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Listopad – najbardziej muzyczny
miesiąc w mieście

Na urodzinach grupy grającej muzykę celtycką nie mogło zabraknąć „irlandzkich” tancerek

Jurek Owsiak, który od lat współpracuje z folkowymi wyjadaczami organizując m.in. Przystanek Woodstock, zdradził
kilka prawie pikantnych szczegółów z historii zespołu z 30-letnim stażem

30 lat na zielonej drodze
Rybnicko-żorska gr upa folkowa
Carrantuohill obchodzi w tym roku
swoje 30-lecie. Zespół uczcił je nową
płytą zatytułowaną „Zielona droga”
(18. wydawnictwo zespołu) i dwoma
jubileuszowymi koncertami, które
z udziałem zaproszonych gości odbyły się
12 marca w sali koncertowej NOