 
Piaskowy. Wiceprezydent Wojciech Świerkosz 
nie ukrywał, że wprowadzanie reformy oświaty 
i przekształcanie samodzielnych gimnazjów 
w szkoły podstawowe przyniesie napięcia  
i problemy, ale miasto stara się, by odbyło się 
to jak najmniejszym kosztem. Jednak w wielu 
przypadkach, również w Kamieniu, nie da się 
uniknąć dwuzmianowości. W perspektywie, 
po wygaszeniu gimnazjów, nie będzie również 
możliwości bezpłatnego dowożenia do sąsied-
nich placówek poza wyznaczony obwód szkolny 
(więcej na ten temat na str. 20). 

Radny Jerzy Lazar bardzo zdecydowanie 
zaoponował przeciwko ruchowi wielotonowych 
ciężarówek po nieprzystosowanych do tego 
drogach, które są rujnowane, mając na myśli 
m.in. ulice św. Józefa (trwa sądowa sprawa 
mająca wyjaśnić problemy własnościowe terenu, 
przez który przebiega) czy Borki; upominał się 
też o remont zdewastowanych ulic Żołędziowej  
i Energetyków. Prosił też o środki na sfinanso-
wanie nauki pływania dla seniorów. 

Do problemów z drogami radny Mariusz 
Węglorz (WdR) dorzucił brak spowalniaczy na 
ul. Krzywoustego i przystanku na ul. Wołody-
jowskiego, o co zabiegał. 

Radny Andrzej Oświecimski (WdR) z nie-
ukrywaną satysfakcją zdał relację z inwestycji 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski: budowanego 
toru rolkowego i opracowywanej dokumentacji 
tężni, z także ze spotkania z mieszkańcami, gdzie 
głównym tematem była walka z niską emisją.   

Radny Łukasz Dwornik (PiS) zwrócił się 
do prezydenta Kuczery jako do historyka, 
bo zaniepokoiła go informacja o spotkaniu  
w Muzeum poświęconym książce o stalinowskich 
obozach, z której tytułową tezą: polskie obozy 
koncentracyjne, radny się nie zgadza. Pytał też 
o podstawy prawne funkcjonowania w strefie 
Juliusza ośrodka opieki senioralnej, a pełnomoc-
nik Wojciech Student tłumaczył, że ze względu 
na wymóg ustawowy obiekt zostanie podzielony 
zgodnie z pełnionymi funkcjami (dom pomocy  
i mieszkania wspomagane). Radny zwrócił rów-
nież uwagę na wadliwe funkcjonowanie aplikacji 

q 19 marca, krótko po północy nieznani 
sprawcy robiąc dziurę w ścianie we-
szli do marketu elektronicznego przy  
ul. Żorskiej. Mimo alarmu, wynieśli ze 
sklepu sprzęt elektroniczny wart blisko 
30 tys. zł. Poszukiwania złodzieja bądź 
złodziei trwają.

q Policjanci z zespołu do walki z prze-
stępczością narkotykową wydziału 
kryminalnego rybnickiej komendy od 
dłuższego czasu rozpracowywali dilerów 
handlujących w Rybniku narkotykami. 
W efekcie tych działań do tymczaso-
wego aresztu trafiło dwóch mężczyzn. 
34-latka zatrzymano w marcu na ul. 
Raciborskiej; w jego samochodzie zna-
leziono amfetaminę, z której można by 
przygotować 160 działek dilerskich do 
sprzedaży „detalicznej”. Kilka dni póź-
niej kryminalni przy wsparciu rybnickiej 
grupy szybkiego reagowania weszli do 
mieszkania 41-letniego mężczyzny na 
osiedlu Nowiny. Znaleźli tam amfetami-
nę, z której można by przygotować aż 
6,5 tys. działek dilerskich oraz 130 porcji 
marihuany. Sąd na wniosek prokuratury 
aresztował go tymczasowo na 3 miesią-
ce, grozi mu kara dziesięciu lat więzienia. 
W czasie opisanych działań zatrzymano 
też trzech rybniczan posiadających przy 
sobie niewielkie ilości narkotyków.

q 8 marca, w Dniu Kobiet w Rybniku odbył 
się Marsz Śląskich Pereł, zorganizowany 
w ramach międzynarodowego strajku 
kobiet. Grupa ok. 200 kobiet i mężczyzn 
przeszła wieczorem deptakiem z placu 
Jana Pawła II przed bazyliką św.Anto-
niego  na rynek. — Stoimy obok siebie 
solidarnie, przeciwko pogardzie i wszel-
kim gwałtom, łamaniu praw, które nam 
się należą. Jesteśmy tu przeciwko każdej 
dyskryminacji. Żaden rząd, proboszcz, 
polityk nie będzie nam nakazywał jak 
mamy żyć, wychowywać  dzieci i gdzie 
mamy chodzić. Same wiemy — mówiła 
Jolanta Jackiewicz, jedna z organizatorek 
marszu. Manifestacja ta miała charakter 
zdecydowanie antyrządowy.        

q Na terenie szpitala psychiatrycznego,  
z udziałem m.in. przedstawicieli straży 
pożarnej i magistrackiego wydziału po-
lityki społecznej, przeprowadzono wizję 
jednego z budynków, w którym ewen-
tualnie mogłaby w przyszłości powstać 
tzw. ogrzewalnia i łaźnia dla osób bez-
domnych. W oględzinach wzięła udział 
też radna Krystyna Wałach, która od 
dłuższego czasu zabiega o utworzenie 
w mieście takiej placówki.

7Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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na smartfona wskazującej poziomu smogu. 
Prezydent obiecał sprawę wyjaśnić, wyraził 
też nadzieję, że  temat smogu nie ucichnie 
wraz z końcem sezonu grzewczego, a rodzące 
się przepisy (uchwała sejmiku i rozporządze-
nie ministerialne) będą podstawą do walki 
z niską emisją.

Radny Franciszek Kurpanik (PO) zapew-
nił, że wycinka w lesie nacyńskim w stronę 
ul. Dolnej nie jest efektem „lex Szyszko”, ale 
planowaną od dłuższego czasu moderniza-
cją terenu leśnego pod zlikwidowaną linią 
elektryczną. Zainteresował się też przypad-
kiem zabytkowej wieży ciśnień w pobliżu 
śladu drogi Racibórz-Pszczyna, obawiając 
się, by nie podzieliła ona losu dworku z ul. 
Jarzynowej na Zamysłowie. Zaapelował 
też o wsparcie remontu, szczególnie dachu, 
kapliczki w tej dzielnicy. Pytał też o szanse 
na przebudowę wiaduktu na ul. Wodzisław-
skiej, co z racji polepszających się kontak-
tów miasta z PKP jest, według prezydenta, 
niewykluczone.     

W odpowiedzi na pytanie radnego Hen-
ryka Cebuli prezydent potwierdził swoją 
wypowiedź z „GR”, że Politechnika Śląska 
nie zamierza opuszczać Rybnika, na co 
radny wyraził zadowolenie; że nasza gazeta 
podziela jego troskę o frekwencję w ośrodku 
„Senior-Wigor”; pytał też o szczegóły udziału 
Rybnika w powołaniu stowarzyszenia „Pro 
Silesia”, a kwestię tę wyjaśnił prezydent. 
Odczytanym oświadczeniem radny dołączył 
się do głosów sprzeciwu wobec podniesie-
nia opłat za parkingi, sugerując odebranie 
prezydentowi kompetencji w podejmowaniu 
takich decyzji bez udziału rady miasta. A w 
związku z odnalezieniem płyty poświęconej 
pamięci marszałka Piłsudskiego w Niewiado-
miu, gdzie składowano śnieg z rynku, radny 
był zdziwiony, że wywożono go tak daleko. 
Zaapelował po raz kolejny o przejście dla 
pieszych w rejonie cmentarza na ul. Woło-
dyjowskiego w okolicy ul. Cienistej i po raz 
kolejny otrzymał odpowiedź, że zdaniem 
fachowców ze względów bezpieczeństwa jest 
to wykluczone; poruszył też problemy dro-
gowe: chodnika „widmo” na połączeniu ulic 
Górnośląskiej i Janasa, a w sprawie skrzy-
żowania ulic Górnośląskiej, Niedobczyckiej 
i Hetmańskiej złożył pisemną interpelację. 

Radna Krystyna Wałach (WdR) pytała  
o szanse na terminowe zakończenie rozbu-
dowy ZS-P nr 17 w Chwałęcicach i usłyszała 
odpowiedź wiceprezydenta Świerkosza,  
że prace mogą się przeciągnąć i, przez krótki 
czas placówce może grozić dwuzmianowość. 
Radna z satysfakcją wzięła udział w wizji 
lokalnej budynków na terenie szpitala psy-
chiatrycznego, gdzie być może powstanie 
ogrzewalnia i łaźnia dla bezdomnych, o co 
radna od dawna zabiega.   

Radna Ewa Ryszka (BSR) pytała o moż-

liwości lokalizacji parkingu przy ul. Wester-
platte w dzielnicy Maroko-Nowiny, o czym 
była mowa na spotkaniu z mieszkańcami. Jak 
odpowiedział prezydent, radna, w opinii któ-
rej w dzielnicy pod względem inwestycyjnym 
niewiele się dzieje i nie ma za co dziękować, 
jak stwierdziła, otrzyma odpowiedź po prze-
analizowaniu kwestii parkingu.  

Radny Krzysztof Szafraniec (PO) wyraził 
opinię, że mieszkańcy docenili wprawdzie 
obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, 
szczególnie w przypadku przesiadek, ale 
byliby jeszcze bardziej usatysfakcjonowani, 
gdyby połączenia (dał przykład linii nr 32), 
były bardziej precyzyjne. Będzie to moż-
liwe po opracowaniu nowej siatki kursów 
i rozkładu jazdy. Radny z zadowoleniem 
przyjął przystąpienie do opracowywania 
planu przestrzennego zagospodarowania 
dzielnicy Ochojec, prosząc o umożliwienie 
zapoznania się z nim mieszkańcom jeszcze 
przed oficjalnym wyłożeniem. W kontekście 
prostych problemów poruszanych czasem w 
tym punkcie przez radnych, a często związa-
nych z remontem dróg, Krzysztof Szafraniec 
zadał retoryczne pytanie czy we wszystkich 
rybnickich dzielnicach funkcjonują rady 
dzielnic, bo to w ich kompetencjach leży 
poruszanie i załatwianie podobnych spraw.

Radny Mariusz Węglorz wystąpił z prośbą 
o termomodernizację dwu niedobczyckich 
szkół, a krytykom działań miasta zapropo-
nował włączenie się w rozwiązywanie jego 
problemów, a konkretnie w rozreklamowa-
nie działalności ośrodka „Senior-Wigor”.

Nawiązując do bardzo skrótowej formy 
sprawozdań z działań służb, inspekcji i 
straży, radny Arkadiusz Szweda sugerował, 
by informacja prezydenta na ten temat była 
bardziej treściwa.

Po wizycie w prowadzonym przez spół-
dzielnię socjalną lokalu gastronomicznym 
„Spartańska”, gdzie pracują osoby niepełno-
sprawne intelektualnie, radny Tadeusz Biało-
us (WdR) poruszył problem ich zatrudnienia 
po opuszczeniu warsztatów terapii zajęcio-
wej. Wiceprezydent Masłowski zapewnił, 
że takich miejsc będzie więcej, m.in. przy 
ul. Kościuszki, gdzie ma powstać smażalnia.

Ostatnia na sesji polemika miała już 
podtekst polityczny i dotyczyła krytycznego 
wobec prezydenta Kuczery felietonu radne-
go Łukasza Dwornika, na łamach jednego 
z lokalnych tygodników. Jego fragmenty 
przytoczył Franciszek Kurpanik, wyrażając 
niesmak niektórymi sformułowaniami. 
Łukasz Dwornik zauważył, że ma prawo do 
wyrażania swojej opinii, a podnoszenie tej 
sprawy na sesji uznał za  niestosowne. 

(WaT), (S), ((r)

Kolejna sesja odbędzie się 
30 marca o g. 16.

Plan jest ambitny, zakłada, że Zieleń 
Miejska, ale i sami rybniczanie zasadzą  
w tym roku na terenie miasta tysiąc drzew.

Pierwsze z nich – dziesięcioletniego platana za-
sadził 20 marca na terenie parku tematycznego na 
tyłach Kampusu prezydent Piotr Kuczera, któremu 
asystowali dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Joan-
na Kotynia-Gnot i nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik 
Janusz Fidyk. — Jeśli chodzi o dbałość o zieleń, roz-
poczynamy nową erę  w dziejach Rybnika. Będziemy 
sadzić drzewa nie tylko na terenach zielonych, ale 
również tam gdzie jest teraz betonowa pustynia. Mam 
nadzieję, że w sadzeniu drzew wesprą nas również sami 
mieszkańcy — mówił prezydent Rybnika Piotr Ku-
czera. Zasadzony przez niego platan jest pierwszym 
z 60 drzew tego gatunku, które wkrótce pojawią się 
na terenie młodego jeszcze wiekiem parku. 

Co ważne, by zachęcić mieszkańców do sadzenia 
drzew, nieco później na rynku prezydent i pracow-
nicy urzędu miasta rozdali mieszkańcom 100 zaku-
pionych przez urząd sadzonek drzew m.in.: grabów, 
klonów jesionów czy wiązów. — Rybniczanie coraz 

Wprowadzone od 1 marca dość radykalne 
zmiany w cenniku biletów autobusowej 
komunikacji miejskiej i opłat parkingowych 
są wyraźnym sygnałem zmian w kierunkach 
polityki transportowej miasta. Zrównoważona 
mobilność, o której mowa m.in. w uchwale 
przyjętej przez radę miasta, zaczyna nabierać 
realnej treści.

Przypomnijmy, od 1 marca wprowadzono nową 
taryfę biletową. Teraz jednorazowy przejazd po 
Rybniku, za który pasażer płaci z e-Karty, kosztuje 
tylko 2 złote, a okresowy bilet 30-dniowy 70 zł. Od 
tych cen przysługuje ulga 50%, np. dla uczniów czy 
studentów, ale też kierowców (tylko przy przejaz-
dach jednorazowych), którzy zrezygnują z używania 
swojego samochodu i wsiadają do autobusu z wysta-
wionym na swoje nazwisko dowodem rejestracyjnym 
samochodu. Dodatkowo, opłata za drugi przejazd, po 
przesiadce, to teraz już tylko symboliczne 10 groszy. 
W ofercie pojawił się też bilet krótkoterminowy za 8 
lub 10 zł, ważny od momentu pierwszego skasowania 
do g. 24 dnia następnego. Jest dostępny nie tylko na 
e-Karcie, ale także w aplikacji mobilnej „zbiletem.
pl”. Strategiczne zmiany wprowadzono także na 
parkingach. Każda godzina postoju kosztuje teraz 
2,50 zł. Ujednolicono cenę abonamentu parkingo-
wego, teraz dla wszystkich miesięczny abonament 
kosztuje 70 zł. — Pierwsze obserwacje są raczej 
optymistyczne. W komunikacji miejskiej jest więcej 
pasażerów – odnotowaliśmy wzrost sprzedaży zarówno 
biletów okresowych, jak i tzw. punktów na e-Karty, do 
płatności za bilety jednorazowe — mówi Piotr Kuczera, 
prezydent miasta. — Trudno jednak wyciągać daleko 
idące wnioski po tak krótkim czasie. Przykładowo 
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wzrost sprzedaży punktów na przejazdy jedno-
razowe może się przełożyć na ich wykorzystanie  
w dłuższym okresie, dlatego uważnie przyglądamy 
się rozwojowi sytuacji.

Dr. Bartosza Mazura, doradcę prezydenta 
miasta do spraw zintegrowanego transportu 
cieszy wzrost liczby pasażerów w autobusach  
w dni wolne. — Bezpośrednie porównanie dwóch 
sąsiadujących weekendów, tj. ostatniego weeken-
du lutego i pierwszego weekendu marca, pokazuje 
wzrost przewozów o około 1200 przejazdów na 
biletach jednorazowych. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że w niedziele zgodnie z prawem 
parkowanie jest bezpłatne, dlatego tym bardziej 
cieszy osiągnięcie wzrostu w czasie, w którym 
jeden z bodźców zachęcających do transportu pu-
blicznego nie działał. Zmiany są też widoczne na 
parkingach. Zmniejszenie liczby sprzedawanych 
abonamentów poskutkowało większą rotacją 

na parkingach. Dziś jedno miejsce parkingowe  
w ciągu dnia kilkukrotnie „zmienia właściciela”, 
bo jest zajmowane na krótki czas i następnie 
zwalniane. To bardzo korzystne z punktu wi-
dzenia walki z korkami, ponieważ przy większej 
rotacji ruch samochodowy rozkłada się bardziej 
równomiernie w ciągu całego dnia i zmniejsza 
się natężenie ruchu w szczytach przewozowych 
— mówi doradca prezydenta dr Bartosz Mazur.

Przedstawiciele Zarządu Transportu Zbioro-
wego, który organizuje w mieście komunikację 
autobusową, zwracają uwagę, że w autobusach 
pojawili się pasażerowie korzystający z e-Kart, 
które po raz ostatni były użyte np. w 2011 
roku. — To najlepiej świadczy o tym, że autobusy 
powoli  wracają do łask — mówi Stanisław We-
ngerski z ZTZ-u. Po wejściu do autobusu może 
się okazać, że taka e-Karta straciła ważność. 
Wtedy trzeba kupić bilet u kierowcy, a z kartą 

udać się po 
doładowa-
nie do naj-
b l i ż s zego 
Miejskiego 
P u n k t u 
S p r z e d a -
ży. Rośnie 
też liczba 
pasażerów-
kierowców 
jeżdżących 
autobusami 

z biletami ulgowymi wydanymi na podstawie 
dowodu rejestracyjnego samochodu.

Sporo emocji wywołał wzrost ceny abona-
mentów dla mieszkańców Śródmieścia. Klub 
Radnych PO, z którego wywodzi się prezydent 
Piotr Kuczera, wystosował nawet do prezyden-
ta interpelację, w której prosi z jednej strony  
o obniżenie cen abonamentów za korzystanie 
z parkingów miejskich na terenie Śródmieścia, 
a z drugiej o pobieranie takich samych opłat 
jak na innych parkingach za korzystanie z par-
kingu mieszczącego się na dziedzińcu urzędu 
miasta, również od radnych, prezydentów oraz 
urzędników. — Klub może składać wnioski, a 
prezydent, mając dostęp do różnych opinii oraz 
twardych danych, podejmie właściwą dla miasta 
decyzję — komentuje Wojciech Kiljańczyk, szef 
klubu radnych PO.

— Mam świadomość, że poziom cen poszcze-
gólnych usług jest też ważną kwestią społecz-
ną — mówi prezydent Kuczera. — Dajemy 
sobie kwartał na bardziej kompleksową ocenę 
zmian, pracujemy też równolegle nad nową 
siatką połączeń autobusowych. Wsłuchujemy 
się z uwagą w różne głosy, płynące ze strony 
mieszkańców miasta, natomiast wyraźnie 
akcentujemy kierunek zmian, jakim jest pro-
mocja transportu publicznego, rowerowego  
i ruch pieszy — podsumowuje prezydent,  
a dr Bartosz Mazur dodaje, że czas potrzebny 
jest również na to, by z nowych rozwiązań, ta-
kich np., jak bilet edukacyjny, wprowadzony 
z myślą o szkołach i przedszkolach, zaczęli 
korzystać ich adresaci. 

(WaT)

aktywniej włączają się w kształtowanie zieleni 
w mieście, czego najlepszym przykładem była 
ostatnia społeczna akcja na Zamysłowie, gdzie 
sami mieszkańcy w sąsiedztwie tamtejszego 
Rajza Punktu posadzili kilkadziesiąt drzew  
i krzewów — mówi prezydent Kuczera.      

Nowe drzewa zostaną posadzone w dziel-
nicach: Śródmieście, Chwałowice, Rybnicka 
Kuźnia, Boguszowice Stare i Niedobczyce oraz 
przy ulicach Mikołowskiej, Raciborskiej, Rudz-
kiej, Zebrzydowickiej i Reymonta. 360 drzew 
Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi wykonując 
tzw. decyzję zastępczą marszałka województwa, 
czyli w zamian za zgodę na wycięcie w ubiegłym 
roku drzew rosnących na terenach należących 
do miasta.

W akcję zadrzewiania Rybnika włączyło się 
także Nadleśnictwo Rybnik, które przygotowa-
ło dla mieszkańców sadzonki drzew rodzimych 
gatunków: buków, klonów, dębów, jaworów 
oraz iglastych – sosen i świerków. — Każdy 
rybniczanin, który pojawi się w naszej Zagrodzie 

Leśnika przy ul. 
Wielopolskiej 
na Paruszow-
cu otrzyma za 
darmo jedną 
sadzonkę. Dla-
czego jedną? Bo 
skoro otrzyma  
i  z a s a d z i  t o 
jedno drzewo, 
mamy pewność, 
że będzie o nie 
d b a ł .  W  n a -
szych śląskich 
miastach jest 
wie le  mie jsc , 
w których zwy-
czajnie brakuje drzew — mówi Janusz Fidyk, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik. Niezależ-
nie od akcji Drzewa dla Rybnika w lasach 
nadleśnictwa, jak co roku wysadzonych 
zostanie blisko milion sadzonek drzew. Jak 

powiedział nam nadleśniczy Janusz Fidyk  
w związku z wycinką drzew pod budowę drogi 
Racibórz-Pszczyna areał lasów w mieście 
zmalał o blisko 20 hektarów. 

(WaT)   

Pierwsze z tysiąca drzew dla Rybnika zasadził prezydent Piotr Kuczera

Najbardziej zauważalnym efektem obniżki cen biletów autobusowych jest wyraźny wzrost 
liczby przejazdów jednorazowych
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Szykuje się rowerowa rewolucja 
w  c e n t r u m  m i a s t a .  P o w s t a j e 
projekt zwiększenia dostępności 
ruchu rowerowego w Śródmieściu, 
po  zreal izowaniu którego ul ice 
jednokierunkowe dla samochodów staną 
się dwukierunkowymi dla rowerzystów.

— Kończymy z partyzantką, czyli rozwią-
zaniami doraźnymi. Chcemy maksymalnie 
wykorzystać dla ruchu rowerowego ulice śród-
mieścia. Nie ograniczając zbytnio ruchu samo-
chodowego, wprowadzimy wiele udogodnień 
dla rowerzystów — zapowiada Jan Fiałkowski, 
oficer rowerowy urzędu miasta. Największą 
nowością będą tzw. kontrapasy, którymi na 
ulicach jednokierunkowych rowerzyści będą 
się mogli poruszać w kierunku przeciwnym 
do kierunku jazdy samochodów. Taki osobny 
pas dla rowerzystów powstanie na pewno na 
jednokierunkowym odcinku ul. 3 Maja, ale 
pierwszy, zapowiadający tę małą rewolucję 
zostanie wytyczony i wymalowany przez Ryb-
nickie Służby Komunalne na ul. Rybnickiego 
od skrzyżowania z ul. Brudnioka do ul. Cegiel-
nianej. Na niektórych ulicach początek i koniec 
kontrapasa zostanie wymalowany na czerwono. 

— Na jednokierunkowej ul. 3 Maja oba pasy 
ruchu mają po 4,5 m szerokości, więc, by wy-
gospodarować pas dla rowerzystów wystarczy je 
trochę zwęzić; różnicy kierowcy prawdopodobnie 
nawet nie zauważą — mówi Jan Fiałkowski. Na 
mniej ruchliwych jednokierunkowych ulicach 
np. dzielnicy Północ, wprowadzony zostanie  
z kolei kontraruch. Poziomy, czyli malowany 
na asfalcie znak drogowy nazywany popularnie 
„sierżantem”, przedstawiający rower pod po-
dwójnym daszkiem (P-27) będzie informować  
o możliwości jazdy rowerem pod prąd, kie-
rowcy będą więc musieli uważać na rowerzy-
stów, bo na tej części jezdni to oni będą mieli 
pierwszeństwo.

Obecnie trwają uzgodnienia z policją i inny-
mi służbami; zgodnie z planem władz miasta 
wszystko ma być gotowe przed rozpoczęciem 
wakacji. 

— Oczywiście nie będziemy nikogo do ni-
czego zmuszać, ale przekonywać, że po naszym 
ciasnym i zatłoczonym centrum najlepiej, a przy 
tym najtaniej, poruszać się na rowerze bądź 
pieszo. Samochody, których już jest za dużo zaj-
mują zbyt wiele miejsca. Apelujemy też o zwykłą 

międzyludzką solidarność – jeśli ktoś nie musi 
jechać do Śródmieścia samochodem, niech nie 
jedzie, niech zostawi miejsce tym, którzy nie mają 
wyboru i są na te cztery kółka skazani — prze-
konuje oficer rowerowy i przytacza przykłady 
miast europejskich, w których taki rowerowy 
przewrót, również w sposobie myślenia, już 
się dokonał.

Wkrótce rowerzyści i piesi doczekają się też 
przejścia pod mostem na ul. Kotucza wzdłuż 
koryta Nacyny. Jego projekt oraz projekt 
kolejnego odcinka nadnacyńskich bulwarów 

(od ul. Wierzbowej 
do Rudzkiej) jest 
już gotowy i wkrótce 
ogłoszony zostanie 
przetarg na wykona-
nie tych robót. W ten 
sposób powstanie 
ważna arteria, którą 
ze Śródmieścia bę-
dzie można dojechać 
nad Zalew Rybnic-
ki, ale też, odbija-
jąc nieco wcześniej  
w kierunku rzeki 
Rudy, w okolice ką-
pieliska Ruda.

Kolejnym sporym 
przedsięwzięciem 
będzie budowa dróg 

rowerowych wzdłuż głównych wylotowych ulic 
Rybnika. Ogłoszono już przetarg na projekt 
takiej modernizacji ul. Mikołowskiej, ale także 
ul. Góreckiego (obwodnica łącząca osiedle 
Nowiny z Orzepowicami) i ul. Wielopolskiej 
(łączącej Wielopole z Paruszowcem). Doce-

lowo osobne drogi dla rowerzystów mają też 
powstać przy ulicach: Raciborskiej, Żorskiej, 
Gliwickiej i Wodzisławskiej. Wszystkie te mo-
dernizacje prezydent Piotr Kuczera zamierza 
przeprowadzić z finansową pomocą Unii 
Europejskiej, która w obecnej perspektywie 
finansowej dotuje tworzenie infrastruktury 
rowerowej w krajach członkowskich. 

Przypominamy, że w maju powinny być 
już gotowe wiaty rowerowe, które mają 
powstać przy 31 placówkach oświatowych. 
Jak informuje Jan Fiałkowski, Rybnik, jako 
jedyne miasto na Śląsku, weźmie udział  
w zainicjowanej przez Gdańsk akcji „Ro-
werowy maj”. Jej głównym celem jest pro-
pagowanie dojeżdżania uczniów do szkół 
na rowerach, hulajnogach, a nawet rolkach. 
Szkoły będą więc w maju rywalizować ze sobą 
na owe „dojazdy”.

Wzrastającej popularności roweru jako 
środka transportu ma też służyć rosnąca nie 
tylko w Śródmieściu, ale również w dzielnicach 
liczba stojaków na rowery. Całkiem niedawno 
takie stojaki, do których można przypiąć ro-
wer, pojawiły się m.in. przy głównym wejściu 
na rybnickie targowisko oraz w sąsiedztwie 
Teatru Ziemi Rybnickiej. W całym mieście 
zamontowano ich ostatnio ponad 100. 

Wiosenną, rowerową rewolucję będziemy 
oczywiście relacjonować na łamach „GR”. 

Wacław Troszka

Wiosenna rewolucja rowerowa

W ramach kampanii propagującej rower, jako najlepszy śródmiejski środek transportu, na ul. 3 Maja kosztem jednego miejsca parkingowego 
dla samochodu zamontowano stojaki na dziesięć rowerów oraz płaską atrapę samochodu, na której znalazł się napis informujący, że jeden 
samochód zabiera tyle miejsca, co 10 rowerów
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Z początkiem 2018 roku dzisiejsza ul. 
Władysława Hibnera w dzielnicy Maroko-
Nowiny zmieni nazwę na ul. ks. Henryka 
Jośki.

Uchwałę w tej sprawie, będącą pokłosiem 
ubiegłorocznej ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, 
radni podjęli na ostatniej sesji 16 marca.

Co ważne dla mieszkańców tej ulicy, nume-
racja budynków się nie zmieni, a oni sami nie 
będą musieli wymieniać dowodów osobistych. 
To logiczne, bo od marca 2015 roku na wydawa-
nych dowodach osobistych nie umieszcza się już 
adresu zameldowania obywatela. Trzeba będzie 
natomiast wymienić, ale nieodpłatnie prawa jaz-
dy i dowody rejestracyjne samochodów. Wolne 
od opłat będzie również wprowadzanie zmian 
w księgach wieczystych nieruchomości. Osob-
na kwestia to dokumenty i pieczątki instytucji  
i firm mających swe siedziby przy dzisiejszej ul. 
Hibnera.

Jak informuje urząd miasta, przy mającej nie-

cały kilometr długości ul. Hibnera jest zameldo-
wanych 831 mieszkańców, działają 42 podmioty 
gospodarcze oraz trzy miejskie placówki: Szkoła 
Podstawowa nr 11, Ośrodek Leczniczo-Rehabili-
tacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
i Umysłowo im. Jana Pawła II oraz Specjalny 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nazywany popu-
larnie Szkołą Życia (na końcu ulicy). 

Wszystko wskazuje na to, że to jedyna tak 
„ustawowa” zmiana nazwy ulicy w naszym 
mieście. Gdyby nasi samorządowcy sami jej nie 
dokonali, to wojewoda, stosując rozstrzygnięcie 
nadzorcze, mógłby unieważnić obecną, nieusta-
wową nazwę ulicy. 

Nie jest tajemnicą, że poszukiwanie nowej 
nazwy dla ul. Hibnera wywołało sporo emocji. 
Rada dzielnicy proponowała początkowo, by 
nazwać ją ul. Marokanów, co miałoby się odno-
sić do mieszkańców części dzielnicy nazywanej 
Marokiem. Ostatecznie przyjęto propozycję 
dyrekcji usytuowanego przy ul. Hibnera Ośrod-
ka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. 
Jana Pawła II. Inicjatorem jego powstania i bu-
downiczym był właśnie zmarły w 1997 roku ks. 
Henryk Jośko, który z pomocą swoich przyszłych 
parafian m.in. z osiedla Nowiny wybudował też 
usytuowany po sąsiedzku kościół św. Jadwigi  
Śląskiej. Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny w ofi-
cjalnym piśmie nie wniosła sprzeciwu, a propo-
zycję ośrodka poparło też 20 mieszkańców ulicy, 
która z początkiem 2018 roku zmieni swą nazwę. 

I jeszcze dwa słowa o patronie ulicy, który z 
końcem roku przejdzie do historii. W sierpniu 
1925 roku Władysław Hibner mając 32 lata 
został rozstrzelany w Cytadeli Warszawskiej. 
Wcześniej z dwójką towarzyszy próbował do-
konać zamachu i zastrzelić policyjnego agenta, 
który przeniknął do organizacji komunistycznej. 
Do zamachu jednak  nie doszło. Gdy chcieli ich 
wylegitymować policjanci, zamachowcy, a wśród 
nich Hibner rzucili się do ucieczki i zaczęli strze-
lać. Zanim ich zatrzymano zastrzelili studenta  
i starszego policjanta, kilka innych osób ranili.  
W PRL-u Hibnera i jego towarzyszy przedsta-
wiano jako bohaterów ruchu robotniczego. 

Wacław Troszka

Magistrat ogłosił kolejny konkurs or-
ganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Architektów Polskich. Tym razem kon-
kursowe zadanie polega na opracowaniu 
koncepcji architektoniczno-urbanistycz-
nej pawilonu, w którym miałoby funk-
cjonować centrum edukacji artystycznej. 

Pawilon taki ma powstać przy ul. gen. J. Hal-
lera w samym centrum miasta i ma być jednym 
z głównych elementów zagospodarowania spo-
rego terenu, na którym dziś funkcjonuje jeszcze 
prowizoryczny miejski parking usytuowany 
vis-a-vis targowiska. Drugim elementem będzie 
budynek piętrowego parkingu, na parterze któ-
rego ma funkcjonować hala targowa, a kolejnym 
efektowne zagospodarowanie przestrzeni nad 
przepływającą nieopodal rzeką Nacyną, która 
zamyka ten teren od strony zachodniej.

Przedmiotem konkursu jest nie tylko sam 
obiekt kubaturowy, ale też zagospodarowanie 
terenu w jego sąsiedztwie w sposób nawią-
zujący do otaczającej go „tkanki miejskiej”, 
ale i umożliwiający prowadzenie działalności 
wystawienniczej oraz jak to określono „edu-
kacyjno-popularyzatorskiej w dziedzinie sztuki 
nowoczesnej”.

Konkursowe prace będą przyjmowane do 
30 maja, a wszelkie informacje i niezbędne 
dokumenty związane z konkursem są dostępne 
(również do pobrania) na stronie internetowej 
katowickiego oddziału Stowarzyszenia Archi-
tektów RP. 

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 12 
tys. zł oraz zaproszenia do udziału w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zamówienia z wolnej ręki. Krótko mówiąc, 
chodzi o to, że autor koncepcji nagrodzonej 
pierwszą nagrodą otrzyma też prawdopodobnie 

zlecenie na opracowanie projektu technicznego 
owego pawilonu. 

Przyszłe centrum edukacji artystycznej ma 
funkcjonować jako galeria, w której będą pre-
zentowane wystawy stałe i czasowe, ale będą 
tam organizowane również zajęcia twórcze  
i spotkania tematyczne związane z szeroko 
rozumianą kulturą i sztuką. 

Zgłoszone prace oceni ośmioosobowy sąd 
konkursowy; na jego czele stanie mgr inż. 
arch. Mariusz Tenczyński z SARP-u, a jednym  
z jego członków będzie mgr inż. arch. Wojciech 
Student, pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. 
inwestycji i gospodarki przestrzennej. Druga 
nagroda ma wynieść 10 tys. zł, a trzecia 8 tys. 

(WaT)
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Zanim przyjdzie nowe, trzeba wyburzyć stare. 22 marca rozpoczęło się wyburzanie dawnej komendy straży miejskiej przy ul. Hallera. 
Zniknie również sąsiedni budynek (dawna siedziba firmy Aksel) i rozebrany znajdujący się tuż obok maszt telekomunikacyjny. Koncepcja 
zagospodarowania terenu vis-à-vis targowiska zakłada wydłużenie ul. Rzecznej, która przetnie ul. Hallera i zostanie poprowadzona tam, 
gdzie jeszcze niedawno stał budynek dawnej komendy   

Pawilon artystyczny

D e k o m u n i z a c j a  u l i c y
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Artur Gliwicki, rybniczanin z Czerwionki-Leszczyn 
wygrał zorganizowany przez urząd miasta konkurs na 
dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Nowe 
obowiązki objął 17 marca.

Ma 38 lat, urodził się w Rydułtowach, ale mieszkał w Rybniku i do-
piero w 2007 roku przeprowadził się do Czerwionki-Leszczyn, gdzie 
wybudował dom. Jest żonaty i ma dwóch synów w wieku 7 i 10 lat.

Z wykształcenia, które zdobył na Wydziale Budownictwa Poli-
techniki Śl. w Gliwicach, jest inżynierem budownictwa i posiada 
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Mimo 
młodego jeszcze wieku ma już bogate doświadczenie zawodowe.  
W latach 2005-2008 pracował w rybnickim urzędzie miasta w biurze 
realizacji projektu ISPA, odpowiedzialnym za budowę z unijnym 
wsparciem sieci kanalizacyjnej w mieście. Podczas dotychczaso-
wej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję kierownika budowy,  
w czasie rozbudowy Rafinerii Gdańskiej, dzięki której zakład ten 
podwoił swoje moce produkcyjne. W latach 2009-2011 był z kolei 
kierownikiem referatu technicznego w Jednostce Zarządzania 
Nieruchomościami w Zabrzu (tamtejszy odpowiednik rybnickiego 
ZGM-u), gdzie od podszewki poznał problemy związane z zarzą-
dzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym. Poza tym brał 
udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych, ostatnio  
w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA, gdzie zarządzał unijnymi 
projektami o wartości 500 mln zł.

— To kwestia podejścia do życia. Chciałem pracować blisko 
domu, by móc więcej czasu poświęcić rodzinie — odpowiada 
pytany o powody, dla których zdecydował się ubiegać o posadę 
dyrektora ZGM-u. Jego pasją jest muzyka; uwielbia słuchać 
jazzu. — Zamierzam wprowadzić standardy i procedury postępo-
wania, by każdy pracownik ZGM-u miał jasne ścieżki działania  
w konkretnych sytuacjach. Stawiam na otwartość i komunikację 
tak z pracownikami, jak i z naszymi lokatorami. Mam świadomość, 
że jednym z najpoważniejszych problemów jest narastające latami 
zadłużenie części lokatorów. Z tym problemem zamierzam się uporać 
w pierwszej kolejności — zapowiada Artur Gliwicki, nowy dyrektor 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ma nadzieję, że w ciągu kilku 
lat ZGM rozpocznie też budowę nowych budynków mieszkalnych. 

Do konkursu na dyrektora ZGM-u zgłosiło się 17 osób, ale 
tylko 9 z nich spełniło wymogi formalne. Po rezygnacji jednego  
z kandydatów w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział 8 osób.

(WaT)

Na wniosek prezydenta miasta Piotra Kuczery, rada miasta 
jednogłośnie nadała Lidii Grychtołównie honorowe obywatelstwo 
naszego miasta.

 Jest ósmą osobą, ale pierwszą kobietą, której zasługi dla Rybnika doce-
niono w ten szczególny sposób.

W czasie sesji rady miasta, która odbyła się 16 marca wspaniałą karierę 
urodzonej w Rybniku, dziś 89-letniej pianistki i pedagoga przypomniał 
wnioskodawca prezydent Kuczera. Uchwałę o nadaniu jej tytułu Honoro-
wego obywatela miasta Rybnika podjęto bez dyskusji, a po jednomyślnym 
głosowaniu radni jej przyjęcie skwitowali brawami.                           (WaT)  

W tym roku już po raz piąty mieszkańcy zaproponują i wybiorą 
inwestycje, które w ich dzielnicach zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego w 2018 roku. 1 milion zł zostanie przezna-
czony na przedsięwzięcie o charakterze ogólnomiejskim.

Prezydent Piotr Kuczera zdecydował już, że w przyszłorocznym budżecie 
miasta na ów budżet obywatelski zostaną 
przeznaczone, podobnie, jak w tym roku  
3 mln zł – 2 mln na inwestycje dzielnicowe  
i 1 mln na realizację jednego przedsięwzięcia 
o charakterze ogólnomiejskim. Kwota, którą 
będą mogły wykorzystać poszczególne dzielni-
ce będzie taka sama, jak w dotychczasowych 
edycjach. Przypomnijmy, że jest ona uzależ-
niona od liczby mieszkańców, dlatego 27 ryb-
nickich dzielnic podzielono według tego kry-
terium na kilka grup. Dziewięć dzielnic będzie 
miało do dyspozycji po 40 tys. zł; dziesięć po 
70 tys. zł; pięć po 90 tys. zł; dwie po 140 tys. zł  
i jedna – Maroko-Nowiny – 210 tys. zł.

23 marca, już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, w urzędzie miasta miało się odbyć 
spotkanie z mieszkańcami, którego tematem 
miały być zasady funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego. W jego trakcie przedsta-
wiciele magistratu mieli też przedstawić 
propozycje zmian w jego regulaminie.

(WaT)

Honorowa obywatelka Rybnika Lidia Grychtołówna z Norbertem Prudlem, prezesem Towarzystwa Muzycznego 
im. Braci Szafranków 

Budowlaniec 
pokieruje „komunalką”

Artur Gliwicki, nowy dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

     Grychtołówna 
honorową rybniczanką

Pieniądze 
dla kreatywnych dzielnic
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Ulicę Kościuszki oświetlają już 
zmodernizowane latarnie. Stare oprawy 
wymieniono na nowe z żarówkami 
ledowymi, a same maszty przemalowano 
z niebieskiego na kolor grafitowy. 
Ozdobny element nawiązujący do kos 
kościuszkowskich kosynierów oczywiście 
pozostał.

Ulicznych latarń na ul. Kościuszki jest 58, 
a na 55 z nich są również lampy oświetlające 
chodnik. Wkrótce nowe latarnie pojawią się na 
kolejnych ulicach: Budowlanych i Reymonta, 
gdzie zostaną zdemontowane stare betonowe 
słupy. Na ul. Budowlanych 111 takich masz-
tów zastąpią 92 maszty stalowe uzbrojone 
w oprawy z żarówkami ledowymi. Nowego 
oświetlenia doczekają się tam również przejścia 
dla pieszych. Na ul. Reymonta w miejsce 119 
betonowych słupów pojawi się 137 stalowych. 
Co ważne, zainstalowany zostanie również 
nowy system sterowania energooszczędnym 
oświetleniem ulicznym. 

Na projekt modernizacji oświetlenia ulicz-
nego miasto uzyskało 85-procentowe unijne 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Łączne tzw. koszty kwalifikowane 
tej inwestycji to blisko 1,473 mln zł, a unijna 
dotacja wyniesie prawie 1,252 mln zł.  (WaT)

Książki już są 
150 książek zgłoszono do drugiej edycji 

organizowanego przez urząd miasta pod 
patronatem prezydenta Rybnika Piotra 
Kuczery konkursu o Górnośląską Na-
grodę Literacką „Juliusz”. 

Złożona z krytyków i literaturoznawców 
kapituła będzie oceniać zgłoszone tytuły  

w niezmienionym składzie. W czasie pierwsze-
go jej spotkania, które zaplanowano na koniec 
kwietnia, jej członkowie wybiorą spośród siebie 
jej przewodniczącego. Zwycięzcę konkursu 
poznamy w czasie jesiennych Rybnickich Dni 
Literatury; wcześniej kapituła wskaże trzech 
finalistów konkursu. Do pierwszej, ubiegło-
rocznej edycji „Juliusza” zgłoszono 102 tytuły. 

(WaT) 

20 lutego w wieku 87 lat zmarł Longin 
Bednorz, społecznik i  działacz odrodzo-
nego samorządu od jego początku. 

Związany z ugrupowaniem Ruch Rozwoju 
Rybnika prezydenta Józefa Makosza, zasiadał 
w Radzie Miasta Rybnika w kadencjach 1990-
1994 i 1994-1998, a także w latach 2002-2006 
jako członek klubu Rybnicka Inicjatywa Oby-
watelska. Był również działaczem samorządu 
dzielnicowego w Niedobczycach, gdzie miesz-
kał, podejmując się wielu społecznych zadań 
służących rozwojowi dzielnicy i polepszeniu 
życia jej mieszkańcom. Na początku lat 90. 
przewodniczył komitetowi budowy gazociągu 
w Niedobczycach, przyczyniając się swoim 
zaangażowaniem do gazyfikacji tej dzielnicy. 
Jej dobro zawsze leżało mu na sercu, czemu 
dawał niejednokrotnie wyraz na posiedzeniach 
rady miasta. Kiedy rozpoczynał działalność 

samorządową był już emerytem kop. Rymer, 
gdzie, jako absolwent Technikum Mechanicz-
nego, pracował przez wiele lat jako maszynista 
wyciągowy. Wojsko odsłużył jako mechanik  
w lotnictwie i tej formacji pozostał wierny 
jako działacz klubu modelarstwa lotniczego 
działającego wtedy przy Szkole Podstawowej 
nr 21 w Niedobczycach. Jak mówił prezes 
nieistniejącego już dziś klubu Franciszek 
Kańczok, Longin Bednorz wspierał klub or-
ganizacyjnie, szczególnie zaangażowany był 
w czasie obchodów jego 20-lecia w połowie 
lat 80. Był również członkiem sekcji seniora 
Aeroklubu ROW Rybnik. Do mniej oficjalnej 
historii rybnickiego samorządu przeszło Jego 
określenie Niedobczyc jako „wklęsłej dzielni-
cy”, jako wyraz troski o miejsce potrzebujące 
szczególnego wsparcia.

(r)

W czwarty weekend miesiąca, 21 i 22 
kwietnia w Szkole Muzycznej Szafran-
ków odbędzie się III Rybnickie Forum 
Kultury. 

Wszystko rozpocznie się w piątek 21 
kwietnia o g. 17 od recitalu Kuby Więcka, 
utalentowanego saksofonisty, który wydał 
właśnie swą debiutancką płytę „Another 
Raindrop” i to w prestiżowej serii Polish 
Jazz. Po prezentacjach związanych z pla-
nami budowy sali koncertowej przy szkole 
muzycznej oraz pawilonu Centrum Edukacji 
Artystycznej w centrum Rybnika, o promocji 
wydarzeń kulturalnych w mediach opowie 
redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego” 
rybniczanin Marek Twaróg. Kierownik ma-

gistrackiego biura kultury Elżbieta Wolny-
Luks, przedstawi wydany dopiero co przez 
to biuro folder rybnickich twórców kultury. 
Pierwszy dzień zakończy dyskusja pod ha-
słem „To Ty tworzysz kulturę”. 

Drugiego dnia forum, w sobotę 22 
kwietnia odbędą się zajęcia warsztatowe, 
których tematem będzie promocja wydarzeń 
i projektów kulturalnych oraz pozyskiwanie 
funduszy na kulturę. Odbędzie się także 
spotkanie autorskie z Krzysztofem Spadło, 
autorem serii książek pt. „Skazaniec”. Forum 
będzie towarzyszyć wystawa malarstwa 
rybniczanki Grażyny Zarzeckiej w bibliotece 
Politechniki Śl. przy ul. Kościuszki (18-28 
kwietnia).                                         (WaT)     

Wielkanocne baby i mazurki, litewskie 
przysmaki, tradycyjne wędliny z Wielko-
polski, miody z różnych regionów kraju, 
ale też świąteczne stroiki, pisanki i palmy 
wielkanocne można będzie kupić na jar-
marku wielkanocnym, jaki potrwa od 31 
marca do 14 kwietnia na rybnickim rynku. 

W jego trakcie zaplanowano także m.in. 
weekendowe warsztaty zdobienia palm  
i pisanek prowadzone przez artystów ludo-
wych z Beskidu Żywieckiego i z Opolszczyzny 
oraz pokaz gotowania tradycyjnego żurku 
w kotle opalanym drewnem, który zakończy 
się poczęstunkiem dla mieszkańców.    (S)
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Wspomnienie o Longinie Bednorzu

Ulice w nowym 
   świetle

Na ul. Kościuszki uliczne latarnie wyposażono już w nowe, 
ledowe oprawy

Forum kultury po raz trzeci

Jarmark świąteczny
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 Firma ta zaproponowała najniższą 
cenę 352.567.214 zł, ale nie tylko to 
zdecydowało o jej wyborze. PUT Intercor 
to firma specjalizująca się w obiektach 
inżynieryjnych. Od powstania w 1990 r. 

Budowa kanalizacji na ul. Wisławy Szymborskiej 
w Popielowie

Świąteczne 
        autobusy

W okresie przedświątecznym  
i świątecznym miejskie autobusy 
będą kursować w sposób nastę-
pujący: 13.04 Wielki Czwartek – jak  
w dzień roboczy wolny od nauki 
szkolnej; 14.04 Wielki Piątek – jak w 
dzień roboczy wolny od nauki szkolnej; 
15.04 Wielka Sobota – jak w soboty, 
do godziny 21:00 (bez linii nocnych); 
16.04 Wielkanoc – jak w niedzielę, 
tylko linie: 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 
23, 26, 29, 32, 40, 45, 48, 52 (bez 
linii nocnych); 17.04 Poniedziałek 
Wielkanocny – jak w niedzielę, tylko 
linie: 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 23, 26, 
29, 32, 40, 45, 48, 52; pozostałe linie: 
1, 5, 11, 16, 22, 28, 43, 46, 51 – od 
godziny 9:00; 18.04 wtorek – jak w 
dzień roboczy wolny od nauki szkolnej.

bardzo się rozwinęła i realizuje obiekty 
drogowo-inżynieryjne w całej Polsce. Ma 
na swoim koncie m.in. budowę obwodni-
cy Bielska-Białej z kilkoma interesującymi 
pod względem konstrukcyjnym obiekta-

mi mostowymi, zachodnią obwodnicę 
Poznania oraz wiadukt Górczyński  
w tym mieście, wiadukt w Częstochowie, 
duży bezkolizyjny węzeł Bagienna, Murc-
kowska, Roździeńskiego w Katowicach, 
most kolejowy na Wiśle koło Baranowa, 
kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę  
w Krakowie i wiele innych zrealizowanych 
robót. Aktualnie firma realizuje ponad 20 
zadań, w tym modernizuje kilka linii kole-
jowych, buduje most na Skawie w Mako-
wie Podhalańskim, modernizuje drogi w 
Warszawie i kilku innych miastach. Z ano-
nimowych postów wynika, że Intercor 
jest dość wymagającym pracodawcą, co, 
miejmy nadzieję, jest pozytywnym sygna-
łem dla równie wymagającej, rybnickiej 
inwestycji. Przypomnijmy, że na ponad 
10-kilometrowym, rybnickim odcinku 
drogi Racibórz-Pszczyna znajdzie się 13 
obiektów mostowych, w tym 400-metro-
wa estakada nad liniami kolejowymi mię-
dzy ulicami Chwałowicką a Jankowicką. 
Dlatego wybór przedsiębiorstwa specja-
lizującego się w obiektach inżynieryjnych 

wydaje się być zasadny, łatwiej bowiem 
takiej firmie dobrać podwykonawców do 
robót typowo drogowych niż odwrotnie.  

 W II połowie kwietnia, już po świętach, 
rozpocznie się rozbiórka niewielkiego 
ronda na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, 
Mikołowskiej i Sybiraków. Ponieważ be-
tonowe rondo nie grzeszyło urodą, żal 
rybniczan po tym obiekcie nie powinien 
być zbyt duży. W miejscu tym powsta-
nie skrzyżowanie skanalizowane (czyli 
z wysepkami) z sygnalizacją świetlną, 
dodatkowymi pasami ruchu i drogą dla 

rowerów. Utrudnienia dla kierow-
ców potrwają ok. dwóch tygodni, 
a dla samochodów ciężarowych 
na czas robót zostaną wytyczone 
objazdy.

 Trwa budowa ul. Wisławy 
Szymborskiej, dotąd drogi grun-
towo-szutrowej w dzielnicy Po-
pielów. Roboty rozpoczęto od 
realizacji kanalizacji deszczowej, 
która jest już w połowie wy-
konana. Wykonawca, Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA. Mostostal 
Zabrze, natrafił tam na trudne wa-
runki gruntowe, a konkretnie na 
nadmiar wód. Ulica powinna być 
jednak gotowa do końca czerwca. 
Wartość prac to ponad 1,9 mln zł.  
Po rozstrzygnięciu przetargu za-
planowane w budżecie miasta 
fundusze na tę inwestycję zmniej-
szono prawie o połowę w stosun-
ku do kosztorysu inwestorskiego 
(ponad 4,145 mln zł).

 W maju powinny się rozpocząć roboty 
modernizacyjne na kolejnym odcinku 
(etap IV) ul. Rudzkiej od granicy z Orze-
powicami pomiędzy dwiema groblami; 
aktualnie trwa końcowy etap przygo-
towywania przetargu na wyłonienie 
wykonawcy. Postępowania przetargowe 
przygotowywane są również na przebu-
dowę kolejnego odcinka ul. Podmiejskiej, 
ul. Bratków, ul. Piownik, budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż Nacyny od ul. Rudzkiej 
do Wierzbowej oraz remonty chodników 
w różnych miejscach miasta o wartości 
prawie 1,2 mln zł. 

 Drobne remonty odbywają się na ul. 
Cystersów, Zajęczej, Klonowej i Sygnały 
(łączna wartość robót to ponad 200 tys. 
zł).

 Przygotowywana jest dokumentacja 
techniczna na budowę parkingów przy 
ul. Morcinka, Racławickiej i Hutniczej.

(r) 
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Podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą drogi regionalnej Raci-
bórz-Pszczyna nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni, warto 
więc przyjrzeć się zwycięskiemu Przedsiębiorstwu Usług Technicznych Intercor Sp. 
z o.o. z Zawiercia.



W nocy z 8 na 9 lutego odbyła 
się doroczna, ogólnopolska akcja 
liczenia osób bezdomnych. W Rybniku 
przedsięwzięcie zainicjowane przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, a koordynowane przez 
pracowników Zespołu ds. bezdomności 
z  O ś r o d k a  Po m o c y  S p o ł e c z n e j 
przeprowadzili strażnicy miejscy 
wspólnie z policjantami. 

Tym razem w mieście doliczono się 265 
osób bez dachu nad głową, z czego większość, 
bo 189 (160 mężczyzn, 26 kobiet i 3 dzieci) tej 
nocy przebywało w schroniskach i noclegow-
niach. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
przy ul. Chrobrego swoje miejsce znalazło 

11 kobiet i 5 dzieci, w szpitalach, hospi-
cjach i innych placówkach ochrony zdrowia 
przebywało 24 mężczyzn, a w pozostałych 
placówkach 10 mężczyzn, 7 kobiet i 4 dzieci. 
Z kolei w opuszczonych budynkach, altanach, 
pustostanach, na klatkach schodowych i in-
nych tego typu „schronieniach” koczowało 
15 mężczyzn. Jak wyjaśniają pracownicy 
rybnickiego zespołu ds. bezdomności te dane 
mogą być zaniżone, bo specjalne patrole nie 
są w stanie dotrzeć do wszystkich osób, które 
przebywają w terenie.

Przy okazji liczenia bezdomnych przepro-
wadzono powtarzane co kilka lat ankiety, 
w których osoby te odpowiadały na pytania 
m.in. o przyczyny bezdomności, wykształce-

nie i czas, od jakiego pozbawione są własnego 
lokum. Okazuje się, że najwięcej, bo 84 z nich 
pozostaje bez domu od trzech do pięciu lat, 
najmniej, bo 8 powyżej lat 20. Jako przyczynę 
bezdomności najczęściej podawano eksmi-
sję i wymeldowanie (148 osób), konflikty 
rodzinne (70 osób), brak pracy (68 osób),  
a także uzależnienia (48 osób), zły stan zdrowia  
i niepełnosprawność (41 osób) oraz zadłuże-
nie (40 osób). Wśród rybnickich bezdomnych 
najwięcej jest absolwentów szkół zawodowych 
(130 osób) i podstawowych (54). 30 osób 
ukończyło szkołę średnią, 10 gimnazjum,  
a 9 zakończyło edukację na kilku klasach pod-
stawówki. 4 bezdomnych ma dyplom wyższej 
uczelni.                                                       (D)      

Rodziny Katyńskie, Muzeum w Rybniku oraz Gimnazjum 
nr 1 zapraszają rybniczan do udziału w obchodach 77. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Rybnickie uroczystości rozpoczną się w piątek, 7 kwietnia  
o g.11.30, w Gimnazjum nr 1 przy ul. Cmentarnej, gdzie uczniowie 
placówki zaprezentują program poetycki poświęcony polskim ofi-
cerom, rozstrzelanym przez NKWD wiosną 1940 roku. W niedzielę 
23 kwietnia o g. 12 uroczystości przeniosą się do bazyliki św. 
Antoniego, gdzie z udziałem chóru „Bel Canto” zostanie odpra-
wiona msza w intencji pomordowanych na Wschodzie. Członkowie 
Rodzin Katyńskich zachęcają do udziału w obchodach wszystkich 
mieszkańców, w szczególności przedstawicieli organizacji niepodle-
głościowych, młodzież szkolną, poczty sztandarowe oraz harcerzy. 

(D)   

12. rocznica
Przypominamy, w niedzielę 2 kwietnia przypada 12. 

rocznica śmierci papieża-Polaka św. Jana Pawła II. 
Może warto wybrać się pod jego rybnicki pomnik, za-

palić znicz i w ten prosty sposób zamanifestować swoje 
przywiązanie do niego i jego nauczania. To w końcu jedyny  
w naszym mieście pomnik, który sami mieszkańcy postawili 
osobie, która miała duży wpływ na nasze życiowe wybory i 
postawy. Jan Paweł II „odszedł do domu Ojca” o g. 21. 37. 

(WaT)

Przed Wielkim Tygodniem 
o cierpieniu

Po co Panu Bogu cierpienie? – to tytuł 
kolejnego wykładu otwartego, na który za-
prasza rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej. 

W czwartek 6 kwietnia o g. 16.30 tak zaty-
tułowane rozważania na podstawie biblijnej 

Księgi Hioba przedstawi dr teologii moralnej Kornelia Czogalik, 
związana z Uniwersytetem Opolskim. Spotkanie odbędzie się  
w salce nr 3 domu parafialnego przy kościele św. Jadwigi 
Śląskiej na Nowinach.                                                     (WaT) 

Droga krzyżowa na Grzybówce
14 kwietnia, w Wielki Piątek o g. 10 przy kaplicy św. Jana Nepo-

mucena przy ul. Gliwickiej w Golejowie rozpocznie się tradycyjna 
droga krzyżowa, której trasa będzie prowadzić na górę Grzybówkę, 
gdzie znajduje się większa część stacji golejowskiej kalwarii. 

(WaT)
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Policzyli i przepytali bezdomnych

W intencji 
zamordowanych
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Odejście Cze-
sława (15 marca), 
pianisty jazzo-
wego, aranżera, 

kompozytora i propagatora jazzu, animatora i organi-
zatora wielu wydarzeń kulturalnych zamyka epokę ludzi, 
którzy tworzyli kulturę „z niczego” w trudnych, powo-
jennych latach. Otwarci na nowe trendy i idee, pragnęli 
je przenieść do naszej zgrzebnej rzeczywistości. Czesiu 
zżymał się ilekroć w poświęconych Jego działalności 
artykułach pisano o nim „legenda rybnickiego jazzu”. 
Dziś możemy to robić bezkarnie, bo taką legendą już 
pozostanie. Słuchał jazzu próbując go grać i propagować 
w erze dla tej muzyki w naszym kraju katakumbowej. 
Dzięki krewnym z zagranicy był w latach 50. posiadaczem 
imponującego zbioru płyt, które chętnie udostępniał. 
Ma „na sumieniu” m.in. Adama Makowicza, który 
dzięki Czesławowi zachłysnął się jazzem i w ten sposób 
muzyka straciła klasycznego pianistę, zyskując wybitnego 
jazzowego improwizatora. Jazzową mekką Rybnika  
i regionu był klub Bombaj przy Domu Kultury Rybnickiej 
Fabryki Maszyn, w którym Czesław Gawlik pracował. 
Tu zadebiutował Jego pierwszy zespół jazzowy o na-
zwie Septymy, dokładnie w dzień 27 urodzin lidera, 12 
października 1957 roku. Wokół DK Ryfamy powstało 
środowisko utalentowanych, młodych muzyków z Ryb-
nika i okolicy, którzy chcieli grać jazz, a dzięki pasji Gaw-
lika mogli to robić. Obok Makowicza pierwszy kontakt  
z jazzem mieli w Bombaju bracia Niedzielowie, Wiesław 
Pieregorólka i wielu innych, dla których Czesław był 
jazzowym guru. Tu za Jego sprawą powstała w 1959 r. filia 
Śląskiego Jazz Clubu, do której zapraszano na koncerty, 
wykłady i jam sessions największe postaci rozwijającego 
się dynamicznie polskiego jazzu: Michała Urbaniaka  
z Urszulą Dudziak, Andrzeja Trzaskowskiego, Jana Pta-
szyna Wróblewskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Woj-
ciecha Karolaka, Tomasza Stańko i innych. Ci znakomici 
muzycy pozostali Czesławowi i Rybnikowi wierni przez 
wiele lat, będąc gośćmi kolejnych edycji Silesian Jazz Me-

etingu, koronnej rybnickiej imprezy jazzowej. Czesław 
był jej współtwórcą i przez wiele lat współorganizatorem, 
a następnie doradcą programowym. Rozległe koneksje 
w polskim, i nie tylko, środowisku jazzowym i szacunek, 
jakim się w nim cieszył, pozwalały na zapraszanie do 
Rybnika największych gwiazd, które zawsze chętnie tu 
wracały. Czesław Gawlik miał też swój udział organiza-
cyjny w cieszących się wielką popularnością jazzowych 
czwartkach w kawiarni Mimoza. Siedząc często blisko 
Niego nie mogłam się nadziwić, że nie wystukuje on, 
jak większość publiczności rytmu, ale w całkowitym 
bezruchu jest cały skupiony na muzyce. 

Jako instruktor w domu kultury był też otwarty na 
szerszą działalność kulturalną. To za Jego sprawą znalazł 
się w Rybniku Wojciech Bronowski, którego Gawlik 
poznał na jednym z festiwali czy konkursów i ściągnął  
z Bydgoszczy do DK Ryfamy. Odtąd przez wiele lat two-
rzyli malowniczy i uzupełniający się charakterologicznie 
duet robiący twórczy ferment od czasów powołania 
Teatru Poezji i Kabaretu Osesek do współorganizacji 
Rybnickich Dni Litaratury i Silesian Jazz Meetingu. 
Kiedy nadszedł czas mniejszej aktywności Czesława, 
każde Jego pojawienie się na widowni jazzowej czy też 
innej imprezy wzbudzało aplauz publiczności. Mimo 
słusznego wieku w ostatnich latach wciąż koncertował 
z South Silesian Brass Bandem, nie różniąc się entuzja-
zmem od swoich znacznie młodszych kolegów z zespołu. 
O jazzie w Rybniku wiedział wszystko, ale długo nie 
dawał się namówić na spisanie jego historii, bo musiałby 
pokazać własną w niej rolę, a w swojej skromności tego 
robić nie chciał. Na szczęście znalazły się osoby, którym 
udało się Go przekonać i tak powstała wydana w 2014 r.  
książka „Jazz w Rybniku”, napisana wspólnie z Anna 
Małecką. Dzięki Jego pomocy i cierpliwemu odpowia-
daniu na pytania dotyczące np. fachowego muzycznego 
nazewnictwa ustrzegłam się zapewne wielu błędów  
w relacjach z muzycznych imprez, ale też dzięki Niemu 
każdy koncert był dla mnie świętem. Był człowiekiem, 
który nie tylko zaraził swoją pasją muzyków, ale przyczy-
nił się do wychowania świadomej, kochającej jazz rybnic-
kiej publiczności. Do końca był członkiem zespołu South 
Silesian Brass Band, z którym ostatni koncert zagrał  
w ub. roku w Domu Kultury w Niedobczycach. Wraz z 
tym zespołem był pomysłodawcą odbywającego się do 
dziś Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. W ostatnich miesią-
cach nie zawiedli Go wspomagający w chorobie i pamię-
tający o Nim przyjaciele, z którymi od lat dzielił scenę,  
a teraz towarzyszyli Mu w ostatniej drodze – Jerzy „Kali” 
Wenglarzy i jego córka Anna Małecka, współautorka 
„Jazzu w Rybniku”, Witold Anders, Jan Cichy, Andrzej 
Trefon, Janusz Majewski, Lothar Dziwoki, Tadeusz 
Petrow, Karol Przeliorz, Arkadiusz Kozyra i inni. Nad 

mogiłą nie zabrakło standardu „Kiedy wszyscy święci 
maszerują do nieba”, zagranego przez najwierniejszych. 
Odejście Czesława Gawlika jest dla rybnickiego środo-
wiska jazzowego oraz miłośników tej muzyki ogromną 
stratą, bez Niego rybnicka scena muzyczna i kulturalny 
krajobraz już nie będą takie same. 

Czesiu, tak jak wszyscy święci, w jazzowym rytmie 
maszeruj do nieba!

Czesław Gawlik spoczął w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Kotucza. 

Czesława Gawlika wspominają:
Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej 
Czesława Gawlika poznałem jako nastolatek, kiedy „podsłu-

chiwałem” próby South Silesian Brass Bandu w chwałowickim 
domu kultury. Był On wtedy opiekunem artystycznym zespołu, 
potem dopiero został także jego pianistą. Kilka lat później 
za sprawą Jurka Wenglarzego trafiłem do Niego jako uczeń,  
i wtedy Czesław Gawlik pokazywał mi co to jest improwizacja, 
jak poprawnie grać standardy, opowiadał mi o muzyce… 
Przeżyłem kilka muzycznych spotkań, w czasie których dane 
mi było z Nim zagrać. Współorganizowaliśmy bale ostatkowe  
z pogrzebem kontrabasu, które cieszyły się wielkim powodze-
niem oraz miałem zaszczyt poprowadzić koncert o charakterze 
benefisowym, pt. „Noc w Bombaju”, którego Czesław był jednym 
z głównych bohaterów. Był znakomitym muzykiem, nauczycie-
lem, organizatorem, pianistą i cudownym człowiekiem. Trochę 
takim dżentelmenem „starej daty” z zasadami, który zawsze 
wie jak się zachować. Kiedyś, kiedy zaczynałem swoją przygodę  
z konferansjerką, podszedł do mnie po koncercie i powiedział: 
„Michał, wszystko fajnie, ale tyn dolny knefel w marynarce musi 
być zawsze odpjynty…” Żegnaj Czesławie…

Piotr Bukartyk, muzyk, animator kultury, pracownik TZR
Czesława Gawlika poznałem 29 lat temu. Przez cały czas 

trwania naszej znajomości podziwiałem Go za niesamowite 
poczucie humoru i niespotykaną skromność. Pan Czesław 
cieszył się szacunkiem bardzo wielu znanych osób, w szczegól-
ności muzyków jazzowych. Jako młody chłopak pomagałem 
przy organizacji koncertów Silesian Jazz Meetingu, na który 
przyjeżdżali artyści z pierwszych stron gazet. Widziałem wtedy,  
z jak olbrzymią atencją odnoszą się do Pana Czesława, do Niego 
właśnie kierując pierwsze kroki... Pytałem wtedy zdziwiony: — To 
Pan GO zna? Uśmiechał się wtedy skromnie i mówił: — Tak, 
znamy się od dawna. Kiedy nadarzała się okazja, namawiałem 
Go do wspomnień    z lat, kiedy jazz był w Polsce niechciany, wręcz 
zakazany. Pojawiały się anegdoty, opowieści humorystyczne, zda-
rzenia. Był przy tym bardzo cierpliwy. Bardzo mi żal, że odszedł...

Wiesława Różańska 

Pozostanie legendą
Wspomnienie o Czesławie Gawliku

Szczerze zasmuceni śmiercią 
nieodżałowanej pamięci 

Czesława Gawlika 

składamy serdeczne wyrazy 
współczucia Jego córce 

Ewie Gawlik z Rodziną

zespół redakcyjny 
„Gazety Rybnickiej” 

Trudno uwierzyć, że już nigdy nie zobaczymy Czesława 
Gawlika jak z przewieszoną przez ramię torbą wspina 
się po schodach do naszej redakcji po gazetę. Mentalnie 
znacznie młodszy niż wskazywałaby na to metryka, za-
wsze uśmiechnięty, skromny, spokojny, z dobrym słowem, 
prawie do końca obecny w kulturalnym pejzażu Rybnika. 

Takim zapamięta Go publiczność...
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Za sprawą plenerowej wystawy fotografii 
Rybnika z lat 60. i 70., ich autor, zmarły  
w lutym Leon Majsiuk, zaistniał na nowo  
w społeczno-kulturalnej przestrzeni miasta.

 Interesującą ekspozycję na ul. Sobieskiego je-
sienią ub. roku zorganizowali ze wsparciem miasta 
dziennikarze rybnickiego oddziału „Dziennika 
Zachodniego”, jakby przeczuwając, że to ostatni 
moment, by autor zdjęć, ciężko już wtedy chory, 
mógł uczestniczyć w jej otwarciu. A wszystko zaczę-
ło się od zrobionej w 1971 r. przez Leona Majsiuka 
fotografii rybnickiego żużlowca Andrzeja Wyglendy, 
w dniu zdobycia przez niego mistrzostwa Polski na 
stadionie przy ul. Gliwickiej. Zdjęcie to zaintrygo-
wało dziennikarza „DZ” Aleksandra Króla i zapo-
czątkowało stałą współpracę oraz udostępnienie 
redakcji przez Leona Majsiuka sporej liczby zdjęć  
i niewywołanych filmów, a ostatecznie zaowocowało 
wystawą. Leon Majsiuk, choć przez wiele ostatnich 
lat zapomniany, był w czasach, z których pochodzą 
prezentowane fotografie, postacią w mieście ogólnie 
znaną. Z jego rozmów z Aleksandrem Królem oraz 
–  z wcześniejszych – z  zajmującą się profesjonalnie 
fotografią Celestyną Chlubek-Adamczyk z ryb-
nickiego Muzeum, wyłania się portret człowieka  
o niełatwej przeszłości i wielu pasjach. Urodzony 
w 1937 roku na terenie dzisiejszej Białorusi, Leon 
Majsiuk po repatriacji spędził jakiś czas w kilku 
domach dziecka, by ostatecznie trafić do zawodowej 
szkoły górniczej w Pszowie. Zafascynowany fotogra-
fią prowadził tam kółko fotograficzne, kontynuując 
tę pasję w domu górnika (czyli górniczym hotelu 
robotniczym), gdzie zamieszkał na czas pracy w 
kop. Anna. Ponieważ kółko nie dysponowało 
ciemnią, zdjęcia wywoływano u miejscowego fo-
tografa. I tak rozpoczęła się znajomość z przyszłą 
żoną, Zofią Kuminek. Wkrótce Leon Majsiuk wraz  
z żoną prowadził zakład fotograficzny – najpierw 
w Pszowie, potem w Wodzisławiu Śl. W roku 1970 
małżonkowie otwarli zakład przy ul. Gliwickiej  
w Rybniku, w budynku, który już nie istnieje. Nie 
było przechodnia, który by nie zerknął na wystawio-
ne w oknie fotografie. Były to, obok typowych zdjęć 
do legitymacji i dowodów osobistych, przeważnie 
okolicznościowe fotografie studyjne, bo zakład 
Foto-Majsiuk upodobali sobie młodzi małżonkowie, 
którym bardzo podobało się tło, na którym ustawiał 
ich fotograf. A pamiętać trzeba, że do ery ślubnych 
zdjęć w wymyślnych plenerach było jeszcze daleko. 

Wczesnym rankiem pamiętnego dla Polaków 17 
października 1978 r., zamiast zdjęć młodych par, 
w oknie zakładu pojawiły się zdjęcia kardynała 
Karola Wojtyły, wybranego poprzedniego wieczora 
papieżem. Leon Majsiuk wykazał się niebywałym 
refleksem i wystawił fotografie swojego autor-
stwa zrobione w czasie wizyty przyszłego papieża  
w pszowskim sanktuarium matki Boskiej Uśmiech-
niętej, opatrując je odpowiednim komentarzem. 
Wielu rybniczan właśnie z tej „wystawki” dowie-
działo się o wyborze Polaka na stolicę piotrową. 
Ten moment i związane z nim emocje dokładnie 

zapamiętałam, bo zakład Majsiuka znajdował 
się na codziennie pokonywanej trasie od dworca 
PKP do redakcji „Nowin”, gdzie właśnie podjęłam 
pierwszą pracę. Po jakimś czasie ktoś „dobrze po-
informowany” zasugerował fotografowi usunięcie 
zdjęć z okna, by nie narazić się na kłopoty ze strony 
ówczesnych władz. Leon Majsiuk nie zrobił zdjęć 
w Pszowie przypadkowo – już wtedy interesowała 
go fotografia reporterska i obyczajowa. Jak wspo-
mina Aleksandra Grabiec z Muzeum, w latach 70., 
a zapewne i wcześniej, i później, Leon Majsiuk 
uwiecznił na kliszy wiele imprez kulturalnych, m.in. 
w klubie MPiK przy ul. 
Kościuszki, gdzie wtedy 
pracowała, ale i wielkich 
wydarzeń jak Rybnickie 
Dni Literatury czy kon-
certy popularnych arty-
stów. Wielu z nich jego 
zdjęcia i artystyczna du-
sza tak się spodobały, że 
zapraszali go na tourneé 
po kraju, jak np. Mie-
czysław Fogg. Podejście 
do fotografii docenili  

i bracia Szafrankowie, zapraszając Majsiuka m.in. 
do zrobienia zdjęć w czasie warszawskiego koncertu 
absolwenta ich szkoły Piotra Palecznego. Leon Maj-
siuk fotografował też wydarzenia sportowe, zaś jego 
zdjęcia z zawodów żużlowych złożyły się na otwartą 
niedawno w Focus Parku wystawę „Magia czarnego 
sportu”, zorganizowaną przez „DZ”, Focus Park 
Rybnik i KS ROW Rybnik z okazji 85. rocznicy 
zawiązania Rybnickiego Klubu Motocyklowego. Na 
początku lat 70. powierzono Majsiukowi zrobienie 
zdjęć do albumu osiągnięć gospodarczych Rybnika  
z okazji 30-lecia PRL. Wprawdzie album nigdy się 
nie ukazał, ale pozostały zdjęcia m.in. z wielu ryb-
nickich zakładów pracy, miejsc, do których dostęp 
miało niewielu. Dziś mogą one stanowić źródło 
informacji o tamtych czasach. 

Ale fotografia nie była jedyną pasją Leona Majsiuka.  

Jak mówi dyrektor Muzeum Bogdan Kloch, kiedy 
po śmierci fotografa wraz z jego rodziną wszedł  
do mieszkania przy ul. Wysokiej, na ścianie, obok 
kilku zdjęć, wisiały obrazy – portrety i pejzaże, które 
niewątpliwie wyszły spod jego ręki. Jak opowiadał 
dziennikarzowi „DZ” fotograf, zdarzało się, że z bra-
ku oryginalnego płótna, niektóre z nich powstawały 
na przemalowanych propagandowych portretach 
m.in. Lenina. Po latach spod rybnickiego pejzażu 
wyłaniał się zarys profilu wodza rewolucji. Obok 
niewykorzystanych materiałów fotograficznych,  
w mieszkaniu pozostało sporo spławików do wędek 
i półproduktów do ich montażu, bo to wędkarstwo 
było kolejną pasją Leona Majsiuka. Był on nie tylko 
biorącym udział w zawodach wędkarzem i krajo-

wym sędzią wędkar-
skim, ale również 
niezwykle cenionym 
wytwórcą spławików 
do wędek. Jak mówi 

prezes rybnickiego koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego Zygmunt Barylak, w tej dziedzinie był praw-
dziwym artystą. Jego precyzyjnie wykonane z drzewa 
balsy i wysuszonej trzciny, a następnie dokładnie 
polakierowane spławiki miały nabywców również 
za granicą. Leon Majsiuk był też na naszym terenie 
prekursorem w sprowadzaniu z b. NRD niedostęp-
nych w Polsce nowoczesnych przynęt nazywanych  
w fachowym języku wędkarskim zanętami i atrakto-
rami. Ale Rybnik będzie pamiętał Leona Majsiuka 
przede wszystkim jako fotografa i  kronikarza miasta. 
Jak mówi Bogdan Kloch, jego ilustrujące życie miasta 
zdjęcia z lat 60. i 70. są cennym dokumentem posze-
rzającym wiedzę o historii Rybnika, dlatego muzeum 
chętnie wzbogaciłoby o nie swoje zbiory. Rozmowy  
w tej sprawie z rodziną Leona Majsiuka trwają.

Wiesława Różańska

Z  aparatem i  wędką

H i s t o r y c z n e  z d j ę c i e  
z ubiegłorocznej plenero-
wej wystawy przedstawia-
jące świeżo upieczonego 
mistrza Polski, żużlowca 
Andrzeja Wyglendę; obok 
bohater fotografii współ-
cześnie z prezydentem Ryb-
nika Piotrem Kuczerą i au-
torem fotografii Leonem 
Majsiukiem

Leon Majsiuk prezentuje wykonane w czerwcu 1968 r. w Pszowie zdjęcia ówczesnego Metropolity 
Krakowskiego, kardynała  Karola Wojtyły, przyszłego papieża

17Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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W samorządzie jest wszystko!
Rozmowa z Łucją Pierchałą, wieloletnią szefową Biura radców prawnych Urzędu 

Miasta Rybnika, która na początku roku przeszła na emeryturę.

Trafiła Pani do rybnickiego urzędu 
miasta tuż po ogromnym przełomie poli-
tyczno-społecznym. Po pierwszych wolnych 
wyborach utrwalały się struktury samorzą-
dowe, pojawiały się nowe zadania i związane 
z tym zmiany legislacyjne, które trzeba było 
na bieżąco ogarniać. Jak wtedy wyglądała 
obsługa prawna magistratu? 

Był to okres bardzo wymagający, ale i przy-
noszący satysfakcję. Władze samorządowe 
zdawały sobie sprawę z konieczności wsparcia 
prawnego, dlatego poszukiwano radcy praw-
nego, który chciałby się tą tematyką zająć. 
Przez pierwsze 1,5 roku biuro tworzyłam sama,  
w 1992 r. wspomógł mnie kolega w niepełnym 
wymiarze godzin, a w 1996 r. dołączył następ-
ny. Aktualnie po moim odejściu Biuro tworzy 
czterech prawników, a wkrótce ma być jeszcze 
jedna osoba.

Rozumiem, że liczba pracowników biura 
radców rosła wraz ze zwiększaniem się 
zadań samorządu?

Dokładnie. Rybnik był jednym z pierwszych 
miast, które podjęło się, jeszcze przed obo-
wiązkiem ustawowym, prowadzenia szkolnic-
twa średniego, a od 1996 r., jako potencjalne 
miasto na prawach powiatu, znalazł się wśród 
46 miast realizujących pilotażowo zadania ma-
jącego powstać kolejnego szczebla samorządu, 
czyli powiatu. Rosła liczba spraw dotyczących 
własności mienia; także komunalizacja i przej-
mowanie majątku służącego do realizacji zadań 
gminy wiązało się z wieloma działaniami natury 
prawnej. Dobrym przykładem ówczesnych 
działań było przejęcie budynków PCK przy ul. 
Chrobrego i domu dziecka przy ul. Powstańców 
Śl. Przed wojną stanowiły one własność fun-
dacji PCK, po wojnie zostały upaństwowione, 
a po 1990 r. winny być skomunalizowane na 
rzecz gminy Rybnik. Jednak w połowie lat 90.  
o budynki upomniał się współczesny PCK, 
twierdząc, że jest prawnym następcą przed-
wojennej fundacji, nadal ujawnionej w księdze 
wieczystej. Skutecznie te roszczenia zablo-
kowaliśmy, wykazując, że brak im podstaw 
prawnych. Wszystko odbyło się nieprocesowo, 
w postępowaniu sądowym tzw. „wieczystoksię-
gowym”. Do dziś, kiedy idę ulicami Chrobrego 
i Powstańców Śl., czuję satysfakcję, że dzięki 
naszym działaniom te budynki należą do gminy.

W 1999 r. jako miasto na prawach powiatu 
Rybnik przejął kolejną część własności skarbu 
państwa służącą realizacji zadań powiatu; zapo-
wiadano również przejęcie szkół artystycznych, 
co jednak nie doszło do skutku. Wtedy też pre-
zydent Rybnika – jak każdy prezydent w mieście 
na prawach powiatu – stał się zarządzającym 

nieruchomościami skarbu państwa położonymi 
na terenie miasta. Gospodarowanie zasobami 
gminy i skarbu państwa oznaczało dla wszyst-
kich służb w tym także dla obsługi prawnej, 
nowe wyzwania.   

Była Pani związana z samorządem przez 
nieco ponad 26 lat, a w tym czasie wszystko 
wokół zmieniało się jak w kalejdoskopie, 
również przepisy, w zależności od sytuacji 
krajowej czy globalnej. Jak Rybnik sobie 
radził z kolejnymi wyzwaniami? 

Trzeba przyznać, że nasze miasto miało wy-
jątkowe szczęście do odpowiednich gospodarzy 
na konkretne czasy, wpisujących się znakomicie 
w rzeczywistość w której przyszło im zarządzać 
Rybnikiem. Józefa Makosza, pierwszego prezy-
denta w wolnej Polsce, cechował niezbędny na 
początku lat 90. entuzjazm, rozmach, uczciwość, 
pracowitość i kreatywność. Był pasjonatem  
i liderem, potrafiącym pociągnąć za sobą współ-
pracowników, by wykorzystać wszystkie możli-
wości realizacji wytyczonych celów i pokazać, 
że są efekty. Nie bał się ryzyka, rzeczy nowych, 
jak choćby programów pilotażowych. Rybnik 
w tym czasie zrobił milowy krok do przodu na 
wielu płaszczyznach rozwoju. Sprzyjającą oko-
licznością była większa niż dziś, ale w ramach 
obowiązujących przepisów, swoboda wyboru 
sposobu realizacji zadań miasta, których zresztą 
wciąż przybywało. Prezydent Adam Fudali był 
dobrym strategiem i świetnym gospodarzem 
na czas wykorzystywania środków unijnych, a 
nawet wcześniej – przedakcesyjnych. Rybnik był 
bardzo dobrze przygotowany do wejścia Polski 
do Unii Europejskiej: przewidując ewidentne 
korzyści, przygotowywano dokumentację inwe-
stycji, które mogły otrzymać dofinansowanie, 
zabezpieczano w budżecie środki własne. Minę-
ła połowa kadencji prezydenta Piotra Kuczery, 
dla którego największym wyzwaniem będzie 
budowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, 
wiążąca się również z wieloma problemami 
prawnymi. To nie jest łatwa kadencja, również 
ze względu na ciągłe ograniczanie gminom 
swobody wyboru własnej drogi w realizacji 
zadań, w zależności od ich specyfiki. Coraz 
mniej w przepisach jest tego „może”, a coraz 
więcej „musi”. Już od końca lat 90. i później 
postępowało, i nadal postępuje, uszczegóło-
wianie regulacji prawnych dla samorządów. 
Dziś wszystko zdąża w kierunku ujednolicania 
i centralizacji. Według mnie nie jest to zgodne 
z ideą i duchem samorządności a jej twórcy – 
profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski,  
a także Walerian Pańko – pewnie patrzą z nieba 
na to co się dzieje z rosnącym przerażeniem. 
Wsłuchując się w zapowiedzi rządzących, 

można przypuszczać, że samorząd nawet w tej 
postaci też może mieć problem z przetrwaniem. 

Kto i z jakimi problemami może się 
zwrócić do miejskiego biura radcowskiego?

Biuro radców prawnych pomocą prawną 
obejmuje urząd, prezydenta i radę miasta, 
ale też ok. 80 placówek oświatowych, Miej-
ski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 
a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz wszystkie miejskie placówki kultury. 
Opiniuje pod kątem prawnym uchwały rady 
miasta, zarządzenia prezydenta, służy pomocą 
komisjom rady, w tym rewizyjnej w sprawach 
skarg na prezydenta i na dyrektorów miejskich 
jednostek. Zadaniem biura jest też opinio-
wanie umów, pełnomocnictw, uczestniczenie  
w negocjacjach, pomoc i udział w spotkaniach, 
kiedy stroną jest miasto czy też ocena dostarcza-
nych miastu dokumentów. Radcy uczestniczą  
w procedurze zamówień publicznych,  poprzez 
opiniowanie wzorów umów oraz zapewniają 
obsługę sesji rady miasta. Służą też pomocą 
wydziałom UM, które w imieniu prezydenta 
realizują zadania samorządu poprzez wydawa-
nie decyzji administracyjnych czy pomagają np.  
w ich sformułowaniu. Chodzi najczęściej  
o sprawy nietypowe, precedensowe, kiedy 

Łucja Pierchała, absolwentka prawa na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śl. 
(1978 r.). Pracę rozpoczęła w biurze prawnym 
RPBW „PEBEROW”, kończąc w trakcie pracy 
3-letnią aplikację radcowską. Od 1987r. zatrud-
niona była w rybnickim oddziale Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego 
aż do jego likwidacji w 1990 r., w czym jako 
prawnik brała czynny udział. Okresowo udzielała 
pomocy prawnej w Wodzisławiu Śląskim, Mar-
klowicach i Jejkowicach. Od 8 listopada 1990 r. 
aż do przejścia na emeryturę 8 stycznia br. kie-
rowała Biurem radców prawnych Urzędu Miasta.
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O d p a d y  d u ż e  i  e l e k t r o
Przełom marca i kwietnia to okres, w którym po raz pierwszy w tym roku  

z prywatnych posesji i osiedli są wywożone wystawiane przez mieszkańców śmieci 
o dużych gabarytach i elektrośmieci. 

Przypominamy, że do tego rodzaju odpadów nie zaliczają się gruz i odpady z domowych 
rozbiórek i remontów, części samochodowe i puszki po farbach (zaliczane do odpadów nie-
bezpiecznych). Z kolei jeśli chodzi o opony, to w rachubę wchodzą jedynie te z samochodów 
osobowych. I tu jedna uwaga! Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, opony wystawione 
przed domem zbyt wcześnie, znikają często zanim jeszcze pojawi się samochód specjalistycznej 
firmy i wszystko wskazuje na to, że kradną je osoby, które później palą nimi w piecu. Dlatego 
w trosce o jakość powietrza, apelujemy, by opony i inne łatwopalne odpady wystawiać, o ile 
to możliwe, jak najpóźniej, czyli najlepiej wcześnie rano. Zgodnie z regulaminem wywozu 
odpadów, te powinny znajdować się przed posesją od g. 6.00.                                          (WaT)

Miejski serwis 
SMS-owy

Przypominamy, że w Rybniku funk-
cjonuje informacyjny serwis SMS-
owy. 

Jego odbiorcy otrzymują za darmo 
z magistratu SMS-y z najważniejszymi 
informacjami dotyczącymi funkcjonowa-
nia miasta m.in.: o robotach drogowych 
i wytyczonych objazdach, zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych czy dni miasta, 
ale także przypomnienia o upływających 

terminach płacenia podatków od nie-
ruchomości czy opłat za śmieci, a także 
wymiany dokumentów. 

By znaleźć się na liście adresatów in-
formacyjnych SMS-ów wystarczy wysłać 
SMS-a o treści TAK na numer 600 688 200. 
Koszt tego SMS-a aktywującego, uzależ-
niony od taryfy konkretnego operatora, 
to jedyny koszt jaki poniesiemy zostając 
subskrybentem serwisu urzędu miasta. 
By wyrejestrować się z serwisu, wystarczy 
na ten sam numer telefonu wysłać SMS-a  
o treści NIE. Prościej się nie da. 

(WaT)  

W kwietniu na pl. Jana Pawła II przed bazyliką św. Antoniego, blisko fontanny,  
Zarząd Zieleni Miejskiej zamierza posadzić siedem całkiem już sporych drzew. 

Intencja jest oczywista, chodzi o to, by na bardzo popularnym wśród mieszkańców placu  
w czasie upałów można było znaleźć kawałek cienia. Jak tłumaczy dyrektor „Zieleni” Joanna 
Kotynia-Gnot, drzewa zostaną posadzone w odpowiednio przygotowanym tzw. podłożu 
strukturalnym, dzięki czemu ich korzenie będą się rozrastać nie w głąb podłoża, ale pozio-
mo, na boki. Trwają poszukiwania firmy, która będzie w stanie posadzić odpowiednio duże 
drzewa i zgodzi się je pielęgnować w czasie kilkuletniego okresu gwarancji.

Wkrótce dokonane zostaną też niezbędne naprawy w sąsiadującym z pl. Jana Pawła II 
parku, gdzie reperacji wymagają m.in. podesty. Do rozwiązania jest problem trawnika nad 
rurowymi przejściami dla dzieci na placu zabaw. Nie ma szans by utrzymała się tam naturalna 
trawa, więc zostanie podjęta próba, zastąpienia jej trawą sztuczną, ale wszystko wskazuje na 
to, że rozwiązaniem docelowym będzie zbudowanie nad tymi rurami z tworzyw sztucznych 
drewnianych podestów, po których będą mogły chodzić dzieci.                                    (WaT)
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Pozbawione trawnika rury wyłączono tymczasowo z użytku   

Będą drzewa na deptaku

może pojawić się problem z interpretacją nowych 
przepisów. Jednak kompetencje, fachowość i świa-
domość prawna urzędników są na tyle wysokie, 
że takich problemów nie jest zbyt wiele. Corocz-
nie sporządzanych jest też kilkadziesiąt opinii 
prawnych na piśmie na wniosek prezydenta, jego 
zastępców czy wydziałów urzędu. Przybywa stale 
spraw sądowych i to różnego rodzaju, a zwłaszcza 
o zapłatę za korzystanie z mienia komunalnego 
czy skarbu państwa, z tytułu dzierżawy czy opłat za 
użytkowanie wieczyste. Mimo pisemnych przypo-
mnień, a następnie wezwań, które też nie odnoszą 
skutku, dług rośnie i sprawy często kończą się  
w sądzie. Gmina nie może tych kwot podarować, 
bo ma obowiązek dochodzić należności pod rygo-
rem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Przy tak dużym zasobie 
majątkowym Rybnika i zasobie skarbu państwa, 
podobnych spraw jest bardzo dużo. To m.in. 
takie kwestie powodują lawinowy wzrost spraw 
sądowych obsługiwanych przez Biuro. Obrazują 
to liczby: w 1992 r. spraw sądowych było 18;  
w 1993 r. – 23; w 2014 r. już 268; w roku 2015 padł 
rekord: spraw sądowych było 397, a w ubiegłym 
nieco mniej, bo 269.

Podsumowując: w coraz bardziej „uregulo-
wanym” świecie tak rozbudowana instytucja, 
jaką jest samorząd ponad 100-tysięcznego 
miasta, nie jest w stanie funkcjonować bez 
profesjonalnego, prawnego wsparcia? 

To prawda. Nie dość, że prawie każda dziedzina 
życia podlega coraz ściślejszym regulacjom, to 
jeszcze dzisiejsze prawo pisane jest niepotrzebnie 
skomplikowanym językiem, co pozwala na wielość 
interpretacji. Często, zanim wejdzie w życie już 
jest zmieniane, a na szkoleniach nawet autorzy 
aktów prawnych nie są w stanie pewnych kwestii 
wytłumaczyć. Generalnie jakość stanowionego 
dziś prawa jest przerażająco słaba. Przedwo-
jenny legislator przewraca się w grobie – stare 
przedwojenne przepisy np. prawo spółek, były 
pisane klarownym, doskonale zrozumiałym do 
dziś językiem.

Czy dla prawnika praca w samorządzie jest 
satysfakcjonująca?

Dla mnie jak najbardziej. Miałam doświadcze-
nia z wąskich branż – budownictwa, zwłaszcza 
obiektów naziemnych kopalń czy handlu i kiedy 
przeszłam do samorządu, okazało się, że tu jest 
wszystko! Ogromne spektrum spraw: realiza-
cja zadań gminy i powiatu, wydawanie decyzji 
administracyjnych, zastępstwo sądowe, opinie 
prawne, wszystko co wiąże się z własnością mienia 
komunalnego i państwowego, sfera dotycząca 
podatków i danin publicznych i wiele innych, czyli 
prawdziwy płodozmian. Pracowałam z zespołem 
doświadczonych prawników dobrze ze sobą 
współpracujących, a to jest w pracy bardzo ważne. 
Czuję się osobą spełnioną zawodowo, a teraz będę 
korzystać z uroków „programu dla seniorów”!

Rozmawiała Wiesława Różańska
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 — Od ponad 20 lat współpracuję z miastem 
i mogę potwierdzić, że Rybnik zawsze starał się, 
aby wprowadzane w oświacie zmiany jak naj-
mniej odczuły dzieci i ich rodzice. Tym razem 
jest podobnie — przekonywała Maria Lipińska 
z rybnickiej delegatury kuratorium. Jednak tym 
razem poprzeczka zawieszona była wysoko, bo 
miasto wzorcowo zrealizowało założenia po-
przedniej reformy i odseparowało dzieci młodsze 
od starszych i tak zmieniło obwody, by stworzyć 
samodzielne gimnazja. Dziś jest ich w mieście 
11 (wszystkich 15), stąd też kłopot, by w sposób 
racjonalny wdrożyć nową reformę oświaty, która 
zakłada ich likwidację. Tadeusz Bonk z wydziału 
edukacji rybnickiego magistratu poinformował 
rodziców, że we współpracy z dyrektorami ryb-
nickich szkół opracowano nowe obwody szkolne, 
poddano je konsultacjom i uwzględniono wiele 
uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Następnie 
radni w czasie lutowej sesji przyjęli pakiet uchwał 
oświatowych, które teraz czekają na pozytywną 
opinię śląskiej kurator oświaty. Gdy tak się sta-
nie 2 gimnazja dwujęzyczne zostaną wygaszone, 
4 gimnazja obwodowe zostaną włączone do 
istniejących w ich pobliżu szkół podstawowych, 
a 7 gimnazjów obwodowych przekształcanych 
zostanie w samodzielne podstawówki. 1 września 
w miejsce zasadniczych szkół zawodowych wpro-
wadzone zostaną branżowe szkoły I stopnia, dwa 
gimnazja specjalne zostaną włączone do szkół 
podstawowych specjalnych, a Gimnazjum Spe-
cjalne nr 19 przekształcone zostanie w nowe IX 
Liceum Ogólnokształcące Specjalne, które będzie 
się mieściło w Boguszowicach. W mieście ruszy 
też VIII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego w budynku obecnego G nr 2 przy ul. 
Grunwaldzkiej 18 (więcej o zmianach pisaliśmy 

w poprzednim numerze GR). Tyle teoria, pora 
na praktykę.

Problem pierwszy: jak w nowych podstawów-
kach sensownie pomieścić zarówno rozpoczynają-
cych tam swoją edukację uczniów szkoły podsta-
wowej i kończących naukę gimnazjalistów? — Co 
będzie, jak siedmiolatki spotkają się z nastolatkami 
w szatni lub na przerwach? Mamy sporo obaw — 
mówiła mama przyszłego pierwszoklasisty, który 
1 września ma rozpocząć naukę w niedobczyckiej 
Szkole Podstawowej nr 33 (dawne Gimnazjum nr 
11) w Zespole Szkół nr 5, gdzie mieści się też ogól-
niak i technikum. — Rozumiemy państwa obawy, 
bo dzieci są waszymi największymi skarbami i muszą 
w szkole czuć się bezpiecznie, dlatego w interesie dy-
rekcji i nauczycieli wszystkich przekształcanych szkół 
jest zapewnienie im absolutnego bezpieczeństwa. W 
tych placówkach zostaną wydzielone enklawy dla 
pierwszoklasistów, gdzie gimnazjaliści nawet się nie 
pojawią — zapewniał Tadeusz Bonk, dodając, że 
na przerwie statystyczny gimnazjalista bardziej 
interesuje się swoim smartfonem, niż dziećmi z 
młodszych klas, które z kolei najchętniej spędzają 
przerwy biegając po korytarzach i to właśnie takie 
zachowanie może być dla nich większym zagroże-
niem niż starsi koledzy. Katarzyna Fojcik, naczelnik 
wydziału edukacji dodała, że dobrym przykładem 
jest Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych, 
gdzie od pewnego  czasu przebywają też przedszko-
laki i nigdy nic złego się tam nie stało. Apelowała 
też o większe zaufanie dla gimnazjalistów, bo nie 
ma podstaw do tego, by zakładać, że będzie źle. 
— Wszyscy – począwszy od woźnej i sprzątaczki 
po dyrektora szkoły – będą zwracać uwagę na to, 
aby żadnemu z dzieci nie stała się krzywda, to jest 
dziś priorytetem. Dyrektorzy mogą rozważyć też 
możliwość, aby młodsze dzieci rozpoczynały naukę 

nie o g. 8, ale 
na przykład 
o 8.15, tak by 
nie docho-
dziło do przy-
padkowych 
spotkań na 
przerwach — 
mówiła na-
czelnik. — 
Jeżeli mimo 
w s z y s t k o 
rodzic uzna, 
że dziecko z 
jakiś wzglę-
dów nie czuje 

się w szkole bezpiecznie, powinien to zgłosić dyrek-
torowi — dodała Maria Lipińska.

Problem drugi: jak przeszyć dobrze skrojony 
wcześniej materiał i nie zbankrutować?  — W 
obecnym gimnazjum, które przekształcamy w 
podstawówki nie ma ani jednego małego krzesła 
i stolika dla małych dzieci, dlatego w szkołach 
powstają już klasy dla maluszków. Równie trudno 
będzie jednak w obecnych podstawówkach, gdzie 
nauka kończyła się na klasie szóstej – w siódmej, 
uczniowie będą potrzebowali pracowni przedmioto-
wych, m.in. chemicznych, czy fizycznych. Prezydent 
już przeznaczył pół miliona złotych dla szkół na do-
posażenie — tłumaczył Tadeusz Bonk, a naczelnik 
wydziału edukacji uświadomiła rodzicom, że po-
wstanie odpowiednich pracowni dla najstarszych 
klas podstawówek to kwestia najbliższych lat, 
a nie miesięcy. Rodziców martwią też warunki 
nauki w „przeładowanych” szkołach (najtrudniej 
będzie w Kłokocinie i Kamieniu), dlatego mogą 
rozważyć przeniesienie swoich dzieci np. do 7 klasy 
w innej szkole, pod warunkiem jednak, że będzie 
tam odpowiednia liczba dzieci, by klasa powstała. 
— Od szóstoklasistów często słyszymy, jak bardzo 
są rozczarowani tym, że nadal muszą chodzić do 
podstawówki, a przecież już mieli „awansować” 
i opuścić „starą” szkołę. Dostrzegamy te sygnały, 
dlatego przygotowaliśmy ofertę klas sportowych 
i dwujęzycznych, które obecnym szóstoklasistom 
umożliwią upragnioną zmianę szkoły. Nie chcemy 
też pozostawiać „czarnej dziury” po cieszących się 
sporą popularnością gimnazjach dwujęzycznych, 
dlatego w czterech podstawówkach – nr 9 w Śród-
mieściu, nr 10 na Nowinach, nr 36 w Boguszowi-
cach Starych i nr 15 w Rybnickiej Kuźni chcemy 
otworzyć siódme klasy dwujęzyczne — mówił Tade-
usz Bonk. Stąd prowadzone w szkołach sondaże, 
które mają dać odpowiedź na pytanie czy rodzice 
są zainteresowani ewentualnymi przenosinami. 
Dzieci, które zechcą uczyć się w klasach sporto-
wych lub dwujęzycznych, muszą jednak poczekać 
na otrzymanie świadectwa, promującego ich do 
następnej klasy. Warto też podkreślić, że nowe 
obwody szkół dotyczą tylko klas pierwszych – będą 
za to konsekwentnie przestrzegane. Dlatego może 
zdarzyć się, że pierwszak nie pójdzie do tej samej 
szkoły, co jego starszy brat czy siostra. 

Problem trzeci: jaka przyszłość czeka gim-
nazjalistów, ośmioklasistów, licealistów i ich 
nauczycieli? Uczeń, który skończy trzecią klasę 
gimnazjum może pójść do trzyletniego liceum, a 
ten który skończy ósmą klasę podstawówki – do 
czteroletniego liceum. — To będą dwie odrębne 
szkoły i nie będzie możliwości, aby absolwent pod-
stawówki uczył się w jednej klasie z absolwentem 
trzeciej klasy gimnazjalnej — tłumaczył rodzicom 
Bonk. Ci boją się chaosu, związanego również 
z egzaminami i testami. Absolwenci gimnazjum 
będą zdawać egzamin gimnazjalny, a uczniowie 
kończący ósmą klasę podstawówki – egzamin po 
szkole podstawowej. Z kolei absolwenci trzylet-
niego liceum napiszą inną maturę niż, ci którzy 
skończą liceum czteroletnie. — Będzie „bajzel” 
— skwitowała jedna z mam, która ma jeszcze w 

Spotkanie na temat wdrażania reformy 
edukacji w naszym mieście zorganizowało 
w rybnickim „Ekonomiku” kuratorium 
oświaty 

Musimy dać radę.. .
Jak poradzą sobie pierwszaki w jednej szkole z nastolatkami? Czy jest szansa, 

by siedmiolatek chodził do tej samej placówki ze starszym rodzeństwem? Do 
kiedy należy się zdecydować na wybór klas dwujęzycznych lub sportowych oraz 
czy kumulacja roczników w 2019 r. nie przekreśli szans rybnickiej młodzieży 
na dobre liceum? – to tylko część pytań, jakie zadali rodzice zainteresowani 
sposobem wdrażania reformy edukacji w naszym mieście. Spotkanie w rybnickim 
„Ekonomiku” zorganizowało kuratorium oświaty.
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pamięci zawirowania z „nową” i „starą” maturą, 
szczególnie w okresie przejściowym. Obecni 
uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, jeśli nie 
uzyskają promocji do następnej klasy, staną się 
uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. — 
Co będzie w 2019 r., kiedy dwa roczniki – ostatni 
uczniowie trzyletnich gimnazjów i pierwsi absolwen-
ci ośmioletnich szkół podstawowych – równocześnie 
pójdą do szkół ponadgimnazjalnych? — pytała 
jedna z mam. Jak wyjaśnił Tadeusz Bonk, dy-
rektorzy rybnickich szkół ponadgimnazjalnych 
będą w stanie przeprowadzić podwójny nabór,  
a wygaszane dwujęzyczne gimnazja „zrobią miej-
sce” nowym licealistom w dwóch najpopularniej-
szych ogólniakach, choć akurat w tych szkołach 
konkurencja zawsze była i pewnie nadal będzie 
spora. Rodzice chcieli też wiedzieć, jacy nauczy-
ciele będą uczyć ich dzieci, kto zostanie zwolniony, 
a kto zachowa posadę, ale tego niestety, nikt  
w tym momencie nie jest w stanie przewidzieć. — 
Starajmy się podejść do tej reformy tak, aby rodziła 
ona jak najmniej negatywnych emocji. Tak dzieje się 
w Rybniku, więc możecie z drobnym optymizmem 
patrzeć w przyszłość — mówiła rodzicom Maria 
Lipińska. — Reformę musimy wprowadzić w życie, 
czy się nam ona podoba, czy nie. Chodzi o to, żeby 
zrobić to możliwie bezboleśnie dla dzieci, nauczy-
cieli i nas wszystkich. Nie mamy wyjścia … musimy 
dać radę — podsumowała Katarzyna Fojcik. 

Sabina Horzela-Piskula

Ponad 19 mln zł unijnej dotacji na 
kompleksową termomodernizację 20 
miejskich budynków zdobył Rybnik 
w rozstrzygniętym jeszcze w lutym 
konkursie zorganizowanym przez zarząd 
województwa śląskiego. 

To największe w historii pozyskane przez ma-
gistrat jednorazowe dofinansowanie projektu, 
którego głównym celem jest poprawa jakości 
powietrza.

Rybnicki projekt obejmuje całościową termo-
modernizację 20 miejskich budynków – szkół  
i przedszkoli oraz znajdujących się w Śród-
mieściu przy ul. Powstańców Śl. dwóch obiek-
tów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Rybniku, czyli budynku pływalni oraz pawi-
lonu judo, w którym trenują nie tylko dżudocy 
Polonii Rybnik, ale też szermierze RMKS-u. 
Co ważne, projekt zakłada również wymianę 
lub modernizację źródeł ciepła ogrzewających 
ocieplane budynki; 10 zostanie podłączonych 
do sieci ciepłowniczej, 8 wyposażonych w nowe 
kotły gazowe, a dwa budynki będą ogrzewane 
tzw. pompami ciepła, wybudowanymi w ramach 
innego projektu, na który miasto również zdo-
było dofinansowanie. Magistrat wylicza efekty 

energetyczno-ekologiczne całego projektu: do 
ogrzewania poddanych termomodernizacji bu-
dynków potrzebnych będzie w skali roku o blisko 
11,5 mln kilowatogodzin energii mniej, a to z ko-
lei przełoży się na mniejszą emisję spalin – pyłu 
PM10 o 1,33 tony rocznie, a dwutlenku węgla 
o ponad 3,5 tony rocznie. Oczywiście efektem 
zmniejszenia energochłonności budynków będą 
zdecydowanie mniejsze koszty ich utrzymania, 
średnio spadną one o ponad 1,1 mln zł rocznie.

Pozyskana dotacja obejmuje też cztery szkoły 
i dwa przedszkola poddane termomodernizacji 
już w 2015 roku. Plan na rok 2017 obejmuje 11 
obiektów, w tym m.in. Zespół Szkół Technicz-
nych, Zespół Szkół nr 6 (specjalnych) w Bogu-
szowicach oraz oba obiekty MOSiR-u. Natomiast 
w roku 2018 zmodernizowane zostaną dzisiejsze 
gimnazja nr 2 i 10 oraz Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 7 w Orzepowicach.

Kosztorysowo wartość realizacji objętych 
projektem inwestycji to 23,9 mln zł, natomiast 
dofinansowanie wyniesie 19,2 mln zł. Faktyczne 
koszty będą jednak znane dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargów na termomodernizację 
wszystkich obiektów.

(WaT)

Od pięciu lat IV LO w Chwałowicach 
współpracuje z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, a od czterech organizuje 
konkursy wiedzy, w których głównymi 
nagrodami są indeksy tej katolickiej 
uczelni. W ostatniej edycji uczestniczyło 
ponad 300 młodych ludzi z różnych 
miast regionu. Indeksy KUL-u otrzymało  
w sumie 14 maturzystów.

— Jesteśmy z was dumni! Wykorzystajcie szan-
sę, którą zdobyliście. Indeksy tej renomowanej 
uczelni otwierają się przed wami nowe horyzonty. 
Cieszcie się swoim sukcesem i pamiętajcie, że  
w życiu nie można siedzieć w kącie, trzeba iść do 
przodu… — mówiła uczniom 
Małgorzata Wróbel, dyrektor 
IV LO. 14. szczęśliwych po-
siadaczy indeksów na wybrane 
kierunki trzech wydziałów 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego miało za sobą 
trzyetapową rywalizację. Naj-
pierw wypełnili testy w swoich 
szkołach, a potem w zależności 
od konkursu napisali eseje 
lub prace naukowe, które 
ocenili pracownicy KUL-u. 
Wreszcie 17 marca 30. finali-
stów przedstawiło swoje prace 

komisjom konkursowym. Potem zostało im już 
tylko czekać na uroczyste ogłoszenie wyników, 
które odbyło się tego samego dnia w Domu Kul-
tury w Chwałowicach, w obecności zaproszonych 
gości i władz uczelni. Po raz pierwszy w historii, 
jeden z trzech wojewódzkich konkursów wiedzy 
wygrała uczennica chwałowickiego IV LO. Julia 
Nogły okazała się bezkonkurencyjna w konkursie 
„Biotechnologia – jutro ludzkości”. — Przygo-
towałam pracę pt. „Kannabinoidy a medycyna”  
o substancjach zawartych w marihuanie medycznej. 
To dziś aktualny temat, nagłośniony przez zmarłe-
go niedawno Tomasza Kalitę, byłego rzecznika 
prasowego SLD, który zabiegał o zalegalizowanie 
medycznej marihuany, bo dzięki niej mógł pokonać 
ból i walczyć z guzem. Uważam, że powinno się 
umożliwić pacjentom korzystanie z takiej metody, 

skoro istnieje szansa, 
by zmniejszyć objawy 
choroby i pomóc w le-
czeniu — mówi Julia, 
która swoją pracą za-
pewniła sobie również 
indeks na dowolny 
kierunek Wydziału 
Biotechnologii i Nauk 
o Środowisku KUL. 
Przyznaje jednak,  

że jeszcze nie wie, czy zdecyduje się na studio-
wanie w Lublinie. — Wezmę to pod uwagę, ale 
zastanawiam się też nad medycyną we Wrocła-
wiu. Julia przyznaje, że najtrudniejszym etapem  
w konkursie była prezentacja pracy przed komisją 
konkursową. Podobnie uważa Filip Kaźmierczak 
z Zespołu Szkół nr 2 „Frycza”, który wygrał 
konkurs „Język angielski – pomysł na twoją 
przyszłość” i zdobył indeks na dowolny kierunek 
Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. — Nie 
wiem jeszcze, czy wybiorę te studia. Uczę się na 
profilu biologiczno-chemicznym i szczerze mówić, 
wciąż nie wiem, co chciałbym robić w przyszłości. 
Z pewnością jednak ten indeks to spory plus 
— mówi Filip, który w konkursie napisał esej  
w języku angielskim na temat mowy nienawiści. 
Maturzysta „Frycza” na co dzień interesuje się 
muzyką i filmem, z kolei historia jest domeną 
Justyny Kierzkowskiej z I LO w Mikołowie, 
która wygrała konkurs – „Budować przyszłość 
na fundamentach przeszłości” i zdobyła indeks 
na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL. Zwycięzcy 
trzech konkursów zorganizowanych przez IV 
LO i KUL otrzymali też nagrody i statuetki od 
miasta. — Jestem przekonany, że swoją postawą 
będziecie pięknie świadczyć o Rybniku i śląskiej 
ziemi, z której się wywodzicie. A jeżeli za parę lat, po 
zdobyciu wiedzy i cennych doświadczeń, zechcecie 
wrócić do naszego miasta, z otwartymi ramionami 
was przywitamy — podsumował Wojciech Świer-
kosz, wiceprezydent Rybnika.                             (S)

Julia Nogły z IV LO w Chwa-
łowicach okazała się bezkon-
kurencyjna w konkursie „Bio-
technologia – jutro przyszło-
ści” i zdobyła indeks KUL

Indeksy rozdane

Unijna dotacja do termomodernizacji

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

21Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



W fotograficznym skrócie

REKREACYJNY PARUSZOWIEC. Na błoniach w dzielnicy Paruszowiec-Piaski powstaje as-
faltowy tor do jazdy na rolkach. Będzie miał 400 m długości i 6 m szerokości, a w przyszłości 
zainstalowane tam zostanie oświetlenie, pojawią się też ławki i ogrodzenie. Tor ma być gotowy 
w połowie kwietnia i już dziś można być pewnym, że jako jedyny taki obiekt w mieście będzie 
się on cieszył sporą popularnością. Dwa lata temu jego budowa było jedną z ogólnomiejskich 
propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, ale w głosowaniu przepadła.   

SPOTKANIE Z LEGENDĄ. 7 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyło się spotkanie z Lechem Wałęsą, przywódcą „Solidar-
ności”, laureatem pokojowej nagrody Nobla i byłym prezydentem RP. Spora część jego uczestników zjawiła się w TZR zapewne 
po to by spotkać się z legendą i pewnie się nie zawiedli, choć konkretów z ust Wałęsy usłyszeliśmy niewiele. Mówił co prawda, 
że chce z rodakami przedyskutować, co Polska może przy dzisiejszej sytuacji w Europie zaproponować i, że chce nam pomóc, 
ale z widowni padały głównie pytania. — Nie panujemy nad demokracją, to jest karykatura, demokrację trzeba poprawić 
— mówił w Rybniku Wałęsa. W ostatniej części spotkania uaktywniły się osoby wypominające mu współpracę z bezpieką.

KWIATEK NIE TYLKO DLA EWY. 8 marca, w Dzień Kobiet prezydent Rybnika Piotr Kuczera już 
tradycyjnie wyszedł w miasto z naręczem kwiatów. Tulipany wręczał przypadkowo spotkanym 
kobietom, składając okolicznościowe życzenia. Reakcje niektórych rybniczanek były bardzo spon-
taniczne, więc czasem okolicznościowe życzenia z okazji „branżowego” święta były wstępem do 
krótkiej rozmowy na temat miasta i prowadzonej przez jego gospodarza polityki. Liczba kwiatów była 
oczywiście ograniczona, w przeciwnym razie prezydent mógłby w ten sposób spędzić całą dniówkę.

DWOREK DO SPRZEDANIA. Ten drogowskaz to już jedyna pozostałość po wyburzonym budynku 
XIX-wiecznego majątku Florianshof na Zamysłowie. Był już w ruinie i nigdy nie został wpisany do rejestru 
zabytków. Co prawda, wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał na chwilę prace wyburzeniowe, 
ale później cofnął swoją decyzję i wiekowy obiekt został wyburzony zgodnie z prawem. Kilka dni później  
w szkole na Zamysłowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, zorganizowane przez Franciszka 
Kurpanika, radnego i szefa zarządu dzielnicy, ale były to już przysłowiowe żale nad rozlanym mlekiem.

WIOSENNE GRAFFITI. 19 marca dziewięciu grafficiarzy z grupy Graffiti Art. Rybnik 
pomalowało parkan przy nadnacyńskich bulwarach, na wysokości Parku Tematycznego. 
To była ich spontaniczna akcja, sami też kupili potrzebne im do malowania farby, i zdecy-
dowali o tematyce swoich prac. Założenie artystyczne było stosunkowo proste – na murze 
miały się pojawić obrazy związane z wiosną i naturą. Pracy młodych ludzi przyglądało 
się z zaciekawieniem wielu rowerzystów, rolkarzy i spacerowiczów. 

TABLICA SIĘ ZNALAZŁA. Na płytę rynku wróciła tablica z brązu upamiętniająca wizytę marszał-
ka Piłsudskiego w 1922 roku. Słuszną, jak się okazało, tezę postawiła po przejrzeniu materiałów  
z monitoringu straż miejska informując, że być może została ona wywieziona z rynku przez Rybnickie 
Służby Komunalne wraz ze zwałami śniegu. Nieuszkodzoną płytę znaleziono w miejscu składowania 
owego śniegu na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Przed ponownym jej zamontowaniem, 
pracownicy RSK dospawali do płyty solidne kotwy, które związały tablicę z płytą rynku na dobre.
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HALO! SENIORZY! — Chcemy wydać wiersze rybnickich seniorów — mówiła Jolanta 
Groborz, przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów podczas spotkania, jakie 2 marca zor-
ganizowano w punkcie Halo! Rybnik. Starania o wydanie tomiku są pokłosiem pierwszego 
poetyckiego konkursu dla rybnickich seniorów, jaki odbył się w naszym mieście w ubiegłym 
roku. 40 autorów nadesłało wówczas 415 wierszy poświęconych seniorom i naszemu miastu; 
część z nich znajdzie się w tej książce. W spotkaniu adresowanym do rybnickich seniorów 
uczestniczyli też laureaci konkursu – zwyciężczyni Janina Nowak z Orzepowic, autorka 
wiersza „Masa upadłościowa” i zdobywca drugiego miejsca Józef Cycuła oraz wyróżniony 
w tym konkursie Henryk Kaletka. W czasie spotkania pt. „Jak żyje się seniorom w Rybniku?” 
Jolanta Groborz opowiedziała o działalności Rybnickiej Rady Seniorów, której przyświeca 
hasło „Rybnik przyjazny seniorom”, a laureaci konkursu poetyckiego przeczytali swoje wier-
sze. — Co roku układam dla rodziny i znajomych wierszowane życzenia świąteczne — mówił 
Józef Cycuła i odczytał wielkanocny wiersz zakończony słowami: „Nie bądź tylko święconych 
potraw konsumentem, ciesząc się najważniejszym chrześcijańskim świętem. Obyśmy tak, jak 
tradycyjnym jajkiem, umieli wszelkim dobrem w pokoju z sobą się dzielić”.   

PRACA NA UCZELNI. — Jeżeli ktoś rzeczywiście szuka pracy to na pewno ją znajdzie — mówi 
Ewelina Marszołek-Polańczyk z rybnickiego Punktu Pośrednictwa Pracy OHP, który zorganizował 
VIII Targi pracy i przedsiębiorczości. Imprezę, która odbyła się 15 marca w auli Centrum Kształce-
nia Inżynierów Politechniki Śląskiej, adresowano do osób poszukujących pracy stałej i dorywczej,  
w kraju i za granicą. — Obecnie rynek jest wyjątkowo otwarty na pracownika. Poszukiwani są 
głównie specjaliści. Mamy sporo ofert pracy fizycznej, m.in. dla spawaczy, ślusarzy, pracowników 
magazynów, czy operatorów wózków widłowych, ale również dla młodzieży — mówi organizator-
ka. Oferowano też pracę hydraulikom i ślusarzom w Niemczech oraz elektrykom i budowlańcom 
w Austrii, ale zatrudnienie na targach mogli znaleźć również graficy i programiści, a debiutująca 
na targach nowo otwarta firma Sekonix z Żor proponowała pracę na stanowiskach produkcyjnych 
i biurowych. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości z doradcą 
zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pszowie. Zainteresowani mieli okazję do-
wiedzieć się również, jak założyć i prowadzić własną firmę, a swoje stanowiska na dawnej Małej 
Scenie ustawiły też m.in. Wojskowa Komenda Uzupełnień, rybnicki ZUS oraz Politechnika Śl. i jej 
Biuro Karier Studenckich. Łącznie na targach zaprezentowało się ponad 50 wystawców z regionu.

WAGARY NA TARGACH. — Twój ulubiony zespół? — To Zespół Szkół Ekonomiczno – Usłu-
gowych! – przekonywali uczniowie „Ekonomika”, w którym 21 marca – pierwszego dnia wiosny, 
odbyły się jubileuszowe 10. Rybnickie Targi Edukacji. — Rozpoczyna się w waszym życiu ważny 
etap, który otwiera kolejne drzwi. Życzę wam trafnych wyborów — mówiła gimnazjalistom 
Urszula Warczok, dyrektorka „Ekonomika”, którego młodzież przygotowała program na temat 
targów, wzorowany na telewizji śniadaniowej. Obejrzeli go również goście z Włoch, Portugalii, 
Turcji i Łotwy, którzy wspólnie z uczniami ZSE-U realizują w ramach program Erasmus+ projekt 
„Nakrywanie europejskiego stołu”. — To dziesiąte targi, więc kiedy organizowano je po raz 
pierwszy, mieliście pięć, sześć lat. Dzisiaj idziecie krok dalej i stoicie przed kolejnym wyborem 
— mówił wiceprezydent Wojciech Świerkosz. Gimnazjaliści mieli doskonałą okazję, aby w jed-
nym miejscu zapoznać się z propozycjami wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych 
i niepublicznych w Rybniku. A ich uczniowie robili wszystko, by nakłonić gimnazjalistów do 
nauki właśnie w ich szkołach. Były ulotki, baloniki, drony, roboty, doświadczenia chemiczne, 
wypieki i kanapki, ale hitem tegorocznych targów okazał się kot Abi – maskotka Zespołu Szkół 
nr 5 w Niedobczycach, w którym młodzież może kształcić się na kierunku technik weterynarii. 

LUDZIE ROKU. 23 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej nagrodzono zwycięzców konkursu 
na Człowieka Roku portalu Rybnik.com.pl. W kategorii biznes kapituła konkursu przyznała 
statuetkę Andrzejowi Kłosokowi, właścicielowi Business Center K1, które zbudował na 
szkielecie biurowca dawnego Kombinatu Budownictwa Ogólnego. W dziedzinie kultury 
zwyciężyła malarka Maria Budny-Malczewska, która była animatorką projektów artystycz-
no-społecznych realizowanych przez fundację EDF Polska dla seniorów i podopiecznych 
placówki Cogito Noster w Niedobczycach. W kategorii „sport” patronujący konkursowi 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera, podobnie jak przed rokiem wręczył statuetkę Piotrowi 
Kuczerze, dżudoce Kejza Team Rybnik, który po ostatnich sukcesach jest na najlepszej drodze 
do startu na olimpiadzie w Tokio w 2020 r. Swojego Człowieka Roku wybrali też internau-
ci. Najwięcej, 3.373 głosy otrzymał Tomasz Kieczka, właściciel firmy Regio produkującej 
sportową odzież i twórca kobiecej drużyny futbolowej TS ROW Rybnik. Nagrodę specjalną 
otrzymała spółka Sare, działająca na rynku e-marketingu. Galę zakończyła dobroczynna 
licytacja obrazu Marii Budny-Malczewskiej. Wygrał ją Andrzej Kłosok, który zadeklarował, 
że na rzecz Hospicjum Domowego im. Rafała Kalinowskiego w Rybniku przekaże 3 tys. zł. 

23Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



— Spotkania teatralne zorganizowaliśmy z okazji 
15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale nie wy-
kluczamy, że będziemy kontynuować imprezę i za 
rok znowu zobaczymy występy seniorów na scenie 
— mówi Maria Białek, szefowa rybnickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 10 marca w Domu Kultury  
w Chwałowicach, który imprezę współorganizował, 
zaprezentowały się cztery grupy teatralne. „Senio-
rzy z zameczku” przy Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach pokazali gwarową baj-
kę „Królewna Śnieżka i siedmiu kurdupli”, grupa 
teatralna „Pod Kapeluszem” z Pszczyńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku – artystyczny spektakl 
muzyczny „W karczmie wszystko zdarzyć się może”, 
„Młodzi duchem” z Wodzisławskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wystawili komediową sztukę 
„Grunt to rodzinka”, a przegląd zakończył Teatrzyk 
na Pięterku 60+ z rybnickiego UTW, przedsta-
wieniem „Wielka księga krasnali”. Powstało ono  
w oparciu o teksty Marii Czubaszek. — Podtytuł tego 
przedstawienia „Bajka optymistyczna” zaczerpnęliśmy 

od znakomitej artystki, której, 
niestety, nie ma już z nami, ale 
pozostawiła ciekawe historie  
i jedną z nich postanowiliśmy 
wziąć na warsztat. Wprawdzie 
to świat baśni, w którym pojawiają się m.in. rycerze  
i krasnale, ale w tytułowej wielkiej księdze, zapisujemy 
różne mądrości, z których mogą skorzystać nie tylko 
krasnoludki, ale również ludzie — mówi Jerzy Frelich, 
były wiceprezydent Rybnika, reżyser przedstawienia. 
Zagrało w nim osiem osób, ale w rybnickim teatrzyku 
pracuje ich 18. Próby odbywają się w DK w Chwało-
wicach, ale też w Przygodzie, gdzie seniorzy korzysta-
ją również ze strojów. — „Wielka księga krasnali” to 
premierowy spektakl, który chcemy pokazać również 
na zakończenie jubileuszowego roku akademickiego 
UTW, ale pracujemy też nad dramatem George’a 
Bernarda Shawa „Pigmalion”. To ambitna sztuka, 
z której wybierzemy niektóre sceny. Już wiemy, że nie 
uda nam się pokazać jej w tym roku — zapowiada 
Jerzy Frelich. Będzie więc okazja do występu podczas 

kolejnych rybnickich spotkań teatralnych seniorów, 
bo jak podkreśla nasz rozmówca, seniorzy mają 
artystyczne pasje, które warto pokazywać.           (S)

Czekają na talenty
Rybnicka Rada Seniorów planuje organizację 

wystawy prac potwierdzających artystyczne uzdol-
nienia rybniczan w wieku 60 plus. Wystawa będzie 
częścią organizowanych po raz trzeci w naszym 
mieście Dni Seniora, które zaplanowano w ramach 
czerwcowych dni miasta. W czasie wtorkowych 
dyżurów (sala 213 rybnickiego urzędu miasta), 
członkowie RRS czekają na zgłoszenia osób, które 
chciałyby się pochwalić swoimi talentami plastycz-
nymi, rzeźbiarskimi, malarstwem lub rękodziełem. 

Ponad 60 osób wysłuchało informacji o programie 
„Świadomy senior”, który od grudnia ub. roku reali-
zują w naszym mieście policja, Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkie 
Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i rybnicki Klub 
Ju Jitsu sportowego. Głównym celem trwającego do 
30 czerwca br. programu jest ograniczenie liczby 
przestępstw, w których pokrzywdzonymi są osoby 
starsze. Ma on również zwiększyć ich świadomość  
i poczucie bezpieczeństwa poprzez praktyczną wie-
dzę m.in. o tym, jak nosić torebkę w zatłoczonych 
miejscach, jak obronić się w chwilach zagrożenia, czy 
też jak rozpoznać, że ich wnuki zażywają substancje 
psychoaktywne. 

Obecni na spotkaniu w Radziejowie mł. asp. An-
gelika Strzebinczyk i sierż. szt. Dariusz Jaroszewski 
uświadomili seniorom, jak bardzo zuchwali i po-

zbawieni skrupułów są wspólcześni oszuści, którzy 
wykorzystują nawet to, że „metoda na wnuczka” jest 
już powszechnie znana. — Dlatego najpierw do seniora 
dzwoni ktoś kto udaje „wnuczka” z prośbą o pieniądze, 
a po chwili – osoba, podająca się za policjanta lub 
agenta CBŚ z informacją, że rozpracowuje właśnie taką 
sprawę i prosi seniorów o pomoc w ujęciu dzwoniącego 
„niby wnuczka”, czyli przekazanie pieniędzy, by mogli 
przyłapać oszusta na gorącym uczynku. Seniorzy chcąc 
pomóc policji często dają się nabrać. Dlaczego? Bo 
mają dobre serca i nie widzą zagrożenia. Pamiętajcie 
jednak: policja nigdy, absolutnie nigdy, nie poprosi was 
o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy, nawet żeby ująć 
przestępcę — tłumaczył Dariusz Jaroszewski. — Oszu-
ści są coraz lepiej przygotowani i mają sporą wiedzę 
na temat rodziny osoby, do której dzwonią. Dlatego 
to, co będą wam opowiadać, wyda się wam bardzo 

prawdopodobne — przestrzegała Angelika 
Strzebinczyk. Dlatego policjanci apelowali o 
przezorność w zamieszczaniu informacji na 
Facebooku, ale też o czujność sąsiedzką, która 
może się okazać bezcenna nie tylko podczas 
wyjazdów urlopowych. Dariusz Jaroszewski 

omówił też inne metody działania oszustów: „na 
dotację”, gdy powołują się na unijną dotację i proszą 
o uiszczenie opłaty manipulacyjnej lub zaliczki na 
poczet późniejszego przedsięwzięcia; „na urzędnika”, 
kiedy przekonują np. o konieczności wykupu gruntu, 
na którym stoi ich budynek. Seniorzy dają się też 
oszukiwać metodą „na pracownika gazowni” lub 
„hydraulika”, gdy „fachowcy” karzą sobie płacić za 
usługę, której nie wykonali, albo wchodzą do domu  
i kradną. — Mieszkanka ul. Dworek straciła tak 3 tys. zł.  
Wpuściła do mieszkania „pracowników wodociągów”, 
którzy przyszli bez zapowiedzi, co już powinno wzbu-
dzić jej niepokój. Pod pretekstem awarii poprosili ją 
o zakręcanie i odkręcanie wody w łazience, a sami 
mieli sprawdzić rury w piwnicy, jednak sprawdzili co 
innego… Pamiętajcie, żeby wymagać legitymacji od 
osób wpuszczanych do domu, informować telefonicznie 
bliskich o takiej wizycie, zadzwonić i upewnić się, czy 
faktycznie pracownicy mają w danym dniu przeprowa-
dzać kontrolę lub usuwać awarię — mówił. Policjanci 
apelowali do radziejowskich seniorów, aby nigdy nie 
pożyczali pieniędzy osobom, których nie znają i nie 
ufali obcym. Omówili też założenia programu „Dziel-
nicowy bliżej nas” i działanie aplikacji mobilnej „Moja 
komenda”. — Dzisiejsze spotkanie zorganizowaliśmy  
z okazji Dnia Kobiet. Wystąpią dla nas również człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich z Popielowa–Radziejo-
wa. W naszym klubie jest 108 seniorów, w wieku od 60 
do ponad 90 lat. W roku organizujemy zwykle dziesięć 
imprez – od spotkań opłatkowych, przez powitanie lata 
po wspólne wycieczki, wczasy, czy pielgrzymki — mówi 
Alicja Dziwoki, która od 10 lat jest przewodniczącą 
radziejowskiego klubu seniora.                            (S)

Śnieżka na emeryturze
I Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów rozpoczęły się od krasnali 

i krasnalami się zakończyły, ale w międzyczasie nie zabrakło występów 
z elementami gwary i kabaretu, ale przede wszystkim – dobrej zabawy 
na scenie i na widowni. — I o to właśnie chodzi — podsumowuje Jerzy 
Frelich, reżyser rybnickiego Teatrzyku na Pięterku 60+.

O wnuczkach przy kawie
Już nie tylko metodę „na wnuczka”, ale też „na oficera CBŚ”, „pracownika 

wodociągów” oraz „na dotację” wykorzystują przestępcy, by wyłudzić pieniądze 
od starszych osób. Jak nie dać się oszukać radzili seniorom z Radziejowa rybniccy 
policjanci. Okazją było spotkanie zorganizowane przez tamtejszy klub seniora.

Alicja Dziwoki zaprosiła policjantów – Angelikę Strzebinczyk 
i Dariusza Jaroszewskiego, by opowiedzieli seniorom, jak 
ustrzec się oszustów 

Przegląd zakończył występ Teatrzyku na Pięterku 60+ z rybnickiego UTW, pt. „Wielka księga krasnali”
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— Boże, jaka ona jest śliczna 
— zachwyca się Aleksandra 
F r y d r y c h o w i c z ,  m i e j s k i 
konserwator zabytków. Mowa  
o Pasji, czyli scenie ukrzyżowania 
Chrys tusa  z  przydrożne j 
kapliczki stojącej przy ul. 
Rudzkiej, nad rzeką Nacyną  
w dzielnicy Orzepowice. 

Z racji swej formy i wysokości sięga-
jącej blisko 7 m, jest przez specjalistów 
określana jako kapliczka słupowa, ale 
częściej jest nazywana kolumną maryj-
ną, bo wieńczy ją figura Matki Boskiej, 
chroniona blaszanym baldachimem. 
W Małopolsce i na Mazurach takich 
kolumn, określanych też jako kaplicz-
ki słupowe jest wiele, ale w Rybniku 
tylko ta jedna. Zbudowano ją w roku 
jubileuszowym – 1900. Informacja  
o fundatorach znajduje się na bocznej 
ścianie kapliczki; byli to Józef i Karo-
lina Wengrzikowie, o których jednak 
wiadomo niewiele. Kaplicę zbudowali 
przed swoim domem, ale gdy w latach 
70. minionego wieku przesuwano ko-
ryto rzeki w tym miejscu, trzeba było 
wyburzyć kilka domów, między innymi 
dom fundatorów. 

Przez długie lata mieszkańcy opie-
kujący się kapliczką malowali ją  
w całości, łącznie z Pasją, farbą jedne-
go koloru, przez co czasem, zlewając 
się z tłem, z drogi była ledwie widocz-
na. Na tyle nie rzucała się w oczy, że 
gdy w 2000 roku na zlecenie urzędu 
miasta sporządzano inwentaryzację 
krzyży i kaplic przydrożnych, jej jednej 
w tej inwentaryzacji nie uwzględniono. 
Prawdopodobnie ktoś ją zwyczajnie 
przeoczył. Co ciekawe, przez długi 
czas nie było jej również na mapach 
geodezyjnych.

Gdy w magistracie zapadła w końcu 
decyzja o jej gruntownym odnowieniu, 
pojawiła się przeszkoda. Okazało 
się, że kapliczka stoi na skrawku 
prywatnego gruntu, co wykluczało 
wydatkowanie pieniędzy z budżetu 
miasta, bo samorząd nie może fi-
nansować remontów obiektów, które 
są własnością prywatną. Urzędnicy 
dotarli więc do mieszkającego w Kra-
kowie właściciela gruntu i odkupili 
od niego ten niewielki skrawek ziemi 
w kształcie trapezu. Można się było 
zabrać za odnawianie kapliczki. Jak 
się okazało, cały postument jest wyko-
nany z piaskowca, ale by go odsłonić 
trzeba było usunąć kolejne warstwy 
nakładanej na przestrzeni lat farby 

emulsyjnej, co wymagało mrówczej 
pracy konserwatorów. Figura Maryi 
stojąca na szczycie kapliczki oraz Pa-
sja są wykonane z wypalanej w piecu 
ceramiki.

— To piękne, wręcz unikatowe 
przedstawienie męki Pańskiej. Jest 
Chrystus wiszący na krzyżu, Matka 
Boska, św. Jan i Maria Magdalena. 
Postaci przedstawione są w sposób  
w pełni oddający dramaturgię tej sceny 
— mówi Aleksandra Frydrychowicz. 
Odrestaurowaniem kapliczki zajęła 
się grupa konserwatorów z Krakowa, 
grupa, bo potrzebni przy tym byli 
przedstawiciele różnych konserwa-
torskich specjalności, czyli fachowcy 
m.in. od kamienia, ceramiki, polichro-
mii i rzeźby. Do ich pracowni trafiła 
Pasja i figura Matki Boskiej, która jak 
się okazało była pęknięta. Pęknięcie 
było na tyle duże, że w środku figury 
znaleziono gniazdo jaskółek. Do 
pracowni trafił też chroniący figurę 
Maryi, kuty wedle dawnych technik 
kowalskich na zimno, blaszany bal-
dachim. W kolejnym sezonie konser-
watorskim przystąpiono do renowacji 
samego postumentu, a gdy ta dobiegła 
końca, polichromowana pasja wróciła 
na swoje miejsce. W porozumieniu 
ze specjalistami ustalono zgodne  
z tradycją ikonograficzną malowanie 
poszczególnych postaci: Matki Bo-
skiej, św. Jana i św. Marii Magdaleny. 
Pasja prezentowała się pięknie i cała 
kapliczka nabrała wyrazu. Zauważyli 
to, niestety nie tylko mieszkańcy 
Orzepowic.

Na początku czerwca 2012 roku 
Aleksandra Frydrychowicz przejeż-
dżając któregoś poranka ul. Rudzką, 
jak zwykle zerknęła na kapliczkę  
i zauważyła, że coś się zmieniło. 
Chwilę później wiedziała już, że ka-
pliczka została okradziona. Ktoś wyjął 
z niej figury postaci stojących pod 
krzyżem; sam krzyż pozostał 
na miejscu. Policję oczy-
wiście powiadomiono, ale  
w końcu czerwca rybnic-
ka komenda umorzyła 
postępowanie w sprawie 
tej kradzieży i sprawa 
wydawała się bezna-
dziejna. Jakież było 
zaskoczenie pani Oli, gdy  

w lutym 2013 roku otrzymała wezwa-
nie do Sądu Rejonowego w Rybniku 
na rozprawę w sprawie tej kradzieży. 
Okazało się, że kapliczkę przy Rudz-
kiej ogołociły osoby naro-
dowości romskiej, które 
okradły też kilka innych 
kapliczek w sąsiednich 
miejscowościach. Skra-
dzione figury wywiozły 
do Rumunii, gdzie miały 
być ozdobą przydomowych ogródków. 
Po dwóch rozprawach miasto cudem 
odzyskało skradzioną część kapliczko-
wej Pasji. Nieco zniszczone w czasie 
ostatnich przygód figury ponownie 
trafiły do pracowni konserwatorskiej. 
Wykonano też kopię grupy pasyjnej 
z tworzywa sztucznego, to ona trafi 
wkrótce do kapliczki w Orzepowi-
cach, natomiast oryginalne rzeźby 
ceramiczne znajdą swoje stałe miejsce  
w tamtejszym kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Floriana.

Miejski konserwator zabytków 
Aleksandra Frydrychowicz zwraca 
uwagę, że pasja z Orzepowickiej 
kapliczki to prawdziwa perełka.  
— Przedstawień sceny ukrzyżowania 
poza stacjami drogi krzyżowej praktycz-
nie się nie spotyka. Nie wiemy niestety, 
kto jest jej autorem. Być może był to 
miejscowy zdun-artysta, a być może 
kupiono gotowe rzeźby np. we Wrocła-
wiu bądź Krakowie. W czasie ostatniej 
wojny figury postaci spod krzyża zostały 
uszkodzone, ale w latach powojennych 
je naprawiono. 

Odnowione figury wrócą do kaplicz-
ki w Orzepowicach już w kwietniu.

— Ratowanie zabytków, nawet tak 
wydawałoby się małych i niepozornych, 
to często długa i wyboista droga, wyma-
gająca zaangażowania i ciągłej troski 
wielu osób oraz niemałych środków 
finansowych — podsumowuje miejski 
konserwator zabytków Alek-

sandra Frydrychowicz.  
Wacław Troszka

Pasja z orzepowickiej kapliczki

Odnowione figury padły łupem złodziei, 
ale szczęśliwie udało się je odzyskać. Jeśli 
pogoda dopisze, jeszcze przed świętami 
wrócą na swoje miejsce
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W y s o k a  i  e f e k t o w n a 
kapliczka słupowa stoi przy 
ul. Rudzkiej, nad Nacyną  
w dzielnicy Orzepowice.  
W jej dolnej części, przy 
krzyżu widoczne jest puste 
miejsce po wyjętych figurach

25Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Powstała w 1997 roku placówka przyjęła  
w sumie 100 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. — Została otwarta dla 35 niepeł-
nosprawnych, ale ich liczba sukcesywnie rosła. 
Gdy rodzice dowiedzieli się, że powstaje miejsce, 
w którym ktoś fachowo zaopiekuje się ich dziec-
kiem, chętnie z tej propozycji korzystali, zwłasz-
cza że często były to osoby, które przez długie lata 
większą część dnia spędzały w czterech ścianach. 
Dla nich była to niesamowita zmiana — mówi 
Lidia Moc, przewodnicząca rybnickiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością In-
telektualną, które prowadzi 
warsztaty.

Dzisiaj 45 podopiecz-
nych, w tym najstarszy, li-
czący 57 lat Janusz, pięć dni  
w tygodniu spędza tu po 
siedem godzin. Biorą udział  
w zajęciach zorganizowanych 
w dziewięciu pracowniach: 
m.in. ceramicznej, technicz-
nej, plecionkarstwa czy witra-
żu, mają pomoc rehabilitanta, 
logopedy i psychologa. Przygo-

towują się też do podjęcia pracy. Choć to żmudna  
i długa droga, niektórym udaje się znaleźć 
zatrudnienie: Hania pracuje w urzędzie mia-
sta, Justyna od niedawna w restauracji KFC,  
a Bogusława już wkrótce będzie można spotkać 
w szatni ośrodka Bushido. W sumie osiem osób 
podjęło i utrzymało zatrudnienie. 

Ale nawet dla tych, dla których aktywizacja 
zawodowa nie kończy się sukcesem, pobyt 

w warsztatach jest jak los wygrany na loterii. 
33-letnia córka Damiana Dobosza, wiceprze-
wodniczącego stowarzyszenia, uczestniczy  
w zajęciach od 14 lat. — Bardzo się zmieniła: 
wcześniej była nieśmiała, tutaj nabrała ogłady, 
potrafi postawić na swoim, wywalczyć to, na 
czym jej zależy, jest bardziej zaradna i otwarta 
— mówi pan Damian, a Lidia Moc wyjaśnia: 
— Brat czy siostra osoby niepełnosprawnej 
mają swoje życie, dorastają, odchodzą z domu. 
Nasi podopieczni uczą się samodzielności, 
spędzają wspólnie czas, rozmawiają, a czasem 
nawet się kłócą. Terapia dostosowana jest do 

ich możliwości; gdy mają problem 
z mówieniem logopeda pomaga im 
przełamać tę barierę, uczestniczą  
w wyjazdach, poznają inne miejsca 
i inne życie. Z kolei Agata Marsza-
łek, kierownik „Przystani” dodaje: 
— Rodzice roztaczają często nad 
niepełnosprawnym dzieckiem para-
sol ochronny, który u nas jest trochę 
mniej szczelny. Bliscy, co zrozumia-

łe, są nadopiekuńczy, w placówce staramy się 
bardziej obiektywnie oceniać potencjał naszych 
uczestników i, jeśli to możliwe,  więcej od nich 
wymagać poprzez wspieranie, a nie wyręczanie.

Dla rodziców, którzy przez lata żyją z niepeł-
nosprawnym dzieckiem, możliwość pozosta-
wienia go na kilka godzin w bezpiecznym miej-
scu, w którym ktoś jeszcze zadba o jego rozwój, 
jest nie do przecenienia. — Kochamy nasze 

dzieci, ale opieka nad nimi 
jest bardzo męcząca. To 
trudne zobowiązanie na 
całe życie, ciężka praca 
przez 24 godziny na dobę. 
Z wiekiem dzieci częściej 
chorują, mają problemy 
emocjonalne, nierzad-
ko popadają w depresję.  
A my jesteśmy coraz starsi  
i słabsi. Mając świado-
mość, że jest im tu dobrze, 
są bezpieczni, robią fajne 
rzeczy, zajmują się czymś 
wartościowym, bez wyrzu-
tów możemy iść na zakupy, 
do lekarza, albo po prostu 
chwilę odpocząć — dodaje 
Lidia Moc.  

O przyjęcie do dwóch 
rybnickich WTZ ubiega się obecnie 20 osób. 
Szansę na skrócenie kolejki dają coraz bardziej 
realne plany utworzenia spółdzielni socjalnej, 
w której zatrudnienie ma znaleźć m.in. sześciu 
niepełnosprawnych, w tym czterech uczestników 
WTZ nr 1. — Jeśli uda nam się otrzymać  dofi-
nansowanie, jesienią, w bezpośrednim sąsiedztwie 
warsztatów uruchomimy smażalnię — zapowiada 
Agata Marszałek i dodaje, że zakład miałby 
serwować m.in. naleśniki, placki i smażone ryby. 
Gdyby jeszcze powstał w Rybniku kolejny śro-
dowiskowy dom samopomocy lub klub terapii 
dla osób nie mających szans na zatrudnienie, 
czy placówka całodobowego pobytu dla niepeł-
nosprawnych, których bliscy umierają lub nie są 
w stanie się nimi zajmować, rodzice i osoby za-
angażowane w opiekę nad niepełnosprawnymi 
intelektualnie z pewnością odetchnęliby z ulgą.

Dominika Ingram-Nowaczyk

Bezpieczna przystań na lata
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną poddawane są tu terapii, 

rehabilitacji, uczą się otwartości i kontaktów z innymi. Dla ich rodziców, obciążonych 
wieloletnią, codzienną opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem to miejsce, dzięki 
któremu mają chwilę wytchnienia i czas, by „naładować akumulatory” na kolejne 
dni. Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” przy ul. Kościuszki od dwudziestu 
lat wspierają niepełnosprawnych i ich rodziny. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 
„Przystań” powstały w 1997 roku, 
kiedy to Stanisław Kulpa, ówczesny 
przewodniczący rybnickiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym wspólnie 
z Henrykiem Taraburą podjęli starania  
o pozyskanie budynku, w którym niepeł-
nosprawni intelektualnie braliby udział 
w zajęciach terapeutycznych. Wkrótce 
rozpoczęto adaptację budynku daw-
nej przychodni przy ul. Kościuszki 55,  
a wsparcia przy tworzeniu warsztatów 
udzielili: członek ówczesnego zarządu 
miasta Maria Kufa-Skorupa, wicepre-
zydent Józef Cyran, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Jerzy Kajzerek, oraz 
Elżbieta Frydrych, wówczas dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Kolejnymi kierownikami 
placówki byli: Leszek Frydrych, Jadwiga 
Buchta i Danuta Reclik. Od ośmiu lat 
warsztatami kieruje Agata Marszałek.

Prace warsztatowiczów, wykonane m.in. w pracowni ceramicznej można zobaczyć na 
organizowanych w mieście wystawach

Swój jubileusz Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 uczciły zabawą w stylu lat 
dziewięćdziesiątych
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— Dzień baliku to dla dzieci wyjątkowy, 
w którym można być tym, kim się chce,  
i realizować najskrytsze marzenia. W tym roku 
w zabawie uczestniczyli szlachetni Batma-
ni, prawi policjanci, prześliczne księżniczki  
i sympatyczne zwierzęta. Cieszy nas, że rodzice 
tak bardzo angażują się w odpowiednie przy-
gotowanie i przebranie swoich pociech. Z ich 
relacji wiemy, jak bardzo dzieci czekają na to 
wydarzenie — mówi Hanna Sibon-Żak, psy-
cholog, kierownik działu rehabilitacji psycho-
społecznej. Karnawałowe bale przebierańców 
to już tradycja, bo w ośrodku są organizowane 
od ponad dwudziestu lat. Niepełnosprawność 
wymaga leczenia i rehabilitacji, jednak dla 
dobra i zdrowia dzieci nie można zapominać 
o zaspokajaniu ich potrzeb emocjonalnych 
i społecznych. Temu właśnie służą wspólna 
zabawa i kontakt ze sztuką, dlatego maluchy 
regularnie odwiedza z przedstawieniami kra-
kowski Teatr Za Jeden Uśmiech. Integracja  
i budowanie serdecznych relacji z otoczeniem 
znakomicie wspomagają działania medycz-
ne, których szeroki wachlarz znajdziemy  
w ofercie placówki. — Naszym zadaniem jest 
prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji, po-
legającej na diagnozowaniu, wieloprofilowym 
leczeniu, usprawnianiu ruchowym oraz terapii 
umysłowej dzieci i młodzieży. Wspieramy 
także rodziny w radzeniu sobie  
z  problemami wynikającymi  
z niepełnosprawności dziecka, 
m.in. poprzez szkolenia i instruk-
taże dla rodziców, dotyczące pracy  
z dziećmi w domu — mówi dyrek-
tor placówki Grażyna Paś. Ośro-
dek mieszczący się obok kościoła 
św. Jadwigi Śląskiej, w codziennej 
działalności stara się realizować 
misję swojego założyciela ks. 
Henryka Jośki, który słynął ze 
szczególnej wrażliwości i troski 
wobec chorych dzieci. Diagnozo-
waniem, leczeniem i rehabilitacją 
zajmują się wykwalifikowani le-
karze (pediatra i neurolog) oraz 
dobrze wyszkolona kadra fizjo-
terapeutów, psychologów, logo-
pedów, pedagogów, terapeutów 
zajęciowych itp. Wszyscy specja-
liści ściśle ze sobą współpracują, 
by uzyskiwać jak najlepsze efekty. 
W ośrodku działa tzw. wczesna 
interwencja obejmująca dzieci 
do siódmego roku życia, czyli 

wczesna stymulacja rozwoju dostosowana 
do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 
Z pobytu dziennego mogą korzystać tutaj 
maluchy w wieku od 2 do 7 lat, a zajęcia są 
prowadzone między g. 6.30 a 15.30. W harmo-
nogramie znajdują się codzienne ćwiczenia 
ruchowe, indywidualna terapia logopedycz-
no-psychologiczna, grupowa terapia ogólno-
rozwojowa, jak i różnorodne formy terapii, 
aktywizujące rozwój wszystkich sfer życia 
dziecka. Bogato wyposażona i dostosowana 
do potrzeb pacjentów jest także pracownia 
fizjoterapii. — Dysponujemy nowoczesnym 
sprzętem medycznym i terapeutycznym. Jako 
nieliczni posiadamy basen, który nie tylko 
dostarcza naszym podopiecznym wiele radości 
i dobrej zabawy, lecz przede wszystkim jest 
wykorzystywany w rehabilitacji — podkreśla 
dyrektor Grażyna Paś. W 2016 roku z pomocy 
ośrodka skorzystało 1020 rybniczan (do 18. 
roku życia) oraz 123 dzieci z gmin ościennych. 
Więcej informacji na temat działalności pla-
cówki i zasad przyjęcia można znaleźć na jej 
stronie internetowej (www.miastorybnik.pl/
olr) oraz uzyskać pod numerami telefonów 
32 422 30 55 lub 32 422 66 58.

Małgorzata Tytko

U c z ą ,  b a w i ą  i  l e c z ą 6 kwietnia w restauracji Europa  
w Orzepowicach przy ul. Żołędziowej 
100 odbędzie się konferencja 
medyczna „Codzienność i wyzwania 
specjalistycznej opieki paliatywnej”. 

Celem spotkania jest popularyzacja 
wiedzy dotyczącej opieki nad nieule-
czalnie chorymi oraz wymiana dobrych 
praktyk między pracownikami placówek 
medycznych i hospicjów oraz instytucjami 
zainteresowanymi tym zagadnieniem.  
W programie zaplanowano prelekcje na-
ukowców i specjalistów zajmujących się 
na co dzień opieką paliatywną. Organiza-
torem konferencji jest fundacja Puls-Med 
„Blisko Ciebie”, która myśli o stworzeniu 
w Rybniku stacjonarnego hospicjum:  
— Z osobami w stanie terminalnym mamy 
styczność na co dzień, dlatego wiemy 
jakiego wsparcia i pomocy potrzebują. 
Zwłaszcza ze strony wykwalifikowanego 
personelu medycznego. Zapotrzebowanie 
na tego typu świadczenia jest bardzo 
duże, dlatego chcielibyśmy wybudować w 
Rybniku hospicjum stacjonarne. Wierzę, 
że kwietniowa konferencja zwróci uwagę 
na problem dostępności fachowej opieki 
paliatywnej w regionie, a może i przy-
spieszy budowę tej niezwykle potrzebnej 
placówki — mówi Sylwia Figura-Klusz-
czyńska, prezes fundacji.                    (D)

Na co dzień podopieczni Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II na Nowinach spędzają czas 
na rehabilitacji i ćwiczeniach wspomagających rozwój, ale w karnawale świetnie 
bawili się podczas balu przebierańców. Przy okazji relacji z tego wydarzenia warto 
wspomnieć o ważnej misji jaką realizuje rybnicki ośrodek.

Celem jest 
hospicjum

W karnawałowej zabawie wzięło udział ponad 30 dzieci w wieku od 2 do 6 lat, korzystających z oddziału dziennej rehabilitacji.
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NIEDZIELA
26.03. 

• 15.00 – Klub „Harcówka”: Gitarowy 
rekord Rybnika (w programie m.in. 
warsztaty dla gitarzystów, koncert ze-
społu Leszek Cichoński Guitar Workshop 
oraz gitarowy rekord Rybnika).  

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bogu-
szowicach: Bajkowa Niedziela – pre-
mierowa spektaklu „Tymuś i Oleńka”  
w wykonaniu Teatru Supeł.

• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas 
kobiet (zajęcia dla pań, zapisy: 503 
070 813).

• 20.00 – Kulturalny Club: Heart Attack  
i przyjaciele – koncert.

PONIEDZIAŁEK
27.03.

• 17.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: „Cu-
kry naturalne” – wernisaż prac pracowni 
plastycznej Kameleon. 

28 marca
WTOREK

• od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Kids speak english „Let’s sing and dan-
ce” – przegląd występów artystycznych 
dzieci przedszkolnych. 

PIĄTEK
31.03 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Edukacja 
Rity” – spektakl z udziałem Katarzyny 
Ucherskiej i Piotra Fronczewskiego. 

01.04.
SOBOTA

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Warsztaty 
przy kawie – wielkanocne rozmaitości 
z gliny.

• od 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Podróżników Kara-
wana (w programie: prelekcje, wystawy, 
kiermasz rękodzieła etnicznego, szczegó-
ły: www.dkchwalowice.pl).

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 

koncert Macieja Maleńczuka.
• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 

Kawiarniany wieczór kabaretowy (w 
programie spektakl dla dorosłych Teatru 
Lalkowego Marka Żyły i występ kabare-
towy Tadeusza Kolorza). 

02.04. 
Niedziela

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXVII Vinyl 
Swap – giełda płyt winylowych, kom-
paktowych, kaset, książek o tematyce 
muzycznej i sprzętu muzycznego. 

• od 13.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Podróżników Kara-
wana (w programie: prelekcje, wystawy, 
kiermasz rękodzieła etnicznego, szczegó-
ły: www.dkchwalowice.pl).

• 15.00 – Halo! Rybnik: „Przewodnik zno-
wu czeka” – wędrówka szlakiem detali 
architektonicznych z Jackiem Kamińskim.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W brzu-
chu” – premierowy spektakl Teatru Tara 
Bum z TZR.

04.04
wtorek

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w 
teatrze – Kuba Więcek Trio feat. Michał 
Barański i Łukasz Żyta.

5.04
Środa

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: V 
Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny 
„Przestrzeń wyobraźni”. 

• 17.30 – Muzeum: Spotkanie z cyklu „Hi-
storia magistra vitae est?” –  o historii 
kolei w Rybniku opowie dr Dawid Keller.

6.04 
Czwartek

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: V 
Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny 
„Przestrzeń wyobraźni”. 

• 17.00 – Rynek: V Rybnicki Dziecięcy 
Festiwal Teatralny „Przestrzeń wy-
obraźni” – spektakl uliczny „Rekrut” 
Teatru Epidemia w Bierunia. 

• 17.45 – ogłoszenie wyników. 
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna: „W śląską stronę – Rączka 
gotuje na beztydziyń i świynta” – spo-
tkanie z kucharzem Remigiuszem Rączką.

7.04 
Piątek

• 11.30 – Gimnazjum nr 1: uroczystości z 
okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej.

• 17.00 – Halo! Rybnik: Tajemnice pod-
ziemnej sceny metalowej – Mirosław 
Górka, wydawca zina „Rise for victory” 
opowie o „metalowym undergroundzie”.

• od 19.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: Noc z Andersenem – „W 
tajemniczym ogrodzie”.

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Shirley Valentine” – spektakl Scena 
Poczekalnia, z udziałem Izabeli Noszczyk. 

• 20.00 – Kulturalny Club: Koncert Afu-Ra.

08.04
sobota

• od 8.00 – Deptak (ul. Jana III Sobieskiego i 
ul. Powstańców Śląskich): Jarmark staroci 
i rękodzieła.

• od 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
Jarmark wielkanocny.

• od 12.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
Wielkanocny kiermasz rękodzieła. 

• 15.00 – Industrialne Centrum Kultury w 
Niewiadomiu: „Wiklinowe koszyki” – 
warsztaty artystyczne.

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Niesamowite przygody Rycerza Jan-
ka” – premiera spektaklu Teatru Lalek 
Marka Żyły. 

• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury w 
Niewiadomiu – „Himalaje” – spotkanie 
w ramach cyklu „Podróże małe i duże”.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Wieczór Sztuk (w programie: pokaz 
tańca flamenco w wykonaniu Agnieszki 
Korbel, wernisaż wystawy malarstwa 
Grażyny Kaznowskiej i fotografii Mariana 
Miełka).  

• 19.00 – Kościół pod wezw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej: koncert pasyjny kwin-
tetu blaszanego Con Sordino z rozważa-
niem męki pańskiej. 

Niedziela
9.04.

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: II 
Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Śląskiego Grand Prix Polski Viverso 
2017.

• 9.00 – Kościół w Golejowie: Pasja wg. 
św. Mateusza (m.in. chór parafialny 
Zorza i soliści).

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bogu-
szowicach: „Niesamowite przygody 
Rycerza Janka” – spektakl Teatru Lalek 
Marka Żyły. 

• 19.00 – Kulturalny Club: koncert Luizy 
Farouni. 

Poniedziałek
10.04. 

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż 
wystawy malarstwa Krystyny Misali.

12.04
Środa

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „Ziemia zapisana jest ścież-
kami (O idei podróżowania)” – wykład 
dr. Jacka Kurka.

19.04
Środa

• 17.30 – Muzeum: Spotkanie z cyklu 
„Historia magistra vitae est?” – „Przy-
bysze. O powojennym osadnictwie na 
Górnym Śląsku” – dr Adam Dziuba.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Music 
& Soul Festival – musical „Jak ogień. 
Prorok Eliasz – próba wiary”. 

20.04. 
czwartek

• od 9.00 – Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu: Artystyczny Przegląd 
Twórczości Dziecięcej (szczegóły www.
ick.rybnik.pl). 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kabaret 
pod Wyrwigroszem z programem 
„500 plus”.
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21.04
Piątek

• od 17.00 – Państwowa Szkoła Muzyczna: 
III Rybnickie Forum Kultury (w progra-
mie m.in. prezentacje, minirecital i panel 
dyskusyjny „To Ty tworzysz kulturę”). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Skrzy-
dła” – batik monumentalny – wernisaż 
wystawy Doroty Wielkosielec. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
Babski Comber (kolejne edycje: 22, 23, 
28 i 29 kwietnia).  

• 19.00 – Fundacja EDF Polska: Pojedynek 
kabaretowy (Kabaret Chyba, Kabaret 
NOC, Kabaret DNO i Kabaret 44-200).

• 20.00 – Ambrozja Exclusive Club: Koncert 
Paluch & Gedz.

22.04
SBOBOTA

• od 9.00 – Państwowa Szkoła Muzyczna: III 
Rybnickie Forum Kultury (w programie 
m.in. warsztaty i spotkanie autorskie z 
Krzysztofem Spadło). 

• od 10.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
wystawa ptaków i żywego inwentarza. 

• od 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Festiwal twórczości chrześcijańskiej 
Pole Twórczego (W)Rażenia (występy 
grup: Przy Słowie, Kolah i Exodus 15).

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Przygody smoczego rodzeństwa, 
Hieronima i Hieronimki” – premiera 
spektaklu Teatru Fik-Mik w reżyserii 
Izabeli Karwot. 

• 17.00 – Halo! Rybnik: „Zapiski w kształ-
cie konia” – spotkanie autorskie z Ma-
rianem Bednarkiem.

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Euge-
niusz Oniegin – transmisja opery Piotra 
Czajkowskiego z Metropolitan Opera w 
Nowym Jorku. 

23.04.
Niedziela

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: Bajkowa niedziela – „Przygody 

smoczego rodzeństwa, Hieronima i 
Hieronimki” – spektakl Teatru Fik-Mik. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Music 
& Soul Festival – Anna Maria Jopek 
& Kroke. 

Poniedziałek
24.04

• 16.00 – TZR: „Zerwany kłos” – pro-
jekcja filmu.

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: 
Rybnicki Wieczór Chwały (cykl spo-
tkań modlitewnych z muzyką na 
żywo).

25.04. 
wtorek

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Chwałowicki Dzień Ziemi (w progra-
mie m.in.: prelekcja Mariana Miełka 
pt. „Jak fotografować ptaki i owady”). 

• 17.00 – Halo! Rybnik: Galeria pod Wie-
żą – wernisaż wystawy prac pacjentów 
rybnickiego szpitala psychiatrycznego. 

26 kwietnia
środa

• 17.00 – Halo! Rybnik: spotkanie 
autorskie z felietonistą i pisarzem 
Przemkiem Corso. 

CZWARTEK
27.04 

• od 10.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Festiwal piosenki artystycznej 
„Marzeniogranie” * 17.00 – koncert 
laureatów (szczegóły: www.dkbogu-
szowice.pl).

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „Dzienniki japońskie” – 
spotkanie z podróżnikiem Piotrem 
Milewskim. 

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Czas na pasję” – spotkanie autorskie 
z pisarką Haliną Sochą. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Myśleć 

sercem – papieskie inspiracje” – 
spektakl literacki w rocznicę kanoni-
zacji Jana Pawła II. 

29.04
SOBOTA

• 17.00 – Rynek: II Rybnicka Majówka 
„Maj, Bzy, Rybnik i Ty” (wystąpią: Julia 
Pietrucha, Bovska i Mikromusic). 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Usłyszeć 
taniec” – Międzynarodowy Dzień Tańca 
w Rybniku – mistrzowie stepowania.

30.04 
Niedziela

• od 14.30 – Rynek: II Rybnicka Majówka 
„Maj, Bzy, Rybnik i Ty” –  Światowy 
Dzień Jazzu (wystąpią: Bit Mad Project, 
Krzysztof Popek Fresh Air Project, Pink 
Freud Plays Autechre, Dorota Miśkiewicz 
wraz z Andrzejem Jagodzińskim, Bogda-
nem Hołownią, Piotrem Orzechowskim, 
Henrykiem Miśkiewiczem oraz Bartosz 
Dworak Quartet i Marek Napiórkowski 
Waw-NYC). 

Poniedziałki
• 10.00 – Fundacja EDF Polska: Ar-

teterapia dla wszystkich (zajęcia 
rozwijające aktywność artystyczną 
seniorów. Prowadzenie: Maria Bud-
ny-Malczewska). 

• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino 
seniora – „La La Land” (27 marca), 
„Jestem mordercą” (3 kwietnia), 
„Szczęście świata” (10 kwietnia), 
„Zerwany kłos” (24 kwietnia).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Ekran” – 
„La la land” (27 marca), „Pokot” (3 
kwietnia), „Milczenie” (10 kwietnia), 
„American Honey” (24 kwietnia). 

Środy
• 12.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 

„W samo południe – środa z dobrym 
kinem” (cotygodniowa emisja filmów).

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
„Czas na kino” – projekcje filmów dla 
dzieci. 

• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą.
Czwartek
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 

Plejada Dobrych Filmów – filmy z cyklu 
„Bardziej Sci niż Fi. Kosmos” (seanse 6 i 
20 kwietnia).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam session – noc z 
muzyką na żywo.

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki 
– „Iluminacje” Jadwigi Mitko-Rudź 
(do 17 kwietnia), wystawa batiku 
Doroty Wielkosielec (od 21 kwietnia 
do 28 maja).

w Galeria Oblicza – wystawa „Portrety” 
(do 3 kwietnia), malarstwo Krystyny 
Misali (od 10 kwietnia do 1 maja). 

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: „Dziecko w centrum – szwedzka 
literatura dziecięca” – wystawa udo-
stępniona przez ambasadę Szwecji, 
towarzysząca „Nocy z Andersenem” 
(do 14 kwietnia) * „W śląską stro-
nę” – wystawa malarstwa członków 
stowarzyszenia „Barwy Śląska” (od 20 
kwietnia do 20 maja). 

w Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: wystawa fotografii indu-
strialnej Anny Papierok (od 20 kwietnia 
do 22 maja). 

w Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: wysta-
wa kopii terakotowej armii Chin (od 
28 kwietnia do 31 maja).

w Galeria Smolna: malarstwo Joanny 
Krywult (do 30 kwietnia). 

w Dom Kultury w Chwałowicach: wy-
stawa fotografii Mariana Miełka i 
malarstwa Grażyny Kaznowskiej (od 8 
kwietnia do 8 maja). 

w  Biblioteka Politechniki Śląskiej w 
Rybniku: wystawa malarstwa Grażyny 
Zarzeckiej (od 18 do 28 kwietnia). 
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PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, 

tel. 32 42 22 132; (www.teatrziemi-
rybnickiej.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. 
Pokoju 1, tel. 32 42 52 016; (www.
dkboguszowice.pl); 

• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 

Maja 91B, tel. 32 42 16 222 (dkchwa-
lowice.biuro@gmail.com)

• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. 
Barbary 23, tel. 32 43 31 065; (www.
dkniedobczyce.pl); 

• Industrialne Centrum Kultury  
w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 
15, tel. 32 42 13 755; (www.dknie-

wiadom.eu);
• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 

19, www.harcówkarck.pl
• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. 

Mościckiego 3
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 

42 21 423; (www.muzeum.rybnik.pl); 
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422 
35 41  (www.biblioteka.rybnik.pl)

• Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-
Piaskach, ul. Za Torem 3B

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 
Broniewskiego 23, tel. 32 422 40 88.

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, 
ul. Reymonta)

• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, 
ul. Podmiejska 1, (tel. 32 42 10 300),

• Halo! Rybnik (dawna Cepelia) ul. 
Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.

• Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. 
Powstańców Śląskich 27, tel. 32 
755 88 94

LOKALE I KLUBY:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 

42 27 864
• Ambrozja Exclusive Club, ul. Kor-

fantego 6

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy30 kwietnia
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24 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

21 kwietnia
PIĄTEK

25 kwietnia
WTOREK

22 kwietnia
SOBOTA

23 kwietnia
NIEDZIELA

26 kwietnia
ŚRODA

27 kwietnia
CZWARTEK

29 kwietnia
SOBOTA



 

W 30. rocznicę
„Księże Franciszku, choć nieobecny, jesteś wśród 

nas” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 35  
w Chwałowicach odbyły się obchody 30. rocznicy śmier-
ci ks. Franciszka Blachnickiego, patrona tej placówki. 

Akademię rozpoczął dyrektor szkoły Artur Mielczarek 
cytując uchwałę sejmu, będącą wyrazem hołdu złożonego 
ks. Franciszkowi Blachnickiemu – „wielkiemu patriocie, 
żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu”. 
W programie słowno-muzycznym przypomniano słowa 
ks. Blachnickiego, jego spotkania z młodzieżą oazową 
i początki działalności Ruchu Światło-Życie. Proboszcz 
chwałowickiej parafii Teodor Suchoń podkreślił zasługi 
duszpasterskie księdza w budowie żywego kościoła,  
a laureaci szkolnych konkursów poświęconych Blachnic-
kiemu otrzymali nagrody. Uroczystość była też okazją do 
odwiedzenia Szkolnej Izby Pamięci, w której zgromadzono 
wiele cennych pamiątek związanych z patronem szkoły.  
1 marca społeczność chwałowickiej podstawówki uczestni-
czyła też w rybnickiej premierze filmu „Prorok nie umiera”.  

Pamięć o ojczyźnie
23 lutego podsumowano cykliczny konkurs „Bóg – 

Honor – Ojczyzna – Pamięć”, zorganizowanej tym razem 
pod hasłem „Ważne wydarzenia II połowy XX wieku”. 
Konkurs miał zachęcić młodych ludzi do zainteresowania 
się najnowszą historią Polski oraz do spojrzenia na nią 

poprzez pryzmat losów mieszkańców naszego regionu, 
którzy uczestnicząc w przełomowych dla kraju wydarze-
niach, pozostali wierni ideałom wolności i niepodległości. 
Organizatorem konkursu byli: MOZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty w Rybniku, Gimnazjum nr 5  
w Boguszowicach i Zespół Szkół Technicznych. Uczniowie 
podstawówek przygotowali pracę plastyczną nawiązującą 
do wybranych wydarzeń z lat 1945-1989, a gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych – prezentację multimedialną 
lub film, dokumentujące wybrane wydarzenia z najnowszej 
historii. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
zajęli: Julia Rusin (ZS-P nr 8 w Boguszowicach), Wojciech 
Kamiński (G nr 7 w Boguszowicach Starych) i Bartosz 
Cimienga (G w Lyskach).

Gotowanie z szefami
Młodzież rybnickiego „Ekonomika” wzięła udział 

w warsztatach z najnowszych technik kulinarnych. 
Uczniowie pracowali pod okiem Daniela Jakubca, szefa 
kuchni, który prowadzi Akademię Gotowania i Szkołę 
Kulinarnych Mistrzów. Młodzież przygotowała carpaccio 
z marynowanego buraka z ziołową bryndzą i karmelizo-
wanymi orzechami, polędwiczkę z puree z dyni i musem 
z koziego sera oraz cappuccino z borowików z chipsem  

z bekonu i rozmarynową oliwą. Na deser szef zaplanował 
owocową piankę na piernikowym spodzie z espumą z białej 
czekolady. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję 
poznać metodę sous vide i pracę z syfonem kuchennym 
isi, a na zakończenie otrzymali dyplomy. Kolejne warsztaty 
poprowadził Łukasz Gamoń, szef kuchni restauracji Taaka 
Ryba z Suminy, a tematem był modny ostatnio, przekąsko-
wy „finger food”. Młodzież przygotowała stół bankietowy i 
wykonała przekąski według własnych pomysłów, a cennych 
wskazówek udzielił jej także właściciel restauracji Dawid 
Koczy, cukiernik Martyna Przybyła i kucharz Krzysztof Firut.

Dziennikarski sukces
Uczniowie Zespołu Szkól Technicznych wzięli udział 

w ogólnopolskim konkursie „Służba samorządowa”, 
który polegał na przeprowadzeniu rozmów z prezyden-
tem, burmistrzem lub wójtem. W konkursie wzięło udział 
611 szkół z całej Polski, a najlepsi okazali się uczniowie 
„Tygla”. Pierwszoklasiści z ZST, którym wywiadu udzielił 
prezydent Piotr Kuczera, zajęli pierwsze, a trzecioklasiści, 
którzy porozmawiali z wójtem Jejkowic Markiem Bąkiem 
– trzecie miejsce w kraju. W nagrodę spędzą tydzień ze 
swoimi klasami w hotelu w Zakopanem.

Krecik i piwo…
… najbardziej kojarzą się młodym rybniczanom  

z Czechami – wynika ze spotkania uczniów I LO „Po-
wstańców” z dr Małgorzatą Kalitą, absolwentką tej 
szkoły, dziś – pracownicą Instytutu Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Śl. Spotkanie z drugoklasistami było również 
okazją do poznania wybranych słów języka czeskiego, które 
po polsku brzmią podobnie, ale co innego znaczą. Mło-
dzież wzięła udział w ciekawych badaniach ankietowych 
i dowiedziała się wielu ciekawostek nie tylko o języku, ale 
też o historii naszych południowych sąsiadów. Jednym 
z wykładowych gadżetów były kultowe słodkie Lentilky.

Na sportowo
Narciarstwo i pływanie to dwie dyscypliny, w których 

o dyrektorskie puchary rywalizowali uczniowie ryb-
nickich szkół ponadgimnazjalnych. 22 lutego miłośnicy 
narciarstwa alpejskiego, uczniowie Zespołu Szkól Technicz-

nych wzięli udział w zawodach „O puchar dyrektora Tygla”  
w Istebnej, reaktywowanych po kilkuletniej przerwie przez 
Marcina Gąsiorowskiego. W slalomie gigancie wystartowa-
ło 53 uczniów, a pierwsze miejsca zdobyli: Karolina Kuczera 
i Kamil Tlołka, zaś w snowboardzie – Dominik Cinal. Z 
kolei 23 lutego na basenie Zespołu Szkół Budowlanych z 
udziałem 60 uczniów z siedmiu rybnickich szkół ponad-
gimnazjalnych odbył się 24 Mityng pływacki o puchar 
dyrektora ZSB. W klasyfikacji generalnej na pierwszym 
miejscu znalazło się I LO „Powstańców”, a na poszczegól-
nych dystansach zwyciężyli: Katarzyna Lasocka, Katarzyna 
Andruszkiewicz, Nikola Gruszka i Julia Maciończyk oraz 
Bartosz Szuła, Mikołaj Bator, Kacper Widuch, Korneliusz 
Zapert i Jakub Pawlas.

O gadach z Pająkiem
23 lutego w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Sta-

rych gościł hodowca gadów i zwierząt Andrzej Pająk. 
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, by na własne oczy 
zobaczyć, a nawet dotknąć żywego pytona siatkowanego 
i tygrysiego oraz jaszczurkę tarczową i agamę brodatą. 
Zdziwienie wzbudził legwan i niepozorny, ale niebez-
pieczny żółw jaszczurowaty. To spotkanie z pewnością 
wzbogaciło wiedzę uczniów na temat gadów krajowych  
i egzotycznych, bo oprócz informacji o budowie, fizjologii 
czy warunkach hodowli, dowiedzieli się też wielu cieka-
wostek, m.in. jak wyglądają zaloty węży oraz ile królików 
pyton zjada na śniadanie.

Życzliwość na co dzień
Od 13 do 17 lutego w Szkole Podstawowej nr 28  

w Kamieniu obchodzono „Tydzień życzliwości” – akcję 
promującą dobry klimat w szkole, wzajemną pomoc 
i przyjaźń. W klasach przeprowadzono rozmowy i po-

gadanki na temat prawidłowych postaw i zachowań,  
a także wykonano plakaty z patronem życzliwości, czyli 
wybranym autorytetem i wzorem wartym naśladowania. 
W organizację akcji włączyła się uczniowska grupa pro-
filaktyki „Pomocna dłoń”, która przygotowała również 
gazetkę z cytatami sławnych postaci na temat życzliwości 
i przyjaźni. Podsumowanie akcji odbyło się 21 lutego, 
kiedy to wybrano szkolnych: królową i króla życzliwości 
– w młodszych klasach tytuły te zdobyli Dominika Fuchs  
i Paweł Szewczyk, w starszych – Anna Baron i Robert Kulik. 
Najbardziej życzliwym dorosłym w szkole została polonist-
ka Magdalena Wieczorek, a patronami życzliwości – Jan 
Paweł II i Jurek Owsiak.

Czad jak malowany
„Czad i ogień – obudź czujność” – pod takim hasłem 

Straż Pożarna w Rybniku zorganizowała konkurs pla-
styczny dla uczniów szkół podstawowych. Na ogłoszony 
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pod koniec ubiegłego roku konkurs wpłynęło prawie 60 
prac wykonanych przez uczniów szkoły podstawowej w 
Jejkowicach, rybnickich podstawówek nr 12, 13 i 21 oraz 
zespołów szkolno-przedszkolnych nr 3,7 i 10. — Co roku 
w sezonie grzewczym mamy w mieście ponad 40 inter-
wencji związanych z czadem. To dużo, dlatego chcemy 
promować wśród dzieci wiedzę o bezpiecznym zachowa-
niu w sytuacjach zagrożenia i uaktywnić nauczycieli, by 
tę wiedzę przekazywali. Zależy nam, by dzieci wiedziały 
pod jaki numer zadzwonić i jak zachować się gdy np. w 
domu pojawi się ogień albo zasłabnie mama — wyjaśnia 
Krzysztof Ziaja, Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej. Konkurs rozstrzygnięto 3 marca, a pierwsze 
miejsca, w trzech kategoriach wiekowych jury przyznało: 
Agacie Grzębskiej z ZS-P nr 12 w Zebrzydowicach, Beacie 
Welcel z SP nr 13 w Chwałowicach oraz Martynie Biernat 
ze szkoły podstawowej w Jejkowicach. Uczestnicy konkursu 
odebrali dyplomy i upominki, a strażacy pokazali jak na co 
dzień wygląda ich praca.  

Ekspresem przez szkoły
W pierwszym etapie konkursu „Z elektroniką przez 

świat” pierwsze miejsce zdobył Błażej Wieczorek z ryb-
nickiego „Tygla”, który wspólnie z Rafałem Pustelnikiem 
stworzył też najwyżej ocenioną w konkursie drużynę * 
Maksymilian Machoczek z Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu 
zajął pierwsze miejsce w Informatycznym Pucharze Beski-
dów w Bielsku-Białej, w kategorii grafika komputerowa i 
zdobył dla szkoły puchar, a dla siebie – przelot szybowcem 
nad Bielskiem * Agnieszka Henich z Gimnazjum nr 7  
w Boguszowicach Starych zajęła III miejsce podczas I 
wojewódzkiego konkursu na czytanie ze zrozumieniem, 
który dotyczył Jacka Kuronia i czasów, w których żył * 
4 marca w „Ekonomiku” odbył się maraton z geografii,  
w czasie którego materiał powtórzyło ok. 80 maturzystów.  

Przedszkolak potrafi
Bajtle recytowały
3 marca Przedszkole nr 21 w Kłokocinie zorganizo-

wało I Kokoczyński Konkurs Recytatorski „Bajtle wiersze 
recytują, a kokoty się dziwują”. Wzięło w nim udział 
dziewięć przedszkoli. Jurorzy: Renata Gałużna-Kula, Anna 
Stronczek, Agnieszka Pakuła, Henryk Szymura i Tadeusz 
Pałka ocenili 27 przedszkolaków w różnych kategoriach 
wiekowych, którzy zaprezentowali różnorodne wiersze 
Tuwima i Brzechwy, ale też utwory gwarą. Na scenie OSP  
w Kłokocinie wystąpili też laureaci konkursu „Mała Karo-
linka 2016” i „Poeci dzieciom”.

Pisarze w spodenkach
Dzieci z Przedszkola z oddziałami integracyjnymi 

nr 39 w Boguszowicach Osiedlu piszą książkę. To efekt 
udziału placówki w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 
rozwijającym czytelnictwo „Wędrująca książka”. W ramach 
projektu dzieci z dwóch grup przedszkolnych stały się 
autorami własnej książki o przygodach Oli, a jednocześnie 

– współautorami książek dzieci z całej Polski. Lektura, którą 
zaczęły pisać rybnickie przedszkolaki, okrąży kraj i wróci 
dokończona przez dzieci z dziewięciu innych przedszkoli.

Pola i Polek
Przedszkole nr 10 z Maroka-Nowin rozpoczyna 

współpracę z przedszkolami z Estonii i Bułgarii w ra-
mach unijnego projektu, którego bohaterami są Pola 
i Polek, odkrywający przedszkola świata. W ramach 

projektu rybnickie przedszkolaki poznają sposób spędzania 
wolnego czasu i wiedzę, jakiej uczą się dzieci w innych 
krajach, ale też dowiedzą się, co lubią ich rówieśnicy i jak 
wygląda ich dzień w przedszkolu. — Wszystkie te wiado-
mości zbiorą dla naszych dzieci kukiełki: Pola i Polek, którzy 
trafią do zaprzyjaźnionych przedszkoli — planuje Katarzyna 
Byczkowska, pomysłodawczyni projektu.

Żużlowiec w przedszkolu
Kacper Woryna odwiedził przedszkolaków z Przed-

szkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu. Żużlowiec 
ROW-u Rybnik na spotkanie przywiózł swój motor i kask, 
a przedszkolaki nie mogły 
się doczekać, aby usiąść 
na prawdziwym żużlowym 
motocyklu. Wysłuchały też 
opowieści o codziennej pra-
cy zawodnika ROW-u, tego 
jak trenuje i z kim ściga się 
na torze. Również dzieci 
opowiadały o swoich przy-
godach ze sportem, a na 
pamiątkę spotkania każda 
z grup otrzymała rekina – 
klubową maskotkę.

Dzień Patrona
Przedszko le  nr  14  

w Chwałowicach świę-
towało dzień swojego 
patrona – Janusza Kor-
czaka. Przedszkolakom 
przypomniano, że Korczak 
był lekarzem, pisarzem  
i nauczycielem. Postać Króla 
Maciusia pozwoliła przy-
bliżyć im prawa dziecka  
i literaturę Korczaka. Przed-
szkolaki uczestniczyły też 
w zabawach i wysłuchały 
krótkiego opowiadania, 
poznały również sztandar 
i hymn przedszkola. Każda 
grupa dostała też „drzewka 

zaufania”, do zawieszania serduszek, symbolizujących 
osoby, do których mają zaufanie. Dzieci dowiedziały się 
również, że takie zaufanie powinno być ograniczone  
w stosunku do nieznajomych.

Mali chemicy
Dzięki współpracy z IV LO w Chwałowicach i Gim-

nazjum nr 5 w Boguszowicach, dzieci z Przedszkola nr 
39 wzięły udział w ciekawych zajęciach chemicznych  
i doświadczeniach fizycznych. Przedszkolaki dowiedziały 
się jak pomóc Kopciuszkowi m.in. oddzielić mak od soli, 
czy olej od wody używając magnesu, sączków, menzurek 
i innych sprzętów laboratoryjnych (użyczonych przez  
IV LO i Marka Gajewskiego). Miały więc okazję wcielić się 
w prawdziwych chemików. Z kolei 1 marca przedszkolaki 
wzięły udział w „Małej akademii magii i eksperymentów” 

zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum 
nr 5, którzy pokazali maluchom ciekawe doświadczenia 
fizyczne i chemiczne z użyciem produktów, które każdy 
znajdzie w kuchni.
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Czym chata bogata
Jest koniec XVIII w. Kościół „na górce”, 

przy dzisiejszej ul. Gliwickiej, jest już zbyt 
ciasny, z czego doskonale zdaje sobie sprawę 
rybnicki proboszcz ks. Feliks Reisner. W nie-
najlepszym stanie jest również dom plebana, 
czyli skromna, drewniana chata, którą otacza 
sad owocowy, dwie stodoły i stajnia. Ks. Felik-
sowi Reisnerowi uda się doprowadzić do bu-
dowy nowego kościoła Matki Boskiej Bolesnej, 
o którym dziś mówimy „stary”; jednak nie uda 
mu się wznieść nowej, murowanej plebanii. 
Dopiero jego następca, ks. Michał Schneider, 
który będzie proboszczem w Rybniku w latach 
1808-1837, przeprowadzi się do okazałego, 
murowanego budynku, otoczonego ogrodem 
i sadem, ze stajnią, oborą i wozownią. — Na 
potrzeby dużej plebanii z 12 pokojami, ks. Schne-
ider z własnych pieniędzy kupił 20 krzeseł, sofę 
i kanapę, dwie półki na książki, dwie komody  
i narzutę na łóżko. W 1821 r. dokupił kolejnych 
12 krzeseł oraz firany do pięciu okien. Rybnic-
ką plebanię wyposażył też w talerze, wazy na 
zupę, serwetki i obrusy oraz łyżeczki i filiżanki 
do kawy, która była jego ulubionym napojem. 
Jak widać nie powielał wzorców wyniesionych  
z domu rodzinnego. Pamiętać bowiem musimy, 
że Michał Schneider, który urodził się w pobli-
skich Żorach, wywodził się ze stanu chłopskiego. 
Swój plebański dom oraz gospodarstwo wzoro-
wał raczej na zamożnym domu mieszczańskim 
— mówi dr hab. Halina Dudała, która o życiu 
codziennym nowożytnych duchownych na 
Górnym Śląsku wie prawie wszystko, a wiedzę 
tę zdobyła korzystając z różnych źródeł, m.in. 
akt sądów kościelnych, pośmiertnych spisów 
mienia, korespondencji, rachunków osobistych 
i testamentów duchownych.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
To właśnie prywatne rachunki z lat 1814-

1825 rybnickiego plebana Michała Schneidera, 
pozwalają poznać jego wyszukane upodobania. 
Okazuje się, że duchowny był amatorem kawy, 
cytryn i trunków wszelakich. — Wielokrotnie 
kupował kawę, nigdy herbatę, chętnie też – cu-
kier i cytryny. W 1823 r. sprowadził nawet do 
Rybnika trzy dość drogie drzewka cytrynowe, 
niestety nie wiemy, czy owocowały. Na stole 
rybnickiego plebana pojawiały się też migdały, 
suszone śliwki i czekolada – to efekt hołdowania 
jeszcze XVIII-wiecznej modzie. Ksiądz Schneider 
sprowadzał też do Rybnika melony i figi kupo-
wane na kopy. Lubił również dziczyznę i cielę-
cinę — wylicza Halina Dudała. Okazuje się, że  
w kuchni rybnickiego plebana bardzo ważną 
rolę odgrywały także przyprawy – równie czę-
sto jak kawę kupował też zioła tureckie. — Był 
również amatorem tabaczki oraz różnego rodzaju 
alkoholi. Wino i piwo kupował na kwarty, butelki  
i garnce. Chętnie sprowadzał malagę, muskat, 
wina francuskie i węgierskie, klasyczną wódkę, ale 
także arak, oczywiście również cytrynowy — mówi.  

Do tej pory w naszym 
kraju ukazały się dwie 
książki o arystokratce; 
obie 27 stycznia. Tak było 
w 2015 z „Ostatnią ary-
stokratką” i rok później  
z „Arystokratką w ukro-
pie” i tak będzie też z ko-
lejnymi dwoma powieścia-
mi z tego cyklu. — Swoją 
pierwszą książkę wydaliśmy 
właśnie 27 stycznia. Była 
to „Ostatnia arystokratka”  
i data ta okazała się dla nas 
bardzo szczęśliwa — wyja-
śnił Mirosław Śmigielski, 
wydawca i tłumacz, któ-
ry towarzyszył Evženo-
wi Bočkowi w spotkaniu  
z czytelnikami w Rybniku, 
a wcześniej we Wrocławiu, 
Warszawie, Katowicach 
i Raciborzu. Tournée po 
Polsce to dla pisarza prawdziwe wyzwanie, 
bo Evžen Boček nie lubi podróżować i prak-
tycznie nie opuszcza morawskiego zamku  
w Miloticach, gdzie od 25 lat jest kasztelanem. 
— Wszystkim się wydaje, że mieszkanie na 
takim zamku musi być czymś cudownym. Tym-
czasem można to porównać z mieszkaniem na 
dworcu – ciągle tłumy turystów — mówił Evžen 
Boček. Niechęć do podróży jest tak duża, że 
namawianie pisarza do przyjazdu do Polski 
zajęło jego polskiemu wydawcy dwa lata. Tyle 
samo ile kasztelanowi – wykrystalizowanie 
pomysłu na książkę „Ostatnia arystokratka”. 
Evžen Boček opowiedział w niej historię cze-
skiej rodziny, która wraca po latach z USA do 
kraju przodków, bo odzyskała rodową siedzibę 
– zamek Kostka. Samo pisanie zajęło kaszte-
lanowi kilka lat, głównie dlatego, że nie był 
zadowolony z efektów swojej pracy i to, co jed-
nego dnia zapisał, drugiego kasował. Dlatego 
sukces „Ostatniej arystokratki” kompletnie go 
zaskoczył. Nadal zresztą nie może przywyknąć 
do tego, że mówi się o nim – pisarz oraz do 
popularności, jaką zyskały jego książki – łącz-
na sprzedaż trzech zabawnych tomów to ok.  
300 tys. egzemplarzy. I będą kolejne, bo po-
wstaje już czwarta, niewykluczone jednak, że 
ostatnia część, która prawdopodobnie będzie 
nosiła tytuł „Fala przestępstw na Zamku Kost-
ka”. Jak ciepłe bułeczki rozchodzą się też bile-
ty na wystawianą w Pradze sztukę teatralną na 
kanwie „Arystokratki”, więc pewnie na sukces 

skazany jest także serial, którego jednak wciąż 
nie udało się dokończyć. Czytelnicy, którzy 
10 marca wypełnili salę wykładową biblioteki 
głównej pytali m.in. o bohaterów książki. — 
Każda z postaci ma coś ze mnie – jestem skąpy 
jak hrabia i hipochondryczny, jak Pan Spock, 
który zresztą ma w repertuarze piosenki, jakie 
przed 30 laty napisałem dla zespołu rockowego. 
Z kolei pierwowzorem Deniski jest młodzież,  
o której nie mam najlepszego zdania — mówił. 
Podobnie, jak o Helenie Vondrackovej, która 
również pojawiła się w powieści. Wokalistka,  
a raczej, jak twierdzi Evžen Boček – celebryt-
ka, na zamku w Miloticach miała fotograficzną 
sesję ślubną i kasztelan natknął się na jedno 
z tamtych pamiętnych zdjęć. Pisarz sypał też 
anegdotami o tym, jak fikcja literacka bywa 
mylona z rzeczywistością. — Z wizytą do 
zamku przyjechała też pierwsza dama – Ivana 
Zemanova, która przywiozła m.in. wielkie 
sztuczne kości w prezencie dla naszych psów. 
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że psy te istnieją tylko na kartach mojej 
powieści — opowiadał i przez prawie dwie 
godziny bawił czytelników opowiastkami na 
temat swojej twórczości, kasztelańskiego 
życia oraz rodaków. — Polacy interesują się 
czeską literaturą, filmem, czy muzyką. Czesi 
natomiast nie interesują się polskimi książka-
mi lub kinem, bo Czesi w ogóle niczym się nie 
interesują — mówił.

(S)

Kasztelan o arystokratce

Mariusz Szczygieł napisał kiedyś, że Czesi zostali wymyśleni po to, żeby 
wprowadzać Polaków w dobry nastrój. Słuszność tych słów potwierdziło spotkanie 
w rybnickiej bibliotece z udziałem Evžena Bočka, autora największego czeskiego 
bestselleru literackiego ostatnich lat – „Ostatniej arystokratki”. Powieść została 
uznana za najzabawniejszą czeską książkę 2013 roku.  

Evžen Boček, autor výbornej knižki, czyli największego czeskiego bestselleru literackiego 
ostatnich lat, spotkał się z czytelnikami w rybnickiej bibliotece
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Okazuje się, że rybnicki proboszcz, który wy-
jątkowo dbał o wyposażenie swojego domu, 
prawdopodobnie nie przywiązywał większej 
wagi do własnego wyglądu. — Rzadko uzupeł-
niał braki w swojej garderobie. W 1815 r. kupił 
czapkę, w 1816 r. – nową sutannę, w 1817 r. – 12 
batystowych chusteczek, a w kolejnych latach – 
płaszcz, cztery pary skarpet, kolejną sutannę, dwa 
szlafroki oraz jak z francuska zapisał – parapluie, 
czyli parasol — wylicza dr hab. Dudała. W 
porównaniu z innymi ówczesnymi plebanami, 
którzy gustowali m.in. w czapkach lisich i so-
bolowych, mufkach i futrzanych płaszczach, ks. 
Schneider jawi się raczej jako modowy asceta.

Nie samym chlebem 
żyje człowiek

Plebani spędzali na jednej parafii czasem 
nawet kilkadziesiąt lat. Ta rybnicka, liczyła 
prawie 30 wiosek i przysiółków, więc tutejszy 
pleban miał sporo pracy – oprócz odprawiania 
mszy i nabożeństw oraz udzielania chrztów, 
ślubów i prowadzenia pochówków, odwiedzał 
też chorych parafian, więc nie miał zbyt wiele 
wolnego czasu. Jak mówi dr hab. Halina Dudała 
duchowni poświęcali go zwykle na realizację 
swoich pasji, a te były bardzo różne – hodowali 
pszczoły, kolekcjonowali monety lub książki. 
Z tymi ostatnimi bywało zresztą różnie – za-
skakujący może być fakt, że pleban z tytułem 
doktora miał w domu tylko jedną książkę, 
a ksiądz, który słynął z tego, że za „kołnierz 
nie wylewał”, zgromadził spory księgozbiór, 
przekazany później parafii w Chełmie Śląskim. 
Pleban w Woszczycach zatrudniał wierszokletę, 
a ks. Gotfryd Karol Eichberger z Bojszów był 
rzadkim przykładem XVIII-wiecznego plebana-
poety. — Co ciekawe, swoje wiersze zapisywał  
w księgach metrykalnych, i tylko dlatego przetrwa-
ły — mówi dr hab. Dudała. Duchowni z Górne-
go Śląska często też podróżowali, najczęściej do 
przyjaciół i rodziny, ale również na obowiązkowe 
rekolekcje kapłańskie bądź konwenty wielka-
nocne. Wiemy, że rybnicki pleban Schneider 
kilkakrotnie odwiedził Wrocław, jeździł też do 
Częstochowy, Raciborza, Krakowa, Chorzowa, 
Zbrosławic i Krzyżanowa. W XIX w. plebani 
podróżowali także do leczniczych wód oraz 
częściej odwiedzali modne wówczas uzdro-
wiska, by podreperować swoje zdrowie. Dbał  
o nie również ksiądz Michał Schneider, który 
swoje drobne z początku dolegliwości łagodził 
najpierw najróżniejszymi maściami i syropami, 

później innymi medykamentami, a z upływem 
lat korzystał z wizyt domowych protestanckiego 
lekarza z „Domu inwalidów”, mieszczącego się 
w pobliskim zamku. Ksiądz Schneider zmarł na 

apopleksję w wieku 65 lat. — Zdarzało się, że 
duchowni byli też reżyserami swoich pogrzebów 
— mówi dyrektorka Archiwum Archidiecezjal-
nego. Dokładnie zaplanował go w 1746 roku 
pleban bieruński ks. Jerzy Odrobiński, który 
sporządził też szczegółowy testament, a wśród 
spadkobierców oprócz krewnych umieścił też: 
klasztor w Kętach, kościół  w Pszczynie, kilka 
szpitali oraz… gospodynię, kucharkę i sołtysa, 
obdarowanego jednym z dziesięciu uli. W spad-
ku ksiądz zapisał m.in. srebrną miednicę, balda-
chim i krucyfiks, który wisiał nad jego łóżkiem.

Mea culpa, mea maxima culpa
— Największymi bolączkami ówczesnych du-

chownych były: pijaństwo, gry karciane i łamanie 
celibatu — wylicza dr hab. Halina Dudała.  
O tego rodzaju problemach rybnickich pleba-
nów dokumenty archiwalne co prawda milczą, 
ale bardzo rzadkie źródło (protokoły kongrega-
cji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756), 
wskazuje, że w środowisku śląskich księży nie 
było przyzwolenia na takie postępowanie. Stąd 
tak częste dyskusje spowodowane docierają-
cymi do dziekana pszczyńskiego sygnałami  

o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Jednym 
z trudniejszych i niechlubnych przykładów du-
chownego, który popadł w konflikt z prawem, 
był oskarżony o m.in. nadużycia finansowe ks. 
dr Franciszek Szafrański, bohater XVII-wiecz-
nego skandalu moralnego. W sądzie biskupim 
w Krakowie postawiono mu aż 86 zarzutów, 
w tym dwa poważne – pełnienie posługi  
w kilku miejscowościach równocześnie (czyli 
tzw. kumulację beneficjów bez zgody władz 
kościelnych) oraz posiadanie trójki dzieci, 
które ukrywał przed światem w Raciborzu. Nie 
ukrywał za to ich matki, która jako gospodyni 
mieszkała z nim pod jednym dachem, co więcej 
dla zachowania pozorów, ks. Szafrański wydał 

ją za mąż, obiecując figurantowi – posadę  
i młyn. Słowa jednak nie dotrzymał, a niedoszły 
młynarz porzucił swoją żonę, więc jej pobyt na 
plebanii ostatecznie zakończył się skandalem. 
O ile zabawna może się wydać opowieść o za-
glądającym do kieliszka księdzu, który często 
nie docierał do celu podróży, w przeciwieństwie 
do swojego konia, to niechlubnym przykła-
dem jest ks. Franciszek Jędrkowicz, wikary  
w Lędzinach, który po pijanemu zabił w Żywcu 
karczmarkę siekierą. Przyznał się do zbrodni, 
trafił do aresztu biskupiego w Krakowie,  
z którego jednak uciekł z zamiarem odbycia 
pieszej ekspiacyjnej pielgrzymki do Rzymu, ale 
uciekając złamał nogę, co skutecznie uniemoż-
liwiło mu odbycie pieszej pokuty. — Plebani 
borykali się ze swoją grzesznością, ale robili 
też rzeczy dobre i ważne dla swoich parafian –  
z narażeniem własnego życia ratowali ich pod-
czas zarazy, wspierali biednych, dbali o szkoły  
i byli krzewicielami kultury w czasach, gdy nikt 
takiej potrzeby wśród stanu chłopskiego nie wi-
dział — mówiła dr hab. Halina Dudała. Ale to 
już historia na zupełnie inną opowieść. 

Sabina Horzela-Piskula

Duchowni z przeszłości(ą) 
Co 200 i 300 lat temu jadali tutejsi plebani, w co się ubierali, jakie mieli pasje, 

dokąd podróżowali, jak wyglądały ich domy, wreszcie, w jakie konflikty z prawem 
popadali? Czy po tylu latach można jeszcze wiarygodnie odpowiedzieć na te pytania? 
Wyzwanie podjęła dr hab. Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego 
w Katowicach, która w rybnickim muzeum w czasie spotkania z cyklu „Historia 
magistra vitae est?” podzieliła się efektami swojej pracy i opowiedziała o życiu 
codziennym dawnych duchownych na Górnym Śląsku.

Dr hab. Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach przybliżyła rybniczanom szereg ciekawostek o życiu codziennym 
dawnych duchownych
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Pierwsza edycja JachtFilmu, czyli 
festiwalu filmów żeglarskich, który 
10 marca odbył się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej pokazała, że miłośników 
żeglarstwa, i to w różnym wieku,  
w Rybniku nie brakuje, a ci lubią nie 
tylko pływać, ale i słuchać „morskich 
opowieści”, nie wspominając już  
o samych filmach.

Te naszym żeglarzom znad Morza Rybnic-
kiego najwyraźniej przypadły do gustu. W TZR 
pojawili się też znakomici goście m.in.: Joanna 

Pajkowska, która samotnie opłynęła świat, 
jeden z najbardziej znanych polskich żeglarzy 
kpt. Roman Paszke oraz rybniczanin Maciej 
Muras, który ma na swoim koncie zwycięstwo 
w prestiżowych regatach samotniczych Polonez 
Cup 2016.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który pa-
tronował festiwalowi i dokonał jego oficjalnego 
otwarcia zwrócił uwagę na dużą wagę, jaką 
do Zalewu Rybnickiego przywiązują władze 
miasta, które z jednej strony chciałyby jeszcze 
bardziej rozpropagować wśród żeglarskiej 
braci „morze rybnickie”, a z drugiej przekonać 
do niego samych mieszkańców. Trudno nie 
odnieść wrażenia, że jak dotąd rybniczanie nie 
do końca wykorzystują możliwości stwarzane 
im przez ten ciepłowodny akwen. 

A przygodę z żeglarstwem można rozpocząć 
np. w sekcji żeglarskiej TS Kuźnia w Stodołach. 
— Na początku pływamy na mniejszej wodzie  
i mniejszych falach, czyli na Zalewie Rybnickim 
— mówił Jacek Błaszczyk, jeden z klubowych 
trenerów, który wspólnie z Agatą Mrugalską  
i Mirosławem Małkiem zachęcał dzieci zebrane 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej do udziału w pro-
gramie edukacji wodnej i żeglarskiej. Program 
dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych ruszył 
jesienią ubiegłego roku. W jego trakcie dzieci 
uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych, 
teoretycznych i specjalistycznych; te ostanie, 
prowadzone są w łódkach klasy Optimist 
(trochę większe od wanny) na wodach Zale-

wu Rybnickiego. Pierwsza edycja programu 
cieszyła się dużą popularnością, dlatego w tym 
roku zostanie on powtórzony i poszerzony. Od 
września w Szkole Podstawowej nr 10 (obecnie 
jeszcze Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
nr 2) ma zostać uruchomiona IV klasa sporto-
wa o profilu żeglarskim, w której dzieci będą 
miały sześć dodatkowych godzin tygodniowo 
zajęć z żeglarstwa. Oferta jest skierowana do 

uczniów klas trzecich 
wszystkich rybnickich 
szkół podstawowych, 
za to młodsze, nawet 
sześcioletnie dzieci 
mogą już poznawać 
tajniki  żeglarstwa 
podczas cotygodnio-
wych, bezpłatnych,  
a finansowanych przez 
miasto zajęć, które 
ponownie ruszają po 
wakacjach. — Uczymy 
żeglarstwa sportowego, 

ta dyscyplina to swoista szkoła życia. Dziecko 
wynosi z niej nie tylko umiejętności żeglarskie, 
sportowe, ale również ogólnorozwojowe i ży-
ciowe. Nawet młody żeglarz musi przygotować 
swój sprzęt i go pilnować. Jadąc na regaty potrafi 
spakować łódkę, stery, zwinąć żagiel. W ten spo-
sób dzieci uczą się samodzielności, zaradności 
i nie mają czasu na spoglądanie do smartfona 
— mówi Agata Mrugalska, która w rybnickim 
klubie trenuje z najmłodszymi adeptami żeglar-
stwa, a wszystkich zainteresowanych udziałem 
w programie zachęca do odwiedzenia strony: 
www.zagle.rybnik.pl (zakładka: PEWiŻ).

— Uważam, że pierwsza edycja Festiwalu 
filmów żeglarskich była całkiem udana. W sumie 
razem ze spotkaniami dla szkół, w wydarzeniu 
wzięło udział ponad 1100 osób. Zaproponowa-
ne filmy znakomicie oddawały różne oblicza 
żeglowania, jednak dla mnie największą wartość 
stanowiły spotkania z „ludźmi morza”. Dzięki 
żaglówkom ustawionym w różnych częściach 
naszego miasta i dobrej kampanii reklamowej 
czuło się klimat żeglarskiego święta. Myślę, że 

festiwal zagości na stałe w Rybniku  
i przyczyni się do rozreklamowania na-
szego „rybnickiego morza” i wszelkich 
aktywności wodnych, których mamy 
w Rybniku całkiem sporo — mówi 
dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej 
Michał Wojaczek.

W trakcie JachtFilmu można też 
było zobaczyć interesujące wystawy 
zdjęć, zapoznać się z ofertą klubów 
żeglarskich, a przede wszystkim 
porozmawiać z innymi zakochanymi 
w morskiej przygodzie. W czasie ofi-
cjalnego otwarcia festiwalu odbyło się 
też ślubowanie świeżo upieczonych 
ratowników Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Trwają już rozmowy w sprawie 
przyszłorocznej, prawdopodobnie 
dwudniowej, edycji JachtFilmu. Być 
może jego organizatorzy zechcą też 
sięgnąć do historii rybnickiego żeglar-
stwa, która rozpoczęła się na stawie 
w sąsiedztwie dzisiejszego kąpieliska 
Ruda. Co ciekawe, rybniczanie nie 
tylko żeglowali po morzach i oce-
anach świata, ale też zakładali tzw. 
maszoperie, czyli spółki szkutnicze i 
sami budowali łodzie oraz jachty, by 
spełniać swoje żeglarskie marzenia. 

Organizatorami rybnickiego Jacht-
Filmu byli MT Partners oraz fundacja 
Towarzystwo Żeglarstwa Regatowe-
go.                                    (D), (WaT)

Jacek Błaszczyk, Agata Mrugalska i Mirosław Małek, 
trzyosobowa załoga sekcji żeglarskiej TS Kuźnia  
w Stodołach zachęcała uczniów do uczestnictwa  
w programie edukacji wodnej i żeglarskiej

W trakcie spotkania w TZR dzieci świetnie radziły sobie z rozwiązywaniem morskich 
zagadek. Nie brakowało im też praktycznych umiejętności

Żeglarze opanowali  TZR

Gośćmi festiwalu byli m.in. utytułowani żeglarze, od lewej: Janusz 
Zbierajewski, Joanna Pajkowska i Roman Paszke
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Kolejny koncert orkiestry symfonicznej 
s z k o ł y  m u z y c z n e j  S z a f r a n k ó w  
z cyklu „Mistrzowskie interpretacje 
dzieł koncertowych” rozpoczął się od 
uczczenia minutą ciszy pamięci muzyka 
jazzowego Czesława Gawlika, który 
zmarł ledwie kilka godzin wcześniej. 

Chwilę później zabrzmiała IX Symfonia 
e-moll „Z Nowego Świata” Antonina Dwo-
rzaka, efekt fascynacji czeskiego kompozytora 

Ameryką, której wielkie przestrzenie oraz 
potencjał i energię Nowego Jorku potrafił 
przekazać językiem muzyki. Charakter odle-
głego kontynentu wybrzmiewa szczególnie w I 
i IV części dzieła. Który z miłośników muzyki 
klasycznej nie nucił kiedyś po wykonaniu sym-
fonii fragmentu ostatniej, IV części Allegro con 
fuoco, z dominującymi nad smyczkami instru-
mentami dętymi? Prowadzący orkiestrę włoski 
dyrygent Andrea Di Mele był poziomem mu-

zycznym orkiestry zachwycony i nie omieszkał 
tego wyrazić gromkim: …orchestra fantastica! 

Maestro Di Mele jest szefem letniej młodzie-
żowej międzynarodowej orkiestry w Miglianico 
we Włoszech, której uczniowie z Rybnika są 
od kilku lat podporą, doskonaląc tam w wa-
kacje swoje umiejętności i koncertując, m.in. 
pod jego batutą. W drugiej części koncertu 
orkiestra towarzyszyła pedagogowi szkoły  
i Akademii Muzycznej w Katowicach skrzypko-
wi Adamowi Mokrusowi. Zagrał on rapsodię 
koncertową „Tzigana” Maurice’a Ravela, 
twórcy, który miał wyjątkową umiejętność 
wnikania w istotę różnych stylów muzycznych. 
„Tzigana” jest muzycznym pastiszem muzyki 
cygańskiej i węgierskiej, a jednocześnie utwo-
rem niezwykle wymagającym zarówno pod 
względem technicznym, jak i interpretacyjnym, 
z czym solista poradził sobie doskonale. Adam 
Mokrus zakończył koncert „Modlitwą żałobną” 
Ravela dedykowaną pamięci Czesława Gaw-
lika, którego odejście jest stratą dla całego 
rybnickiego środowiska muzycznego. Koncert 
poprowadziła Agnieszka Robok, pedagog klasy 
fortepianu, która w interesujący i ujmujący 
sposób przekazała wiele informacji o prezen-
towanych dziełach muzycznych i ich twórcach 
oraz wykonawcach.                                       (r)   

Rodzimy „Straszny Dwór” uznawany jest za 
lepszą operę Moniuszki niż bardziej może po-
pularna „Halka”. W Rybniku zaprezentowano, 
dość świeże, jak na operę, wystawienie przy-
gotowane w 2010 r. z okazji 65-lecia istnienia 
bytomskiej sceny. Wieloobsadowa, na wskroś 
polska opera z prawie komediowym librettem, 
dynamicznym mazurem, tęskną dumką, chó-
rem prząśniczek, sławnymi ariami z kurantem 
i basową Skołuby, cieszy się niezmiennym 
powodzeniem, a międzynarodowego kontekstu 
bytomskiemu przedstawieniu dodaje urodziwa, 
związana z Operą Śląską Ukrainka Swietłana 
Kaliniczenko w sopranowej partii Hanny. 
Również w Rybniku publiczność reagowała 
entuzjastycznie. Niestety, nie może się tego 

s p o d z i e w a ć 
operowy spek-
takl filmowy, 
chociaż lekkie 
brawa odno-
towaliśmy. Ale 
poza bezpośrednim kontaktem z żywą sztuką, 
również transmisje z MET mają swoje plusy. 
Ważną praktyczną dogodnością są tłumacze-
nia arii, co pozwala na bardziej świadomy 
odbiór. Przede wszystkim jednak obcujemy  
z przedstawieniami na najwyższym światowym 
poziomie, również wykonawczym, często 
niekonwencjonalnymi, jak to miało miejsce 
w przypadku przeniesionej do współczesności 
„Traviaty”, czyli operowego odpowiednika 

„Damy Kameliowej” Dumasa. W wiodącej 
partii Violetty wystąpiła Bułgarka Sonya Yon-
chewa i to słowiańskie pochodzenie solistek jest 
nitką łączącą oba przedstawienia: to na żywo na 
scenie i „na żywo” na ekranie. Przypomnijmy, 
że w kultowym „Pretty woman” właśnie na 
„Traviatę” Richard Gere zabrał Julię Roberts, 
by przetestować jej wrażliwość. Bo operę albo 
się po pierwszym razie na zawsze pokocha albo 
znienawidzi. W Rybniku wielu pokochało.     (r)   

Muzyczna podróż z nowego do starego świata

Orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej Szafranków pod kierunkiem 
włoskiego dyrygenta Andrei Di Mele ( na zdj. z prawej) towarzyszyła 
soliście Adamowi Mokrusowi    

Scena z prezentowanej w Teatrze Ziemi Rybnickiej opery Moniuszki „Straszny dwór”

Opera na żywo i „na żywo”
Ku uciesze miłośników opery w marcowym 

repertuarze Teatru Ziemi Rybnickiej znalazły się 
aż trzy operowe przedstawienia: „Straszny Dwór” 
Moniuszki w wykonaniu artystów Opery Śląskiej  
w Bytomiu w reżyserii Wiesława Ochmana oraz dwie 
transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku  
w ramach projektu „The Met: Live in HD”: „Traviata” 
Verdiego i zaplanowana na 25 marca mało znana opera 
Mozarta „Idomeneusz, król Krety”. 
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W niedzielę 12 marca sceną Teatru 
Ziemi Rybnickiej zawładnęło ponad 
1200 tancerzy z całej Polski, którzy wzięli 
udział w piątej edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika. 

Tancerze-amatorzy, którzy na co dzień tre-
nują w domach kultury, szkołach, ogniskach 
pracy pozaszkolnej i prywatnych szkołach 
tańca już od kilku lat biorą udział w turnieju 
organizowanym przez TZR i Stowarzyszenie 

Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej 
Viverso. Z całego Śląska, Krakowa, Rzeszowa 
i wielu innych miast przyjeżdżają soliści i du-
ety, małe, kilkuosobowe grupy i liczące nawet 
trzydziestu tancerzy formacje. Najmłodsi nie 
ukończyli jeszcze siódmego roku życia, najstarsi 
dawno przekroczyli czterdziestkę. — Ponieważ 
nie jest to turniej tańca sportowego, tancerze 

rywalizują nie w klasach, a w kategoriach 
wiekowych i  tanecznych. Mają swój repertuar 
i pokazują się w różnych tańcach — wyjaśnia 
Izabela Barska-Kaczmarczyk ze studia tań-
ca Vivero, które działa w TZR, a wspólnie  
z kieleckim studiem tańca Verso współtworzy 
stowarzyszenie. 12 marca, podczas kilkuna-
stogodzinnego turnieju widzowie oklaskiwali 

Siedem księżniczek i jedna zaginiona królowa to tytułowe 
bohaterki dwóch premierowych bajek wystawionych na 
scenie domu kultury w Boguszowicach przez rybnickie teatry 
dziecięce Supełek i Pacynki.  

Siedem sióstr chce znaleźć męża, ale zadanie jest trudne, bo księż-
niczki szukają kandydatów bez wad, za to z samymi zaletami. — Najle-
piej gdyby był jak z bajki — mówią rozmarzone. 25 lutego premierowy 
spektakl „Siedem księżniczek na wieży” pokazał Teatr Supełek, który 
od prawie 22 lat działa w Boguszowicach. Dziś tworzy go ponad 20 
dzieci w wieku od pięciu do 12 lat z Rybnika i okolic, a dla Julki Ku-
rowskiej i Doriana Grochowskiego był to teatralny debiut. — To nowy 
zespół, który tworzył już na scenie, ale w tym składzie jeszcze razem nie 
występowali, więc to ich pierwsza wspólna premiera — mówi reżyserka 
Izabela Karwot, która tworząc spektakl współpracowała ze sprawdzoną 
już ekipą – scenografię przygotowała Barbara Wójcik–Wiktorowicz, 
choreografię – Dariusz Lewandowski, a muzykę skomponował – Jaro-
sław Hanik. Ostatecznie fortelem udało się przekonać księżniczki, że 
nie należy oceniać innych po wyglądzie, bo tylko patrząc głębiej można 
odkryć piękno duszy. 

— Ważne jest to co w środku każdy z nas ma bez wyjątku. Wiarę miej 
– ufaj sobie! — śpiewali młodzi aktorzy z teatru Pacynki z Młodzie-
żowego Domu Kultury, którzy swoją premierową sztukę „Zaginiona 
Królowa” wystawili w Boguszowicach 12 marca. — Dzieciom bardzo 
spodobało się to, że po raz pierwszy w spektaklu miały okazję zaśpiewać 
piosenki. Po raz pierwszy też współpracowaliśmy z Piotrem Kotasem, który 
skomponował muzykę do naszej bajki. To ciepła opowieść o tym, że każdy  
z nas jest wartościowy i ma talent, że należy doceniać to, co mamy i być 

Kilka kategorii wiekowych i jeszcze więcej tanecznych stylów, czyli kolejna, kilkunastogodzinna edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca

Duży apaluz publiczności wzbudziły tancerki z najstarszej kategorii wiekowej „25 plus”

Grand  P r ix  d la  bakter i i

„Siedem księżniczek na wieży”, czyli rozśpiewany finał premiery Teatru Supełek 

Na scenie Domu Kultury w Boguszowicach swoją bajkową premierę miał też teatr 
Pacynki z rybnickiego MDK-u

Premiera za premierą
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występy z gatunku hip-hop, funky, tańce: jazzowy, 
towarzyski i ludowy, a także prezentacje w konwencji 
teatru tańca współczesnego oraz widowiska taneczne, 
czyli tzw. choreografie z przesłaniem i rekwizytami.  
W tym roku po raz pierwszy przyznano Grand Prix: 
puchar ufundowany przez prezydenta Piotra Kuczerę 
powędrował do 24-osobowego zespołu „Mini Soul 
Dance” z Dębicy, który zaprezentował program „I tak 
się nas nie pozbędziecie”. — To było widowisko taneczne 
z górnej półki. Na scenie tańczyły bakterie, nie brakowało 
też ciekawych elementów dekoracji: był odpływ, czarny 
korek w starym stylu, duża żółta gąbka. Niesamowity, 
pomysłowy i oryginalny spektakl taneczny. Jurorzy 
docenili nie tylko jego oryginalność i koncepcję, ale też 
umiejętności bardzo młodych, bo ośmio- jedenastoletnich 
tancerzy, którzy poruszali się jak zawodowcy — mówi 
Izabela Barska-Kaczmarczyk. Nie zawiedli też starsi, 
reprezentujący kategorię wiekową „25 plus”. W tym 
roku było siedem takich grup, w tym rybnicka, która 
od trzech lat działa w Vivero. — Kobiety pomiędzy 30 a 
40 rokiem życia już nie zamykają się w domach, próbują 
spełniać swe marzenia. Jedne powracają do tańca, bo 
kiedyś udzielały się w ruchu amatorskim, inne docho-
dzą do wniosku, że czterdziestka to nie koniec świata 
i zaczynają tańczyć od podstaw. W grupie Vivero Gold 
tańczą na przykład mamy naszych małych tancerek, które 
obserwując swoje córki, mówią: ja też mogę!

Jak podkreślają organizatorzy, poziom turnieju jest 
z roku na rok coraz wyższy. — Były zespoły bardzo do-
bre, a nawet wybitne, świetnie też radziły sobie rybnickie 
grupy – zwyciężyliśmy w kilku kategoriach — cieszy się 
Izabela Barska-Kaczmarczyk. Szczegółowe wyniki w 
poszczególnych kategoriach wiekowych i stylach tanecz-
nych dostępne są na stronie www.studiotancavivero.pl. 

Na 9 kwietnia zaplanowano w TZR kolejną taneczną 
imprezę, czyli II Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Śląskiego, Grand Prix Polski Viverso 2017. 

(D)

sobą — mówi Zofia Paszenda, reżyserka „Zaginionej 
Królowej”. Spektakl o oryginalnej grupie owadów ze 
starego autobusu powstał na podstawie scenariusza 
„Blee” Maliny Prześlugi. — W oryginale występuje 
mniej bohaterów, więc dzieci wymyśliły dodatkowe 
postaci, którym nadały śmieszne imiona, dzięki czemu 
w spektaklu zagrali wszyscy młodzi aktorzy z naszego 
teatru — mówi reżyserka. Owadzie stroje stworzyła 
Ilona Myszka, autobusową scenografię – Danuta Sarna, 
Mirosław Skowronek i Józef Herok, a nad dźwiękiem 
i oświetleniem pracował Tomasz Paszenda. Pacynki, 
w jazzowym rytmie zaprowadziły widza do zaskakują-
cego finału – niepozorny Blee okazał się być tytułową 
Zaginioną Królową. 

26 marca o 15 i 17 w Domu Kultury w Boguszowicach 
zaplanowano jeszcze jedną bajkową premierę – tym 
razem teatr Supeł ma wystawić na tutejszej scenie 
spektakl „Tymuś i Oleńka”, w reżyserii Izabeli Karwot, 
również na podstawie tekstu Maliny Prześlugi. Tytułowi 
bohaterowie mają pomóc młodym widzom w znalezie-
niu odpowiedzi na pytania: czy życie bez rodzicielskich 
próśb i nakazów rzeczywiście jest takie piękne? I co by 
było, gdyby rodzice naprawdę zniknęli?                 (S)

Słowa 
wyrecytowane

W Młodzieżowym Domu Kultury  
w Rybniku odbyły się przesłuchania 
w ramach miejskiego konkursu recy-
tatorskiego dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów.

7 marca jurorzy: Jadwiga Demczuk-
Bronowska, Karina Abrahamczyk-Zator 
i Mateusz Banaszkiewicz, wysłuchali 
16 uczestników i przyznali dwa pierwsze 
miejsca: Alicji Dziopie z Gimnazjum nr 5 
w Boguszowicach (op. Izabela Gaszka-
Kwoka) oraz Zofii Kibało z Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 18 „Frycza” (op. Ju-
styna Mikuła). Zwyciężczynie, wspólnie 
z laureatką drugiego miejsca – Martyną 
Smrek (również z „Frycza”) będą repre-
zentować miasto w regionalnej edycji 
konkursu w Katowicach.

Dwa dni później w MDK-u rywalizo-
wało 31 uczniów klas I-III rybnickich 
szkół podstawowych. Komisja w skła-
dzie: Izabela Karwot, Zofia Paszenda  
i Wojciech Świerczyna przyznała pierw-
sze miejsca: Adrianowi Kowalczykowi ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Śródmieściu, 
w kategorii „Wywiedzione ze słowa” 
(op. Agnieszka Kolarczyk), a w turnieju 
recytatorskim – aż czterem uczniom: Julii 
Krótki i Liwii Wyspiańskiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 20 w Gotartowicach (op. 

Mariola Konik i Wioleta 
Peterko), Gabrielowi Si-
korze z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 10 na 
Smolnej (op. Jolanta Zie-
lińska-Konieczny) i Darii Antosz z Zespołu 
Szkół Urszulańskich (op. Dorota Sola). 

Jako ostatni w  MDK-u rywalizowali 
uczniowie najstarszych klas szkół podsta-
wowych, a ich recytacje oceniła komisja 
w składzie: Bożena Paczuska, Aleksan-
dra Kotas i Tadeusz Kolorz. Z grona 29 
młodych ludzi wybrano pięcioro, którzy 
11 kwietnia na scenie w Boguszowicach 
wezmą udział w XI Rejonowym Festiwalu 
Słowa. Wystąpią tam: Milena Koszyczarz 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 
w Zebrzydowicach (op. Magdalena Kral-
ka), Emilia Szołucha z  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 14 w Popielowie (op. 
Aleksandra Eichler) oraz Jan Leszczyniak  
i Julia Rusin z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 8 w Boguszowicach (op. 
Jolanta Niebrzydowska i Anna Wiśniew-
ska), a także Kamila Brzeska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 11 na Nowi-
nach (op. Ewa Szewczyk). 

Jurorzy wszystkich przesłuchań po-
dziękowali uczniom i nauczycielom za 
dbałość o kulturę żywego słowa, odpo-
wiedni dobór repertuaru oraz bardzo 
dobre przygotowanie do prezentacji na 
scenie.                                               (S)

Do 25 kwietnia należy nadsyłać 
zgłoszenia na I Festiwal teatralno – 
kabaretowy „Śląski konsek”. Przegląd 
związany ze śląską kulturą organizuje 
Fundacja EDF Polska. 

Festiwal „Śląski konsek” to konkurs na inter-
pretację miniatur teatralno–kabaretowych na 
podstawie scenariusza ,,Ślązoki spod rajskiego 
drzewa”, napisanego specjalnie przez Marka 
Szołtyska. Każda z dziesięciu scenek łączących 
gwarę z językiem literackim stanowi zamkniętą 
całość i ma inne przesłanie, ale wszystkie razem 
układają się w pełne przedstawienie. Adresa-
tami konkursu są nieprofesjonalne grupy te-
atralne i kabaretowe z uczestnikami od 16 roku 
życia, które zrealizują jedną wybraną scenkę. 

Jej tekst może być też inspiracją do własnego 
scenariusza, z dowolną liczbą aktorów. — Na 
pozór ,,młodzieżowe” ujęcie przez autora tematu 
scenek dotyczących ,,religijności Ślązaków” może 
okazać się ciekawą zachętą do kreatywnych 
interpretacji. Autor gotowy jest też na spotkanie 
z grupą i ewentualne zmiany w tekście. Chcemy 
popularyzować literaturę tworzoną na Śląsku, 
niekoniecznie pisaną gwarą, poprzez teatralny 
„konsek”. W każdej edycji chcemy zapraszać 
innego autora, który specjalnie dla uczestników 
konkursu napisze tekst scenariusza — tłuma-
czy Jadwiga Demczuk-Bronowska, dyrektor 
artystyczna festiwalu. Prezentacje konkursowe 
oceni profesjonalne jury pod przewodnictwem 
Marka Szołtyska, które zwróci uwagę m.in. na 
ogólny wyraz artystyczny, muzykę, choreogra-
fię, scenografię, kostiumy i warsztat aktorski 
oraz na kreatywne podejście do pierwotnego 
scenariusza. Przewidywana pula nagród wy-
niesie 10.000 zł. Zgłoszenia należy nadsyłać 
na adres: festiwal.miniatury@gmail.com. Tekst 
przedstawienia „Ślązoki spod rajskiego drze-
wa” dołączony jest do regulaminu (szczegóły 
na stronie internetowej fundacja.edf.pl; tel. 32 
42 10 300). Festiwal prezentacji miniatur odbę-
dzie się 29 października w Klubie Energetyka 
Fundacji EDF Polska.                                      (S)
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MANDALE Z TRYKOTU. Z hula-hoopem można ćwiczyć nie tylko mięśnie brzucha,  
ale też… tkanie mandali. Przekonały się o tym uczestniczki kolejnych „Warsztatów przy kawie”, 
jakie 11 marca odbyły się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Tkanie jest mozolną, czasochłonną 
pracą, więc żeby w czasie naszych przedpołudniowych warsztatów uzyskać widoczne efekty,  
do tkania wykorzystujemy bawełniane sznurki, a jako ramę tkacką hula-hoop. Kolorowe 
mandale powstają dzięki rozpiętych na nich bawełnianych sznurkach, stanowiących osnowę, 
do których wplatane są barwne bawełniane wątki — tłumaczy prowadząca warsztaty Barbara 
Budka. Do tkania takich prac można użyć pasków wyciętych ze starych bawełnianych koszulek,  
a trykotowe mandale można wykorzystać jako podkładki na krzesła, dywaniki i ozdoby na ścianę 
lub połączyć kilka mniejszych i stworzyć z nich duże tkaniny. — To bardzo przyjemna i relaksu-
jąca praca, zresztą wszystkie warsztaty pozwalają ciekawie spędzić sobotnie przedpołudnie,  
a do tego w miłym towarzystwie i przy kawie — mówi pani Kasia z Jejkowic, dla której to już 
trzecie warsztaty. W lutym ich uczestnicy tworzyli grafiki wykorzystując dwie techniki – linoryt 
i monotypię, a już 1 kwietnia Barbara Budka zachęcać będzie do lepienia w glinie; tematem 
tych najbliższych warsztatów będą oczywiście ozdoby wielkanocne. 

OBLICZA PORTRETÓW. 1249 prac ze 129 placówek oświatowych i kulturalnych nadesłano na 
ogólnopolski konkurs plastyczny „Portrety”, zorganizowany przez Teatr Ziemi Rybnickiej. Laureatów 
poznaliśmy 9 marca podczas wernisażu pokonkursowej wystawy w tutejszej galerii Oblicza. — Prace 
są różnorodne, ale łączy je profesjonalne podejście do warsztatu i przede wszystkim to, że ich autorzy 
mają coś do powiedzenia. Z tych ścian spoglądają na nas twarze, którym nie można zarzucić tego, że 
są puste — mówiła pomysłodawczyni konkursu Barbara Budka, która wspólnie z dyrektorem placówki 
Michałem Wojaczkiem wręczyła prawie 50 nagród i wyróżnień przyznanych w kilku kategoriach wieko-
wych. — Namalowałam panią i pana, których wymyśliłam. Lubię malować portrety i zwierzęta, ale też 
lepić z plasteliny. Mam już dużo takich nagród — mówiła ośmioletnia Pola Chwalisz, która przyjechała 
do Rybnika aż z Przemyśla, by odebrać kolejną w kolekcji, tym razem III nagrodę w kategorii, którą 
zdominowały rybniczanki. Pierwsze miejsce w tej grupie wiekowej zajęła Nikola Gabor z pracowni 
plastycznej TZR, a drugie – Agata Zeman z rybnickiej Przygody. Prace oceniły Grażyna Zarzecka, Danuta 
Świerczek-Frydrychowicz i Ewa Wojaczek, a w gronie nagrodzonych znaleźli się również: Alicja Florczak 
z Przygody, Kamil Romanik z pracowni przy TZR i Marlena Kostrzewa z Pracowni Plastycznej „GIR-a”  
z Młodzieżowego Domu Kultury. Konkursowe portrety można oglądać do 3 kwietnia.

WIĘCEJ NIŻ INFORMACJA. Halo! Rybnik przy ul. Sobieskiego to nie tylko punkt 
informacji miejskiej i turystycznej, ale również miejsce interesujących prelekcji o dziejach 
miasta czy spotkań z twórcami kultury. Swój wieczór autorski miała tu również rybnicka 
poetka i malarka Jadwiga Mandera, który dla swoich członków zorganizował rybnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sugestywnym przekazem swoich wierszy o prostych 
uczuciach: miłości do ludzi, żalu i smutku po odejściu bliskich, zachwytu nad światem, 
radości z obcowania z przyrodą czy przywołaniem tragedii katyńskiej, pani Jadwiga 
nie po raz pierwszy wywołała u słuchaczy łzy wzruszenia. Poetka w prostych słowach 
opisuje osobiste przeżycia związane z podróżami, spotkaniami z ludźmi innych kultur 
czy pięknem przyrody, a jej świat jest pełen kolorów, empatii do wszystkich stworzeń 
i pozytywnych uczuć, w których przekaz wkłada nieskrywane emocje. Słowom towa-
rzyszyły malowane przez artystkę obrazy kwiatów, a przede wszystkim portrety będące 
ilustracją wydanego wspólnie z Ireną Tajner „Pocztu polskich królowych i księżnych”. 
Jadwiga Mandera napisała też kilka poczytnych książeczek dla dzieci. Ich bohaterka, 
mała Karolinka po zwiedzeniu Polski, Europy i świata zawsze wraca na ukochany Śląsk.

GRAFIKI ZE ŚWIATŁEM. — Iluminacja ma wiele znaczeń i na wielu płaszczyznach od-
nosi się do każdej z prezentowanych tutaj prac. To nie tylko oświetlenie przedstawianych  
w moich grafikach obiektów, ale też oświecenie w sensie filozoficznym i duchowym — 
mówiła Jadwiga Mitko-Rudź podczas wernisażu, jaki odbył się 16 marca w Galerii Sztuki 
Teatru Ziemi Rybnickiej. Na wystawie pt. „Iluminacje” katowicka artystka zaprezentowała 
cyfrowe grafiki z ostatnich dziesięciu lat. W pracach z cyklu „Nad rzeką czasu” motywem 
przewodnim jest most, a artystka wykonała je własną techniką, łącząc druk cyfrowy na 
bezbarwnej płycie pleksi z podklejoną od tyłu folią lustrzaną. — Daje to efekt głębi,  
a dodatkowo widz „odbija” się w grafikach i staje się ich częścią. Pozostałe prace pocho-
dzą z ubiegłego roku, z cyklu „Metanoje”, a najnowsza praca – instalacja graficzna pt. 
„W innym świetle” powstanie w maju w cieszyńskiej Galerii 13. Będzie bardzo osobista,  
bo dedykowana jest mojej chorej na autyzm siostrzenicy, na rehabilitację której zbieramy 
fundusze również podczas dzisiejszego koncertu — mówiła artystka o charytatywnym 
występie katowickiego chór Gospel Sound, który uświetnił artystyczny wieczór. Intrygujące 
prace Jadwigi Mitko-Rudź można oglądać w TZR do 17 kwietnia.
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Jak tanio podróżować? Co zdarzyło się 
w czasie rowerowej wyprawy po Grenlan-
dii i dlaczego warto zobaczyć Amerykę 
Środkową – to tylko część pytań, na które 
odpowiedzi padną w czasie rybnickiego 
Festiwalu Podróżników „Karawana”, który 
1 i 2 kwietnia odbędzie się w Domu Kultury 
w Chwałowicach. 

Dlaczego warto wziąć w nim udział, opo-
wiada Krzysztof Łapka, który zaprosił do 
Chwałowic podróżników z całego kraju, którzy 
niejedno już widzieli i przeżyli.

„Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co dokładnie 
wydarzyło się na Broad Peak to książka „Spod 
zamarzniętych powiek” jest dla niego. Tym bar-
dziej, że są w niej informacje, które nie pojawiły 
się nigdzie indziej” – tak Adam Bielecki, współ-
autor książki, mówił w rozmowie z portalem 
Polskieradio.pl. Miejmy nadzieję, że w Chwa-
łowicach, podczas prezentacji zatytułowanej 
„Od Beskidów po Himalaje”, również podzieli 
się z festiwalową publicznością szczegółami z 
tej tragicznej, himalajskiej wyprawy. W marcu 

2013 roku czterej polscy himalaiści, jako pierw-
si w historii zdobyli zimą Broad Peak (8047 
m.n.p.m.). W czasie zejścia ze szczytu zaginęli 
dwaj z nich Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski; 
wkrótce uznano ich za zmarłych.

W chwałowickim domu kultury zagoszczą 
też inni piszący podróżnicy, których opowieści  
w dużej mierze będą dotyczyły treści zawartych 
w ich najnowszych książkach. I tak pierwsze-
go dnia „Karawany” będą to: Marek Pindral  
z książką „W cieniu minaretów – Oman”  
i Beata Lewandowska-Kaftan z „Afryka jest 
kobietą”. Drugiego dnia, za sprawą Anity 
Demianowicz i jej książki „Końca świata nie 
było”, wysłuchamy opowieści o Ameryce 
Środkowej. Pozostali podróżnicy pewnie 
też rozbudzą w widzach chęć do dalekich 
podróży – Jakub Rybicki opowie o mrożącej 
krew w żyłach, zimowej wyprawie rowerowej 
przez Grenlandię, Iza i Kamil Gamańscy  
o czteroletniej motocyklowej podróży – bez 
GPS-a – przez Azję, Afrykę, Australię i Ame-
rykę Południową, a Marcin Korzonek o tym, 
jak rowerem przejechał Polskę w linii prostej,  
z południa na północ wzdłuż południka 18’10,  
z marginesem 1 km. Równie ekstremalną 
podróż odbył Wojciech Mura, który zaokręto-

wał się na wybudowany w Jastrzębiu-Zdroju 
również z udziałem rybniczan jacht „Czarny 
Diament” i wyruszył w 15-miesięczną wyprawę 
przez Pacyfik. Natomiast Tadeusz Prociak, 
w ramach akcji o charakterze artystycznym 
przez dziesięć lat zakopywał w różnych 
ważnych religijnie i kulturowo miejscach na 
całym świecie, tzw. „kapsuły przetrwania”.  
Z kolei Robert Gondek, zdobywca najwyższych 
afrykańskich szczytów, zabierze nas do pełnej 
ciszy i spokoju Namibii i namówi do „podglą-
dania” dzikich zwierząt w Botswanie. Żeby 
natomiast wiedzieć, jak dotrzeć w te wszystkie 
cudowne miejsca i nie zrujnować domowego 
budżetu, Bartosz Piziak otworzy tegoroczną 
Karawanę bezpłatnymi warsztatami taniego 
podróżowania. 

Szczegółowy program imprezy, sylwetki za-
proszonych podróżników i opisy ich prezentacji 
znajdują się na stronie www.dkchwalowice.pl. 
Karnet na cały festiwal kosztuje 30 zł, bilet na 
sobotę lub niedzielę 20 zł. Festiwalowi towarzy-
szą również dwie wystawy fotograficzne Julity 
Chudko „Mrówki” i Anity Demianowicz „Świat 
jest piękny!”, a ponadto: warsztaty, kiermasz 
rękodzieła etnicznego i książek oraz bufet 
wegetariański.                                              (S)

TALENTÓW BEZ LIKU. Podobnie, jak w roku ubiegłym, ze statuetką Złotej Rybki wyjechał z Rybnika 
kolejny utalentowany wiolonczelista. — Muzyka zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce. Naukę gry na tym 
instrumencie zaczynałem w wieku siedmiu lat. Dziś wykonałem utwór „Taniec elfów” Davida Poppera, który 
zasugerowała mi moja profesor – Anna Tumidajska — mówi 15-letni Maciej Seget z Siemianowic Śl., który 
zdobył nagrodę specjalną XVIII Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki. Konkurs odbył się 
18 marca, a zorganizowało go Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” i szkoła muzyczna, przy finansowym 
wsparciu miasta. — W tym roku zmieniliśmy formułę konkursu – występy wokalistów i instrumentalistów 
oceniały dwie niezależne komisje — mówi Ilona Kargul, organizatorka festiwalu. Jury pod przewodnictwem 
prof. Marii Warchoł–Sobiesiak wysłuchało 41 instrumentalistów, a 26 wokalistów oceniła komisja z Michałem 
Wojaczkiem na czele. Przyznano w sumie 29 nagród i wyróżnień, a najlepsi wystąpili w koncercie laureatów 
w szkole muzycznej. Finałowe występy również oceniono i na tej podstawie, po raz pierwszy przyznano 
pozaregulaminową nagrodę specjalną dla uczestnika prezentującego najciekawszy wizerunek artystyczny. 
— To moja kolejna główna nagroda — mówi Maciej Seget, który gra na wiolonczeli i fortepianie, ale również 
komponuje. W gronie laureatek znalazły się też rybniczanki – Paulina Świerczek (altówka) i wokalistka Karolina 
Albińska, a nagrodę dyrektora TZR otrzymały też pianistki Emilia Papierok i Agata Mularczyk. 
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y

Podróżu j  z  karawaną

POD ZIELONĄ KONICZYNĄ. Jak udanie spędzić święto patrona Irlandii – św. Patryka? Można w pubie, przy 
szklance whisky lub kuflu piwa Guinness, ale można też – w gronie specjalistów od irlandzkiej muzyki, czyli z 
zespołem Carrantuohill. Tak uznała publiczność, która wzięła udział w koncercie, jaki odbył się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej 17 marca, a więc dokładnie w Dniu Św. Patryka. Okazuje się, że po raz pierwszy w historii, rybnicko-
żorska grupa zagrała w naszym mieście właśnie tego dnia. Ważną tradycją obchodów dnia św. Patryka jest 
noszenie ubrań w zielonym kolorze i dobrze wpisali się w nią członkowie zespołu wokalnego „6 na 6”, którzy po 
raz pierwszy zaśpiewali z grupą Carrantuohill. Jednak w czasie tego koncertu na scenie gości było więcej: Anna 
Buczkowska, Piotr Tłustochowicz, Jakub Więcek i Sławek Tatera oraz formacja taneczna Salake. Było żywiołowo, 
dynamicznie i „irlandzko”, a Carrantuohill potwierdzili, że są jak wino. Grupa powstała w 1987 r. i od trzydziestu 
lat przybliża nam tradycyjną muzykę celtycką i prezentuje własne aranżacje oparte na irlandzkim folku. Rybnicki 
koncert nie był jedynym, jaki z okazji narodowego święta Irlandii zagrała folkowa grupa. 19 marca Carrantuohill 
wystąpił w „trójkowym” studiu Agnieszki Osieckiej; koncert ten można obejrzeć na stronie internetowej radiowej 
Trójki. Dwa dni później w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Św. Patryka „Baw się jak w Irlandii”. Zespół wystąpił 
w Teatrze Roma w Warszawie w koncercie „Touch of Ireland – The Storm”. Tam też miała miejsce premiera płyty 
DVD pod tym samym tytułem, zarejestrowana w Operze Śląskiej w Bytomiu z udziałem grupy tanecznej Treblers.
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W aktorskim brzuchu
„W brzuchu” czyli premiera kolejnego 

spektaklu w wykonaniu działającego  
w TZR teatru Tara Bum. 

2 kwietnia, niedziela – g. 17

Bajkowa przestrzeń wyobraźni
Po raz piąty dziecięce i młodzieżowe 

grupy teatralne z całego kraju zaprezen-
tują się podczas Rybnickiego Festiwalu 
Teatralnego „Przestrzeń wyobraźni”. 
Dwudniowy festiwal to przesłuchania kon-
kursowe w Teatrze Ziemi Rybnickiej (5 i 6  
kwietnia, od g. 8.45) przedstawienia 
teatralne: „Siedem księżniczek na wieży”  
w wykonaniu dziecięcego teatru „Supełek” 
z Domu Kultury w Boguszowicach (TZR,  
5 kwietnia, . 18) oraz spektakl uliczny „Re-
krut”, który zaprezentuje teatr „Epidemia” z 
Bierunia (rynek, 6 kwietnia, g. 17, w razie 
niepogody sala TZR). Przedstawienie po-
przedzi barwna parada teatralna, która o g. 
16.30 wyruszy spod bazyliki i przejdzie dep-
takiem wzdłuż ulic Sobieskiego i Powstań-
ców na centralny plac miasta. Na g. 17.40 
(również na rynku, w razie niepogody w 
TZR), zaplanowano ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród najlepszym grupom 
teatralnym biorącym udział w festiwalu. 

5-6 kwietnia, środa-czwartek  

Zatańczą o Grand Prix
II Otwarte Mistrzostwa Województwa 

Śląskiego i Grand Prix Polski „Viverso 
2017”. Turniej kwalifikacyjny  z udziałem 
zespołów zrzeszonych w Polskim Związku 
Tańca Freestyle. W programie pokazy róż-
nych stylów tanecznych, a na scenie kilkuset 
tancerzy w różnym wieku. 

9 kwietnia, niedziela – od g. 9

Filharmonia jest dla Ciebie
Kolejny koncert przygotowany w 

ramach cyklu edukacyjnego dla dzieci  
i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”. 
Skierowany do uczniów i nauczycieli koncert 
„Tańce świata” w wykonaniu Filharmonii 
Rybnickiej będzie niezwykłą przygodą  
i wędrówką po świecie pięknych dźwięków. 
Dyrygent Sławomir Chrzanowski nie tylko 
poprowadzi orkiestrę w pełnym składzie, ale 
z wdziękiem i humorem opowie dziecięcej 
publiczności o prezentowanych utworach. 
W programie m.in. dzieła: Mozarta, Straus-

sa, Moniuszki i Brahmsa. 
7 kwietnia, poniedziałek – g. 10    

Music & Soul Festiwal
Kolejna edycja festiwalu prezentu-

jącego „muzykę z duszą” z pewnością 
nie rozczaruje wielbicieli tego gatunku.  
W środę 19 kwietnia o g. 18 imprezę za-
inauguruje musical Piotra Kotasa pt. „Jak 
ogień. W niedzielę 23 kwietnia (g.18) na 
scenie teatru pojawi się dawno nie słyszana 
w naszym mieście Anna Maria Jopek z ze-
społem Kroke. Wyjątkowy recital wypełnią 
utwory utrzymane w stylistyce etno, jazzu, 
muzyki klasycznej i klezmerskiej. Muzycz-
na podróż w czasie i przestrzeni poparta 
wyjątkowym talentem Anny Marii Jopek  
i artystów z Kroke. 

Kabaret Pod Wyrwigroszem
Charytatywny występ krakowskiego 

Kabaretu Pod Wyrwigroszem, z które-
go dochód przeznaczony zostanie na 
operację ortopedyczną w Niemczech 
sześcioletniej Bereniki Borkowskiej z Ła-
zisk, cierpiącej na rozszczep kręgosłupa.  
W programie „500 plus” członkowie kabare-
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tu skomentują dzisiejszą rzeczywistość, a wszystko, jak na kabaret 
przystało, w krzywym zwierciadle, z dystansem i humorem. Będą 
„Kresowiacy” i „Kryśka”, czyli gwarancja udanego wieczoru. Or-
ganizatorem występu jest fundacja EDF, 
której mała Berenika jest podopieczną. 

20 kwietnia, czwartek – g. 19

Eugeniusz Oniegin
Kolejna transmisja spektaklu operowego z Metropolitan Ope-

ry w Nowym Jorku. Najbardziej znana opera Piotra Czajkowskiego, 
która po raz pierwszy została wystawiona jako spektakl studencki, 
wykonany przez uczniów Moskiewskiego Konserwatorium. Histo-
ria skromnej i wrażliwej Tatiany, która zakochuje się w Onieginie, 
znudzonym światowcu odrzucającym jej miłość. W arcydziele Czaj-
kowskiego partię Tatiany zaśpiewa Anna Netrebko, a partnerować 
jej będzie Dmitrij Chworostowski, jeden z ulubieńców nowojorskiej 
publiczności. Przedstawienie potrwa około 3 godzin i 40 minut. 

22 kwietnia, sobota – g. 18.55

Myśleć sercem – Papieskie inspiracje
Spektakl literacki w rocznicę kanonizacji  Ojca Świętego Jana 

Pawła II. Bezpośrednią inspiracją muzycznego projektu był słynny 
list, który w 1994 roku Papież-Polak, niegdyś obiecujący aktor  
i poeta, skierował do artystów, pisząc m.in. że „kościół potrzebuje 
sztuki”. Koncert jest artystyczną propozycją odczytania zostawio-
nych przez papieża Polaka drogowskazów na temat wolności, wiary, 
piękna i miłości. Pomysłodawcą, reżyserem i jednym z wykonawców 

spektaklu jest Dariusz Jakubowski, aktor znany z telewizyjnego ekra-
nu. Koncert wystawiany był już na polskich scenach i przyjmowany 
przez widzów owacjami na stojąco. 

27 kwietnia, czwartek – g. 18                (D)

19 kwietnia, 250 dni po pa-
miętnych Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie, w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej wysta-
wiony zostanie musical „Jak 
ogień. Prorok Eliasz – próba 
wiary”. 

Jego premiera miała miejsce  
w lipcu na katowickim Muchowcu 
w czasie „Spotkania na górze 
Karmel”, diecezjalnej kulminacji 
Światowych Dni Młodzieży. Mu-
zykę napisał rybniczanin Piotr 
Kotas, scenariusz i słowa ks. Woj-
ciech Iwanecki, a wykonawcami są  
w dużej mierze artyści związani  
z Rybnikiem. Musical będący, jak 
zapowiadają autorzy, widowiskiem 
bardzo dynamicznym, odbiega od 
gatunkowej tradycji. Opowiada 
historię proroka Eliasza, w któ-
rego postać wciela się znakomity 
wokalista Jakub Blokesz, który 
w roku 2009 zdobył Grand Prix 
rybnickiej OFPY. Obok niego  
w solowych rolach pojawią się żo-
rzanka Dominika Kierpiec-Kont-
ny, wokalistka zespołu Chwila 
Nieuwagi Martyna Czech, rybni-
czanin Piotr Tłustochowicz oraz 
Kamil Owczarek. Wtórował im 
będzie rybnicki zespół wokalny 
„6 na 6”, a muzycznie oprawi to 
wszystko równie rybnicka grupa 
Chwila Nieuwagi oraz Orkiestra 
Symfoniczna Absolwentów Aka-
demii Muzycznej w Katowicach 
pod batutą kompozytora Piotra 
Kotasa. Nie zabraknie również 
tancerzy (Zespół Taneczny Stu-
dentów PWST i WTT).

— Warunki na Muchowcu, gdzie 
wystawialiśmy nasz musical w środ-
ku dnia, były trudne i po premierze 

pozostał niedosyt. Bardzo zależało 
mi, by móc pokazać go raz jeszcze 
na profesjonalnej scenie, bardziej 
sprofilowanej publiczności. Udało 
nam się pozyskać do współpracy 
młodych wykonawców z Rybnika 
i ościennych miejscowości, a także 
znakomitych muzyków młodego 
pokolenia. To przedsięwzięcie kosz-
towne i czasochłonne, ale kultura 
chrześcijańska jest tym narzędziem, 
które z jednej strony zaspokaja 
potrzebę rozrywki, a z drugiej może 
przybliżyć człowieka do Boga — 
mówi kompozytor Piotr Kotas. 

— Kontynuujemy dzieło Świa-
towych Dni Młodzieży, które za-
owocowały pięknymi przeżyciami 
i relacjami między ludźmi, które 
w wielu przypadkach trwają po 
dzień dzisiejszy. Mówi się: cu-
dze chwalicie, swego nie znacie.  
W tym widowisku występuje cała 
plejada naszych młodych, bardzo 
utalentowanych wykonawców, 
którzy wspólnymi siłami stworzyli 
coś pięknego, co naprawdę warto 
zobaczyć — podkreśla ks. Marek 
Bernacki.

— To ogromne przedsięwzię-
cie; scena zostanie powiększona  
o portale sceniczne, które zostaną 
specjalnie dla potrzeb tego musicalu 
zbudowane. Na scenie pojawi się 
ponad 100 artystów. To profesjo-
nalne, bardzo nowatorskie dzieło 
sceniczne, więc każdy kto lubi teatr 
i muzykę, powinien je zobaczyć — 
zachęca z kolei Michał Wojaczek, 
dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej. 

(WaT)    
Bilety: 40 zł, 20 zł (dzieci, 

młodzież, studenci, seniorzy). 
Początek o g. 18.

Poniedziałkowe seanse dla star-
szych i młodszych wielbicieli dobre-
go kina. Projekcje rozpoczynają się 
o g. 13, bilety w cenie 8 zł. 
• 27 marca – La la Land (reż. Damien 

Chazelle).
• 3 kwietnia – Jestem mordercą (reż. 

Maciej Pieprzyca)
• 10 kwietnia – Szczęście świata (reż. 

Michał Rosa)
• 24 kwietnia – Zerwany kłos (reż. Witold Ludwig). Seans 

również o g. 16

Musical wysokiej próby

41Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

POLECA!tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ



A wszystko rozpoczęło się od 
portalu randkowego, na któ-
rym poznali się Ślązoczka Ola i 
Chińczyk Lu Li Laj. W „realu” 
spotkali się nie w Realu, ale pod 
Biedronką, bo tam Lu miał naj-
bliżej z chińskiego marketu, gdzie 
pracował. Wieczory panieński 
i kawalerski oraz egzotyczny 
mariaż, któremu patronował 
Europejski Urząd Cywilny (jury), 
poprzedziły typowe śląsko-pol-
skie wesele, na którym bawiono 
się przy dźwiękach disco-polo i 
innych okolicznościowych prze-
bojów, przerywanych swojskimi 
zaśpiewami „…a teraz idymy na 
jednego” i „…fajne wesele, piero-
na, fajne wesele”. Poza scenogra-

fią i strojami (jak zawsze 
Michaela Sczansny) i kon-
kursem jedzenia pałecz-
kami chrupek, elementów 
chińskich było niewiele, 
nie było też zderzenia 
kultur czy szerszego wy-
korzystania faktu bytności 
Chińczyków w naszym mieście, 
bo chodziło głównie o danie 
paniom możliwości pośpiewania 
popularnych weselnych i bie-
siadnych szlagierów, co też one 
czyniły z ochotą. Nie zabrakło za 
to akcji porodowej panny młodej, 
pieprznych wiców i monologów, a 
także niedobczyckich mażoretek, 
prawie chippendales’ów oraz kil-
ku konkursów sprawnościowych. 

Znaną od lat ekipę sceniczną 
stanowili ponownie Aleksandra 
Harazim-Bąk (panna młoda) 
i Czesław Żemła (starosta i 
współscenarzysta), a także Jacek 
Ciepliński (pan młody), Teresa 
Szulc i Gabriela Bugla (druhny), 
Bronisława Siwicka i Krystyna 
Czyż (przewodniczki wokalne) 
oraz wielu statystów, w tym rad-
ny Mariusz Węglorz i były radny 

Henryk Ryszka (rodzice pana 
młodego). Tym razem na scenie 
nie zobaczyliśmy współscenarzy-
sty i reżysera zabawy, dyrektora 
niedobczyckiej placówki Ma-
riana Wolnego, który kierował 
wszystkim z balkonu. Popyt na 
niekoedukacyjną zabawę w bie-
siadnym stylu trwa i dopóki tak 
będzie, comber w Niedobczycach 
nie zaginie!                                (r)         

Kulturalny skrót
q Filia nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej zaprasza do Galerii Smolna na 
wystawę malarstwa bielszczanki Joanny 
Krywult pt. „Niepokoje”. — Jest w nas 
naturalna potrzeba, by chować przed 
światem wszystko, co przekracza dozwo-
lone granice. Wszelkie zmiany naszego 
ciała np. wywołane chorobą, są dla nas 
krępujące, odbieganie od określonej 
normy odziera nas z godności i staje się 
nieakceptowalne. Jednak czy zmiany 
w ciele wiążące się z egzystowaniem 
mogą być powodem do izolacji, skoro 
są naturalnym skutkiem cielesności? — 
zastanawia się autorka, studentka ASP  
w Katowicach, której prace można oglą-
dać w Galerii Smolna do 30 kwietnia (filia 
nr 8 PiMBP, ul. Reymonta 69).

q Po raz drugi Dom Kultury w Boguszowi-
cach zorganizował imprezę adresowaną 
dla pań z okazji ich święta. Z zaproszenia 
skorzystało ponad 60 kobiet, dla których 
przygotowano porady kosmetyczne  
i makijażowe, wyroby rękodzieła, spotka-
nia ze specjalistkami z branży bieliźniar-
skiej i odzieżowej, a także z wodzisławską 
pisarką Haliną Sochą. Panie wzięły też 
udział w swap party, czyli w wymianie 

ubrań i obejrzały spektakl „Scenariusz dla 
samotnych kobiet” w wykonaniu Lekkie-
go Teatru Przenośnego z Chorzowskiego 
Centrum Kultury. 

q O Teofilu Ociepce, Pawle Wróblu, czy Erwi-
nie Sówce – malarzach powszechnie na-
zywanych prymitywistami, dr Jacek Kurek 
mówi – artyści nieelitarni. — Sztukę nie-
elitarną tworzyli górnicy i hutnicy, którzy 
nie mieli możliwości zdobycia odpowied-
niego wykształcenia. Sztuka nieelitarna, 
plebejska jest sztuką utalentowanych 
artystów, którzy być może malowaliby ina-
czej, gdyby otarli się o wielkie akademie 
plastyczne Europy — mówił podczas ko-
lejnego wykładu w wypełnionej po brzegi 
sali rybnickiej biblioteki. Tym razem dr 
Jacek Kurek poświęcił marcowe spotkanie 
śląskim twórcom, którzy, jak mówił, z tej 
ziemi wydobywali wyobraźnię – malowali 
swój lokalny świat, to co kochali, czego 
się bali, w co wierzyli. Wykładowca opo-
wiedział m.in. o jedynym żyjącym artyście 
z grona tzw. Grupy Janowskiej – Erwinie 
Sówce, górniku dołowym i jego ezote-
rycznych i pełnych cielesności pracach, ale 
też o najwybitniejszym z nich – Ewaldzie 
Gawliku, który kształcił się w gimnazjum 
i na prywatnych kursach u malarza Józefa 
Bimlera, a w czasie wojny, kiedy został wy-

wieziony na przymusowe roboty w okolice 
Drezna, odwiedzał Galerię Drezdeńską, 
gdzie zachwycił się pracami van Gogha. 
Kolejne spotkanie z Jackiem Kurkiem za-
planowano na 12 kwietnia na g.11. 

q W ramach Międzynarodowego Dnia 
Teatru, Domu Kultury w Boguszowicach 
zaprasza do obejrzenia spektaklu pt. 
„Shirley Valentine” z Izabelą Noszczyk w 
roli głównej. Sztuka Willy’ego Russella to 
monolog czterdziestoletniej „kury domo-
wej”, świadomej straconego czasu i nie-
zrealizowanych marzeń. — To opowieść 
o ludziach, którzy zapominają kim są i po 
co żyją. Historia zachęca, aby zastanowić 
się nad sobą i spróbować coś zmienić — 
mówi Izabela Noszczyk. Spektakl odbędzie 
się 7 kwietnia o 19 (bilety: 20 zł).

q Nie masz pomysłu na wielkanocny pre-
zent? Nie wiesz, jak świątecznie ozdobić 
dom? Weź udział w warsztatach pt. 
„Filcowane pisanki” w Domu Kultury w 
Boguszowicach. 29 marca o 17 w ramach 
realizowanego tam cyklu „Czas na pasję”, 
instruktorka Agnieszka Stuchlik pokaże 
jak wykonać wielkanocne pisanki przy 
użyciu wełny filcowej. W cenie zajęć (18 
zł) – wszystkie potrzebne do wykonania 
ozdób materiały.                                 (S)

Babsko-chłopski 
c o m b e r

Tegoroczny Babski Comber w Domu Kultury  
w Niedobczycach (15 wieczorów razy 200 uczestniczek 
czyli nowy rekord!) odszedł najdalej od pierwotnego 
zamysłu, by kobiece spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
przeciwstawić górniczej rywalizacji w ramach gwarków, 
zachowując podobną formę. 

Na scenie śląsko-chińskie wesele, na widowni babski żywioł
W
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Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.

Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł. 

Program działalności na kwiecień

Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

DKK w kwietniu

27 marca, g. 19
LA LA LAND 
Kochajmy marzycieli!
P r o d .  U S A , 
2016, musical, 
romans,  126 
min.,  scen. i 
reż. :  Damien 
Chazelle, ob-
s a d a :  R y a n 
Gosling, Emma 
Stone, John Le-
gend.
Mia jest początkującą aktorką, która  
w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kel-
nerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który 
zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta 
w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych 
dwojga przetną się, połączy ich wspólne 
pragnienie, by zacząć wreszcie robić to 
co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy 
kariery zaczynają się wreszcie układać, 
coraz mniej jest czasu i sił dla siebie na-
wzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie 
rezygnując z marzeń?

3 kwietnia, g.19
POKOT
Prod. Czechy/
Niemcy/Polska/
Szwecja, 2016, 
dramat/krymi-
nał, 128 min., 
reż.: Agnieszka 
Holland, obsa-
da: Agnieszka 
Mandat, Wik-
tor Zborowski, 
Jakub Gierszał, Patricia Volny.
Emerytowana inżynier Janina Duszejko 
mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej 
śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało 
martwego sąsiada-kłusownika. Okolicz-
ności śmierci mężczyzny są niezwykle 
tajemnicze. Jedyne ślady wokół jego 
domu to ślady saren... Z czasem pojawiają 
się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. 
Wszyscy zabici byli myśliwymi. Duszejko 
widząc niemoc policji, prowadzi własne 
śledztwo, którego wyniki są złowieszcze: 
czy to myśliwi stali się zwierzyną?

10 kwietnia, g. 19
MILCZENIE
Prod.: Japonia/
Meksyk/USA/
Włochy/Tajwan, 
2016, dramat 
h i s to r y c zny, 
161 min, reż.: 
Martin Scorse-
se, obsada: An-
drew Garfield, 
Adam Driver, 
Liam Neeson.
XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów poko-
nuje tysiące kilometrów, aby potajemnie 
przedostać się do Japonii, gdzie toczy się 
bezwzględna walka z chrześcijaństwem. 
Misjonarze poszukują swojego nauczy-
ciela – słynącego z odwagi kapłana,  
o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary 
katolickiej i został buddyjskim mnichem. 
To, czego doświadczą, wystawi ich umie-
jętności przetrwania, a także wszystko,  
w co wierzą, na najcięższą próbę.

24 kwietnia, g. 19
AMERICAN HONEY
Prod. USA/Wiel-
ka  Brytan ia , 
2016, dramat 
obycza jowy, 
162 min., reż.: 
Andrea Arnold, 
obsada: Sasha 
Lane, Shia La-
Beouf,  R i l ey 
Keough.
18-letnia Star o niczym bardziej nie marzy 
niż o wyrwaniu się z małego miasteczka, 
gdzie mieszka z ojczymem i młodszym 
rodzeństwem. Po kolejnej domowej 
kłótni porzuca dotychczasowe życie  
i dołącza do przypadkowo spotkanej 
grupy rówieśników, którzy wspólnie krą-
żą po Ameryce. Łączy ich poszukiwanie 
przygody i łatwych pieniędzy. Włóczęga 
jest ich codziennością, motele ich domem,  
a życie – niekończącą się zabawą w rytmie 
popularnych hitów.

Przerwa świąteczna 
od 13 do 18 kwietnia

• 3.04., poniedziałek, 
godz. 10.00 – dy-
żur prawniczy – mec. 
Szczepan Balicki;

• 5.04., środa, godz. 
12.30 – wykład: „Ja-
skra,  zaćma, żółta 
plamka” – dr Aniela 
Kempińska; 

• 6.04., czwartek, godz. 
11.00 – wykład z cyklu 
Świadomy senior: „Bez-
pieczeństwo w ruchu 
drogowym” – asp. szt. 
Dariusz Piotrowski;

• 8.04., sobota, godz. 
14.00 –  Spotkanie 
świąteczne – zapisy u 
dyżurnych;

• 9.04., niedziela, godz. 
10.30 – wyjazd do NO-
SPR z zatoczki przy ul. 
Rudzkiej;

•  20 .04 . , 
czwartek, 
g o d z . 
11.00 – wykład: „Jak 
dbać o sprawnie funk-
cjonujący mózg” – Jani-
na Freund;

• 24.04., poniedziałek, 
godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Ge-
rard Kuźnik;

• 27.04.,  czwartek, 
godz. 11.00 – wykład 
z cyklu Moje 7 cudów 
świata: „Tajemnice je-
ziora TITICACA i TIA-
HUANACO” – Andrzej 
Kapłanek.

Zapraszamy na wykłady 
wszystkie osoby za-
interesowane danym 
tematem, pozostałe 
zajęcia wg planu wy-
wieszonego na tabli-
cy ogłoszeń, tylko dla 
członków UTW Rybnik. 

Rybnicka biblioteka zaprasza na kwietniowe 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Ks iążki .  
W nadchodzącym miesiącu proponujemy poznanie 
twórczości dwóch ciekawych pisarek: Wioletty 
Grzegorzewskiej i Muriel Barbery.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 
kwietnia o g. 17 w bibliotece głównej (ul. 
Szafranka 7), a jego tematem będą „Gu-
guły” Wioletty Grzegorzewskiej – debiut 

prozatorski autorki, który dwa lata temu 
trafił do finału Nagrody Literackiej Nike. To 
nie tylko znakomita ballada o polskiej wsi  
w czasach PRL-u, lecz także szczera opo-

wieść o dojrzewaniu. 
Druga lektura, po którą się-

gniemy 27 kwietnia o g. 16 
(filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30), przynosi 
opis niezwykle skomplikowanej, a przez to cie-
kawej relacji między bohaterkami „Elegancji 
jeża” francuskiej autorki Muriel Barbery. Renée 
i Palomę dzieli różnica pokoleń, lecz stopnio-
wo odnajdują podobieństwa w upodobaniach 
i gustach, skłonności do rozważań o filozofii 
i sztuce, a przede wszystkim fascynacji Japo-

nią. Kiedy więc pewnego dnia na horyzoncie pojawia się 
rodowity Japończyk, a do tego piękny, mądry i bogaty, 
wszystko może się zmienić…

Serdecznie zapraszamy do lektury i dyskusji!
(m)
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Dokładnie w maju 1865 roku pierwsze cztery 
żubry przyjechały do Pszczyny jako dar cara 
rosyjskiego Aleksandra II Romanowa, w za-
mian za co dostał od księcia pszczyńskiego 20 
dorodnych jeleni. Żubry żyjące w pszczyńskich 
okolicach nazywano oczywiście po śląsku – wi-
cyntami. Ale ta historia jest dość dobrze znana. 
Dzisiaj jednak przedstawię nieznaną historię o 
pszczyńskim żubrze imieniem Zygfryd, którą 
opowiedziała mi Renata Waliczek, mieszkająca 
dzisiaj w Katowicach, na Nikiszowcu, ale po-
chodząca z Góry w Ziemi Pszczyńskiej.

Ta historia rozpoczęła się około 1939 roku, 
kiedy po pszczyńskich wsiach, od domu do 
domu, chodził pewien żubr. Pewnie przegrał 
rywalizację w stadzie i odtąd żył samotnie. 
Nie bał się ludzi, nie wyrządzał im krzywdy, 
a nawet nie robił strat w uprawach zboża. Po 
prostu żubr ten odwiedzał domy, wchodził na 
podwórka, a ludzie karmili go sianem, warzy-
wami czy owocami. Tego sympatycznego żubra 
nazywano – Zygfryd. Zdarzenie to jest może 
nieprawdopodobne, ale zachował się pewien 
dowód prawdziwości tej opowieści. Otóż 
dziadek Renaty Waliczek – Brunon Waliczek, 
około 1940 roku zrobił temu żubrowi kilka 
zdjęć. Przykłado-
wo publikowane 
tutaj zdjęcie zosta-
ło zrobione w Stu-
dzienicach koło 
Pszczyny, gdzie 
ów żubr Zygfryd 
stoi na podwórku 
gospodarstwa ro-
dziny Komraus,  
a kobiety wyszły 
nakarmić go sia-
n e m .  Z d j ę c i e 
niezwykłe i nie-
zwykła to histo-
ria. To jednak nie 
koniec. Wieść o 
oswojonym żu-
brze dotarła do 
uszu Hermanna 
Goeringa, jedne-
go z przywódców 
ówczesnych hitle-
rowskich Niemiec, 
a że był on zapa-
lonym myśliwym 
i robił sobie wte-
dy pod Berlinem 

prywatny ogród zoolo-
giczny, nakazał by mu 
przywieźć tego śląskiego 
żubra. I tak niemłody 
już żubr Zygfryd poje-
chał na starość w rajza, 
ze Śląska do Niemiec. 
Tam jednak z tęsknoty 
za swoimi pszczyńskimi 
ziemiami tracił humor, 
siły oraz chęć do życia  
i zaczął chorować. Wte-
dy Goering nakazał, by 
do opieki nad nim spro-
wadzić kilka znanych mu 
Ślązoczek ze Studzienic. 
Tak się też stało. Pojechały tam dwie Ślązoczki 
za żubrowe opiekunki, bo ponoć Zygfryd żywo 
reagował na dźwięk śląskiej godki. Ale to nie 
pomogło, może było już za późno – i żubr 
Zygfryd padł. 

Wesoła i zarazem smutna to historia. 
Szczególną wymowę może mieć ona dla 
tych setek tysięcy Ślązoków, którzy przez 
ostatnie dziesięciolecia wyjechali na stałe 
do Niemiec. Oni być może lepiej potrafią 

zrozumieć tęsknotę żubra Zygfryda za 
Śląskiem. A zresztą zbliża się Wielkanoc, 
kiedy na Śląsk, na świąteczny byzuch, czyli 
odwiedziny, przyjedzie bardzo wiele nie-
mieckich Ślązoków czy śląskich Niemców. 
Jak ich spotkacie, to opowiedzcie im historię 
żubra Zygfryda.

Tekst, zdjęcie i fotokopia: 
Marek Szołtysek

Niezwykłe zdjęcie Brunona Waliczka z 1940 roku przedstawiające Ślązoczki karmiące żubra Zygfryda

Dzisiaj w Pszczynie żubry można spotkać w dwóch miejscach: w lasach rezerwatu w Jankowicach Pszczyńskich oraz w zagrodzie żubrów na skraju przyzamkowego parku 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Jak śląski żubr Zygfryd umarł z tęsknoty?
Pszczyna kojarzy się z żubrami – i dobrze, a w tym roku mijają dokładnie 152 lata od czasu, gdy tamtejszy 

książę von Pless – Jan Henryk XI Hochberg – sprowadził te potężne zwierzęta do swoich lasów. 



Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres  mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da 
pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. 
Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie 
cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my  
w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC”z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne 
nam zdję cia – dzię ku je my! 

Wielki album Rybnika (cz. 150)

ZDJĘCIE nr 150/1 i 150/2:
Oto dwa zdjęcia, jakie 45 lat temu, w 1972 roku zrobił fotograf – 

Paweł Walter. Przedstawiają one wizytę wówczas 27-letniej Maryli 
Rodowicz i jej spotkania w Domu Kultury w Chwałowicach. Może 
ktoś się rozpozna na tych zdjęciach albo opowie więcej o tamtym 
wydarzeniu. 

ZDJĘCIE nr 150 /3:
W związku ze zbliżającą się wiosną botaniczną – bo kalendarzowa 

już jest – prezentujemy zdjęcie zakochanych z około 1930 roku.  
Ta sympatyczna fotografia została zrobiona na wiosnę pod jabłonką.

DZIĘKUJEMY panu Bogusławowi Tatarczykowi z Raszow-
ca, który wyjaśnił, że kury ze zdjęcia w naszym Albumie  
nr 149/1 to kury rasy sussex, wyhodowanej na początku XX wieku 
w hrabstwie Sussex w Anglii. Kury te miały wysoką odporność  
na choroby, dużo mięsa i znosiły duże jajka. A Pan Bogusław wie co 
mówi, bo w dzieciństwie jego mama hodowała te kury. Na Śląsku 
niektórzy – nie potrafiąc wymówić angielskiej nazwy sussex – na-
zywali je potocznie „kurami sukcesami”.
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Drużyna ROW-u Rybnik, która już drugi 
sezon startować będzie w żużlowej elicie, 
rozpocznie walkę o ligowe punkty w Wielka-
noc (16 kwietnia, g. 16.30) w Częstochowie 
od pojedynku z tegorocznym beniaminkiem, 
choć trudno tu mówić o beniaminku skoro 
miejscowy Włókniarz ma w swoim składzie aż 
czterech zagranicznych zawodników, którzy w 
ubiegłym roku ścigali się w ekstralidze. Połowa 
z nich jeździła w rybnickim zespole, to polski 
Norweg Rune Holta, który w drugiej połowie 
sezonu zachwycał swą skuteczną jazdą i Szwed 
Andreas Jonsson, który w Rybniku 
nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei. Podtekstów towarzyszą-
cych żużlowym derbom naszego 
województwa będzie więcej. Wy-
chowanek Włókniarza Sebastian 
Ułamek jeszcze w 2015 roku jeź-
dził w ROW-ie. Z kolei ulubień-
cami częstochowskich kibiców byli 
kilka lat wstecz i Rosjanin Grigori 
Łaguta, obecny lider rybnickich 
„rekinów”, i wychowanek naszego 
klubu Rafał Szombierski.

W naszej drużynie zimą zaszły 
znaczące zmiany. Zespół opuścili 
wspomniani Holta i Jonsson, któ-
rzy byli najbardziej doświadczony-
mi zawodnikami w zespole. Klub 
rozstał się też z trenerem Piotrem 
Żyto. Trzon zespołu jednak po-
został i pojawiły się w nim nowe 
twarze. Największym wzmocnie-
niem powinien być 32-letni Szwed 
Fredrik Lindgren, który ostatnio 
zdobywał punkty w I lidze dla 
łotewskiej drużyny z Daugawpils. 
Szeregi „rekinów” zasilił drugi po 
Damianie Balińskim wychowanek Unii Leszno 
Tobiasz Musielak (24 l.), a prezes Krzysztof 
Mrozek podpisał jeszcze kontrakt z mniej zna-
nym polskim kibicom Australijczykiem Jakem 
Allenem (22 l.). Trenerem zespołu został były 
zawodnik i szkoleniowiec rybnickiego klubu 
Mirosław Korbel, którego zapewne czeka nie-
łatwy debiut w żużlowej ekstralidze. W opinii 
kibiców atutem ROW-u powinna być para 
doświadczonych już juniorów, czyli Kacper 
Woryna (21 l.), który ma przed sobą ostatni 
juniorski sezon i o dwa lata młodszy Robert 
Chmiel. Po odejściu do Grudziądza Kamila 
Wieczorka nie mają oni póki co w drużynie 
ani konkurencji, ani, co gorsza, zmienników, 
bo trudno uznać za takiego 20-letniego Larsa 
Skupienia, który dopiero w ubiegłym roku 
zdobył licencję i nie ma praktycznie żadnego 
doświadczenia. Ale oczywiście nie mielibyśmy 

nic przeciwko zaskakującej eksplozji jego ta-
lentu, o który choćby z racji nazwiska, możemy 
go podejrzewać.

Kto wie, czy nie najcenniejszą „zdobyczą” 
sezonu transferowego jest pozyskany przez 
prezesa Krzysztofa Mrozka, do klubowego 
warsztatu znakomity mechanik i tuner Ryszard 
Małecki, który pracował już w rybnickim klubie 
współpracując z nieodżałowanym trenerem śp. 
Janem Grabowskim. Możliwość korzystania z 
usług takiego mistrza to kolejny atut rybnickiej 
drużyny.

Na pierwszy ligowy żużel w Rybniku musimy 
zaczekać do soboty 22 kwietnia; o g. 17.30 ryb-
niczanie zmierzą się wtedy z Betardem Spartą 
Wrocław. W ubiegłym roku starcie tych dwóch 
drużyn na torze przy ul. Gliwickiej było bez 
wątpienia najbardziej emocjonującym meczem 
sezonu (o zdobyciu przez ROW punktu bonu-
sowego zdecydował wynik ostatniego biegu), 
więc i tegoroczny pojedynek tych drużyn za-
powiada się pasjonująco. A gdyby tak drużynie 
udało się w Wielkanoc wygrać w Częstochowie, 
to na rybnickiej inauguracji ligowego sezonu 
można się spodziewać kompletu publiczności.

Treningi na torze podopieczni trenera Kor-
bela rozpoczęli zgodnie z planem w połowie 
marca, jeszcze przed nadejściem kalendarzo-
wej wiosny. Wcześniej, by spełnić regulamino-
we wymogi bezpieczeństwa zmodernizowano 
30-metrowe odcinki band (na wyjściu z łuków 

za dmuchaną bandą) na obu prostych, mon-
tując słupki z teleskopami. Teraz rybniczan 
czeka już ostatni etap przygotowań do sezonu, 
czyli mecze sparingowe, pierwszy wyjazdowy 
z UNIĄ Leszno zaplanowano na sobotę 1 
kwietnia. Sparingowe mecze w Rybniku od-
będą się: 2 kwietnia: ROW – UNIA Leszno; 
9 kwietnia: ROW – FALUBAZ Zielona 
Góra. Ostatnim sprawdzianem przed startem 
ekstraligi ma być pojedynek z I-ligowym OR-
ŁEM Łódź, 11 kwietnia w Łodzi. Nadchodzący 
sezon dla drużyny ROW-u Rybnik na pewno 

nie będzie łatwy, zwłaszcza że w końcówce 
sezonu zasadniczego czekają ją trzy trudne 
mecze: pojedynek z FALUBAZEM w Zielo-
nej Górze, w Rybniku z KS Toruń i na koniec 
wyjazdowa potyczka z UNIĄ Leszno. W tym 
roku z racji jubileuszu powstania Rybnickiego 
Klubu Motocyklowego świętujemy 85-lecie 
żużla w Rybniku. Prezes Mrozek zamierza z 
tej okazji zorganizować międzynarodowy tur-
niej, ale byłoby idealnie, gdyby jubileusz ten 
uczciła sama drużyna i po 36 latach przerwy 
znów zdobyła medal drużynowych mistrzostw 
Polski. Ale by o tym myśleć trzeba najpierw 
po 14 ligowych kolejkach znaleźć się w gronie 
czterech najlepszych drużyn PGE Ekstraligi i 
awansować do rundy finałowej, czego klubowi, 
drużynie i kibicom gorąco życzymy. 

Wacław Troszka

„Rekiny” już ostrzą zęby

Trener Mirosław Korbel i juniorzy rybnickiego klubu; na pierwszym planie dwaj doświadczeni ligowcy Kacper Woryna (z lewej) i Robert Chmiel

Kibice żużla nie mogą się już doczekać, a do inauguracji ekstraligowych rozgrywek pozostały jeszcze trzy tygodnie. 
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Początek z przytupem
Bardzo udanie rozpoczęli rundę wiosenną II-ligowi 

piłkarze ROW-u 1964 Rybnik, zdobywając w pierwszych 
trzech spotkaniach 7 punktów, dzięki czemu wydostali 
się ze strefy spadkowej, zajmując po pierwszych trzech 
wiosennych kolejkach 9. pozycję.

W pierwszym marcowym meczu zielono-czarni na wyjeździe 
po bardzo emocjonującym meczu zremisowali 2:2 z Błękit-
nymi Stargard. Już w 8 minucie bramkę dla ROW-u  zdobył 
Przemysław Brychlik. Ten wynik długo się utrzymywał, ale 
w ostatnich 10 minutach gospodarze zdobyli dwie bramki, 
obejmując pro-
wadzenie. Remis  
i podział punktów 
uratował pozyska-
ny przed tym se-
zonem  Sebastian 
Mus io l ik ,  zdo-
bywając bramkę  
w doliczonym cza-
sie gry.

K o l e j n e  d w a 
mecze rybniczanie 
zagrali na własnym 
boisku i oba pew-
nie wygrali. Naj-
pierw zmierzyli 
się z Olimpią Za-
mbrów, odnosząc 
przekonujące zwy-
cięstwo 2:0; bram-
ki dla gospodarzy 
zdobyli Dawid Bo-
ber i Przemysław 
Brychlik. Kolejny 
pojedynek z Kotwicą Kołobrzeg, prowadzoną obecnie przez 
Ryszarda Wieczorka, niedawnego trenera ROW-u, był bardzo 
ważny w kontekście walki o utrzymanie, bowiem obie ekipy 
przed jego rozpoczęciem znajdowały się w dolnej części tabeli. 
W tym meczu rybniczanie pokazali, że ich atutem są stałe 
fragmenty gry. To po nich padły dwie pierwsze bramki dla 
ROW-u; główkując zdobyli je obrońcy Dawid Bober i Słowak 
Marian Jarabica. Trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Prze-
mysław Brychlik, który zdobył po bramce również w dwóch 
wcześniejszych meczach. Do przerwy ROW prowadził 3:1,  
a w 55 min. goście wykorzystali jeszcze tylko rzut karny i wynik 
już się nie zmienił (3:2). To zwycięstwo pozwoliło przesunąć 
się piłkarzom ROW-u na 9. pozycję i oddalenie się od strefy 
spadkowej na 3 pkt.

Warto podkreślić, iż w pierwszych trzech kolejkach rundy 
wiosennej podopieczni trenera Piotra Piekarczyka zanotowali 
dwa zwycięstwa na swoim boisku, czyli tyle samo ile w całej, 
dłuższej (19 kolejek) rundzie jesiennej, co może świadczyć  
o tym, że w przerwie zimowej faktycznie udało się wzmocnić 
siłę rażenia rybnickiego zespołu. Kolejne spotkanie ROW 
znów miał rozegrać u siebie. 24 marca, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, rybniczanie mieli się zmierzyć na stadionie 
przy ul. Gliwickiej z wiceliderem Rakowem Częstochowa 
(44 pkt).

Najbliższe mecze w Rybniku: piątek 7 kwietnia g. 19: 
ROW – ODRA Opole; Wielka Sobota 15 kwietnia g. 12: 
ROW – Polonia Warszawa; piątek 21 kwietnia g. 19: ROW 
– Olimpia Elbląg 

Udany debiut 
młodzieży

Debiutujące w rozgrywkach II ligi 
młode koszykarki RMKS-u Rybnik 
zajęły czwarte miejsce w finale A, 
mając na swoim koncie tyle samo 
punktów, co trzeci w tabeli JAS-FBG 
Sosnowiec. W rundzie finałowej pod-
opieczne trenera Wojciecha Pierchały 
dwukrotnie pokonały Wisłę Can-Pack 
Kraków II i dwukrotnie przegrały z 
UKS-em Nowy Sącz. W rozgrywkach 
najwięcej punktów dla rybnickiej 
drużyny zdobyły: Alicja Kopiec – 174, 
Julia Strymecka – 131, Pola Kaźmier-
czak – 128, Małgorzata Struzik – 106  

i Weronika Sobczyk –62. Barw drużyny broniło 16 zawodniczek, a najmłodszą 
z nich była czternastoletnia Nicola Obrodzka.

Volley gra 
o półfinały
Siatkarze Volleya Rybni-

ka bez większych proble-
mów w pierwszej rundzie 
play-off  II ligi dwukrotnie 
pokonali Akademię Talen-
tów Żory Jastrzębski Węgiel 
3:0 i 3:1 i w sobotę 25 mar-
ca mieli rozpocząć walkę  
z MCKiS Jaworzno o awans 
do ogólnopolskich półfinałów. 

Pojedynek ten toczyć się będzie do dwóch wygranych spotkań, a drugi i ewentual-
nie trzeci mecz odbędą się w naszym mieście. Pierwsze spotkanie w Rybniku zaplano-
wano na sobotę 1 kwietnia (g. 17 hala sportowa Gimnazjum nr 2, ul. Grunwaldzka).  
W sezonie zasadniczym oba zespoły wykorzystały atut własnej hali. W Jaworznie 
3:1 wygrał MCKiS, a w Rybniku 3:0 Volley. Pojedynek drugiej i trzeciej drużyny 
ligi zapowiada się emocjonująco, a jak będzie faktycznie? Zobaczymy. 

W rundzie finałowej rybnickie koszykarki dwukrotnie 
pokonały drugą drużynę Wisły Can-Pack Kraków

W pierwszej rundzie play-offów rybniccy siatkarze dwukrotnie zde-
cydowanie pokonali Akademię Talentów Żory Jastrzębski Węgiel

Po główce z kozła Słowaka Mariana Jarabicy (nr 31) piłka 
po raz drugi w tym meczu wpada do bramki drużyny  
z Kołobrzegu 

D z i e ń  K o b i e t  w  r a j t u z a c h
8 marca na stadionie lekkoatletycznym Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji zorganizował Dzień Kobiet w Rajtuzach. Grupa kilkudziesięciu 
przedstawicielek płci pięknej w różnym wieku spędziła tam czas bardzo aktyw-
nie; najpierw była zumba, potem fitness, następnie trening z drużyną futbolu 
amerykańskiego Thunders Rybnik, no i na koniec bieg na 5 okrążeń. Każda  
z pań, która przebiegła ten dystans otrzymała praktyczny upominek.
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Boksowali o dyrektorski puchar
18 marca w hali sportowej w Boguszowicach odbył się 

XVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar dyrek-
tora MOSiR-u Rybnik.

Na starcie stanęło 44 zawodników z 16 klubów, w tym dwie 
ekipy z Czech. Rozegrano 22 emocjonujące walki w kategoriach 
młodzika, kadeta, juniora i młodzieżowca.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli zawodnicy  
RMKS-u Rybnik, przed pięściarzami z Katowic i Żywca. Swoje 
walki wygrali przed czasem rybniczanie Oliwia Buchta i Daniel 
Skorupa, a Ania Pierchała, Artur Skorupa, Kacper Urbaniec, 
Paweł Masternak, Wojciech Frelich, Kamil Chyliński i Arkadiusz 
Musiolik zdobyli punkty do klasyfikacji drużynowej. 

Rybnickimi zawodnikami opiekują się trenerzy: Anatoli Jakim-
czuk, Zbigniew Gąsiorowski, Wojtek Podgórny i Mateusz Mazik. 

Koszykarze MKKS-u Rybnik 
sezon zasadniczy drugoligowych 
rozgrywek zakończyli na wysokim 
6 miejscu i w pierwszej rundzie 
play-offów w dwumeczu spotkali 
się z trzecią w tabeli Polonią 
Bytom. 

Oba spotkania zakończyły się zde-
cydowanym zwycięstwem bardziej 
doświadczonych bytomian (96:61 i 
86:59) i na tym dwumeczu MKKS 

zakończył tegoroczne roz-
grywki ligowe. Podopieczni 
trenera Łukasza Szymika 
w 26 spotkaniach odnieśli 
13 zwycięstw, a do naj-
skuteczniejszych zawod-
ników rybnickiej drużyny 
należeli: Łukasz Ochodek 
– zdobywca 394 pkt, Adam 
Białdyga – 314, Krzysztof 
Zieliński – 175 (w 16 me-
czach), Tomasz Czajkow-
ski - 162 i Rafał Grzybek 
– 116. Trener rybniczan tak 
podsumował zakończone 
rozgrywki: — Był to bardzo 
dobry sezon, w którym tak 
młoda i niedoświadczona 

drużyna osiągnęła wynik powyżej 
oczekiwań. Wiele meczy stało na 
wysokim poziomie, kibice oglądali 
dużo emocjonujących końcówek (trzy 
mecze MKKS wygrał 1 pkt – przyp. 
red.). Całą rundę rewanżową graliśmy 
bez Krzyśka Zielińskiego, a w grudniu 
poważnej kontuzji nabawił się Tomasz 
Tomanek. Dziękuję naszym kibicom 
za ich doping i stworzenie gorącej 
atmosfery na naszych meczach.

Szybko i krótko
q Na Mistrzostwach Śląska juniorów i kadetów w boksie 

rybniccy pięściarze wywalczyli dwa złote i dwa srebrne 
medale. Złoto i przepustkę do mistrzostw Polski wywal-
czył junior Daniel Skorupa oraz jego młodszy brat Artur 
(kadet). Srebrne medale zdobyli Rafał Paszenda i Dawid 
Siedlecki. Na ringu wystąpiło 121 zawodników z 24 
klubów. Z kolei w Grudziądzu na mistrzostwach Polski 
kobiet w boksie, startująca w gronie juniorek zawodniczka 
RMKS-u Rybnik Ania Pierchała zdobyła brązowy medal. W 
gronie kadetek srebrny medal wywalczyła Oliwia Buchta. 
W finale uległa na punkty Weronice Pawlak z Wejherowa.

q Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na nazwy 
swoich krytych pływalni w Śródmieściu i w Boguszowi-
cach. Konkursowe propozycje na specjalnym formularzu 
można składać do 27 marca, do godz. 12.00. Regulamin 
konkursu oraz ów formularz są dostępne na stronie 
internetowej MOSiR-u.

q Po zimowej przerwie swoje zajęcia wznawia Akademia 
Biegania prowadzona pod auspicjami MOSiR-u przez 
trenera lekkiej atletyki Andrzeja Piechę. Zajęcia odbywać 
się będą we wtorki i czwartki w godzinach: 17.45 – I 
grupa; 18.45 – II grupa i 19.45 – III grupa. Pierwsze zajęcia 
akademii zaplanowane na 28 marca, a rozpoczną się one 
w okolicy boisk piłkarskich za kąpieliskiem Ruda. Udział w 
cyklu 24 spotkań z trenerem kosztuje 15 zł.

q Ponad 20 zawodników wystąpiło w amatorskich zawodach 
siłowych „Wyciśnij i przysiądź”, które odbyły się 25 lutego 
na siłowni hali sportowej w Boguszowicach i w Bushido. 
W kategorii Super Ka zwyciężyła Karolina Pławecka, przed 
Darią Kudio i Oktawią Walą. Kategorię Super eM wygrał 
Grzegorz Dyrcz przed Adamem Wszelakim i Tomaszem 

Lipką. Wśród juniorów zwyciężył Patryk Oleszczak, przed 
Bartoszem Szumskim i Dawidem Wojaczkiem. Organiza-
torem imprezy był MOSiR Rybnik. 

q 19 marca rozegrano I rundę play-off w Rybnickiej Ama-
torskiej Lidze Koszykówki. Trzy pierwsze drużyny sezonu 
zasadniczego tj. Hawajskie Koszule Żory, Na Rondzie Team 
Żory i Mojito Rybnik wygrały swoje mecze, ale za najcie-
kawszy uznano pojedynek, w którym piąta w tabeli Szarża 
Wodzisław pokonała czwarty Clothes Brathers 85:67. 
Rewanże zaplanowano na niedzielę 26 marca, a kolejne 
rundy play-offów rozegrane zostaną w hali sportowej w 
Boguszowicach. Spotkania półfinałowe zaplanowano na 
1 i 2 kwietnia, a mecze finałowe na 8 i 9 kwietnia.

q Ania Borowska z Kejza Team Rybnik, wygrywając cztery 
pojedynki zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w judo 
w Casablance. Dzień później na najniższym stopniu po-
dium na tych samych zawodach stanął inny podopieczny  
trenera Artura Kejzy Piotr Kuczera. 

q Z kolei 19-letnia Julia Kowalczyk, dżudoczka Polonii Rybnik 
zdobyła brązowy medal turnieju rangi Grand Slam w Baku. 
Sztuka ta nie udała się dotąd żadnemu rybniczaninowi . 
Popularna Julka zdobyła 500 pkt do rankingu światowego 
i 1500 dolarów nagrody.

q Na rozegranych w Atenach Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w ju-jitsu w odmianie walki Figthing System 
Paulina Szumska zdobyła srebrny medal. W Duo Show 
również srebrne medale wywalczyły: Martyna Wowra i 
Wiktoria Lechowicz. Cała trójka reprezentuje Rybnicki Klub 
Ju Jitsu Sportowego, a ich trenerem jest Mariusz Wowra. 

q TS Kuźnia było organizatorem 28. Drużynowego Turnieju 
Dzielnic w szachach, w którym swoich reprezentantów 
wystawiło osiem rybnickich dzielnic.  Zwyciężyła Smolna, 

której barw bronili Krystian i Sebastian Hasińscy. Drugie 
miejsce wywalczyły Zebrzydowice w składzie: Aleksan-
dra i Adrian Mika, a trzecie – reprezentanci dzielnicy 
Maroko-Nowiny Marcin i Jarosław Rzepka. W kategorii 
młodzieżowej zwyciężyli reprezentanci Paruszowca-Pia-
sków przed Chwałowicami i Rybnicką Kuźnia. Kolejną 
imprezą szachową organizowaną przez TS Kuźnia będzie 
24. Wielkanocny Turniej Szachowy o Kopę Jaj. 

q Na przełomie lutego i marca w Wieliczce i Bochni odbyły 
się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dziewcząt 
i Chłopców, rocznik 2003 w koszykówce. Reprezentacja 
Śląska chłopców, w składzie której byli dwaj koszykarze 
MKKS-u Rybnik: Igor Lewandowski i Kacper Kowalczyk-
Kudziarz oraz trener MKKS-u Jakub Krakowczyk – zajęła 
2. miejsce, przegrywając swój pierwszy mecz dopiero w 
dramatycznym finale z Wielkopolską 69:70. Reprezentacja 
dziewcząt zajęła 4. miejsce przegrywając pojedynek o brąz 
z Dolnym Śląskiem. W kadrze Śląska były dwie reprezen-
tantki RMKS-u Rybnik: Marta Mleczko i Natalia Rudzińska. 

q W Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej „Atlas Tours” zakończy-
ła się część zasadnicza sezonu i 27 marca rozpocznie się 
I runda play-off. Najlepszą drużyną sezonu zasadniczego 
w I lidze jest Dwójka Świerklany Projtrans, która w 22 
meczach zdobyła 62 pkt. Drugie miejsce wywalczyła Leśna 
Perła Damons Rybnik. W II lidze z pierwszego miejsca do 
fazy play-off przystąpi AKS Rybnik. I runda potrwa do 21 
kwietnia, druga trwać będzie od 24 kwietnia do 19 maja, 
a turniej finałowy zaplanowano na 20 maja.

q 25 marca, już pa zamknięciu tego wydania „GR” miał 
się odbyć III Bieg Kopernika organizowany przez IV LO 
w Chwałowicach. Bieg, którego trasa prowadzi leśnymi 
drogami Paruszowca miał być rozgrywany na dystansie 
5 i 10 km. 

Dwa pojedynki z Polonią Bytom, były dla rybnickich koszykarzy ciężką 
przeprawą. Górę wzięło znacznie większe doświadczenie rywali

Powyżej oczekiwań

Wiceprezydent Piotr Masłowski (z lewej) i dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz z zawodniczkami 
RMKS-u Rybnik Oliwią Buchtą (z lewej) i Anną Pierchałą
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się 
zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia  
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 21 
kwietnia. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 
12a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie  
w wiadomości imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosu-
jemy nagrody:

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Rozwiązanie zagadki 2/2017: Zdjęcie opublikowane w lutowym numerze 
Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment ogrodzenia przy kościółku ewangelicko-augsbur-
skim mieszczącym się przy ulicy Miejskiej. Nagrody otrzymują: Urszula Jaświn i Barbara 
Kuzera (po jednej książce z Empiku) oraz Bogusława Sadzińska (woda). 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od środy 29 marca (w ciągu miesiąca)

2 książki

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006

Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

    empik
poleca

11, 12, 18,19 kwietnia, godz. 20.30
LIGA MISTRZÓW UEFA NA WIELKIM EKRANIE 
Transmisje w jakości HD za-
pewniające najwyższą jakość 
obrazu i dźwięku, emitowane 
na żywo wspólnie z NC+. To 
międzynarodowe, klubowe 
rozgrywki piłkarskie przezna-
czone dla najlepszych mę-
skich drużyn klubowych, które zajmują czołowe miejsca  
w europejskich ligach krajowych  

25 kwietnia, godz. 19.00
Kino na obcasach – przedpremierowo komediodramat 
JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

Samuel lubi swoje beztroskie 
życie i nie myśli o ustatkowaniu 
się. Los ma wobec niego jednak 
zupełnie inne plany. Pewnego 
dnia na plaży zjawia się Kristin 
– jedna z jego przelotnych 
przyjaciółek i wręcza mu bar-
dzo szczególny prezent. „To 
twoja córka” – mówi i znika... 

Diane Ackerman, „Azyl”, tłum.
Olga Zienkiewicz, Świat Książki, War-
szawa 2017.

Poruszająca historia Antoniny i Jana 
Żabińskich, którzy podczas niemieckiej 
okupacji ukrywali w warszawskim ogro-
dzie zoologicznym kilkadziesiąt osób. W 
ten sposób ryzykując bezpieczeństwo 
własnej rodziny ocalali ich życie. Autorka 
w oparciu o fakty tworzy wciągającą opowieść o niezwykłej „arce Noego”, 
w samym centrum okrutnej wojny. Książka była bestsellerem na liście „New 
York Times”, stała się także podstawą scenariusza filmu, który możemy już 
oglądać w kinach.

•   •   •
„Belfer”, reż. Łukasz Palkowski, 

wyst. m.in. Maciej Stuhr i Magdalena 
Cielecka. Agora S.A. 2017.

Pierwsza część kryminalnego serialu 
emitowanego przez telewizję Canal+ 
Polska. Akcja dzieje się w fikcyjnych Do-
browicach, gdzie tuż przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego miasteczkiem 
wstrząsnęła śmierć 17 letniej Joanny. Po 
tym tragicznym wydarzeniu etat poloni-

sty w miejscowej szkole przyjmuje nauczyciel renomowanego, warszawskiego 
liceum, który na własną rękę podejmie próbę wyjaśnienia przyczyn tej śmierci.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 

przy ul. Żużlowej 25 w roku 2017.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) informuję, że 

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2017 wynosi 3.393,31 zł.
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według 
poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczy-
nające się od poniedziałku do piątku trwają od g. 
24-7, w soboty od 22-8, a w niedziele od g. 22-7. 
Informacja o dyżurach aptek dostępna również  
na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. So-
bieskiego 4) od poniedziałku do piątku jest czynna od g. 7 
do 24, zaś w soboty od g. 7 do 18. Z kolei apteka Damian 
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od g. 8 do 20,  
zaś w soboty, niedziele i święta od g. 8 do 22.

Informacje o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na 
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce 
„Nocne dyżury aptek”

26/27.03 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

27/28.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

28/29.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

29/30.03 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

30/31.03 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

31.03/1.04 brak dyżuru

1/2.04 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

2/3.04 brak dyżuru

3/4.04 Apteka „Ziko”, Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście

4/5.04 Apteka, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice Osiedle 

5/6.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

6/7.04 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

7/8.04 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

8/9.04 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia

9/10.04 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

10/11.04 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49 Ligota-Ligocka Kuźnia

11/12.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

12/13.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

13/14.04 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

14/15.04 brak dyżuru

15/16.04 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

16/17.04 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 21 93 893 Nowiny

17/18.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

18/19.04 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

19/20.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

20/21.04 brak dyżuru

21/22.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

22/23.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

23/24.04 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

24/25.04 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

25/26.04 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

26/27.04 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

27/28.04 brak dyżuru

28/29.04 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

29/30.04 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

30.04/1.05 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

Rybnik, ul. Dworek 12b (za CH Plaza)
tel. 32 44 02 224

Centra Stomatologiczne

Coraz częściej Pacjenci 
szukają sposobu na uzy-
skanie nie tylko zdrowe-
go ale i pięknego uśmie-
chu. Wielu wstrzymuje 
się od uśmiechu, aby 
ukryć niedoskonałości 
swoich zębów. Może to 
stanowić barierę w kon-
taktach międzyludzkich 
i obniżać samoocenę. 
Prostym sposobem na 
korektę wyglądu poje-

dynczych zębów jest wy-
konanie licówek. 

Licówka to cienka 
osłonka porcelanowa 
mocowana na zewnętrz-
nej powierzchni zęba. 
Metoda ta pozwala na 
delikatną korektę usta-
wienia zęba, ponadto 
można zmienić jego 
kształt, pokryć duże 
wypełnienia oraz upo-
rczywe przebarwienia. 

Wykonanie licówki 
nie musi wiązać się z 
rozległym opracowa-
niem szkliwa. Przygo-

towując ząb pod licówkę 
wykonujemy minimalną 
preparację tkanek, dzięki 
czemu struktura zęba 
pozostaje nienaruszona. 

Licówki pozwalają 
uzyskać doskonały efekt 
estetyczny. Państwa zęby 
też mogą być białe, rów-
ne a przy tym wyglą-
dać zdrowo i naturalnie 
dzięki zastosowaniu tego 
właśnie rozwiązania.
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Agnieszka Forajter

Czym są LICÓWKI?
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Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

15.000
nakładu

największy
lokalny nakład

Twojego ogłoszenia!

GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)   
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lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia, 
korekcja zmarszczek
tel. 692 427 312

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00
www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG tarczycy, UKG
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

możliwość wizyt domowych, 
tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

tel. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja nie 
od po wia da. Teksty przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32/42 23 210

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz. 18.30-20.30.  

Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,  

Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, www.nwsd.pl;  

Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek 8-16, czwartek 8-18

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079

Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-16, środa 9.30-17.30
Bezpłatne porady prawne: środa 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17

Bezpłatne porady prawne: poniedziałek 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (g. 16-17) w swojej siedzibie, w budynku 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obok Teatru Ziemi Rybnickiej) przy ul. Szafranka 7; sala nr 26. 
W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. 

Telefon kontaktowy: 575 070 297.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od pon. do czw. 9-13

Ruch Autonomii Śląska - koło Rybnik
Spotkania w trzeci czwartek miesiąca o 18, Lodziarnia Bravita, ul. H.Sienkiewicza 40,44-203 Rybnik, tel. 508 714 235






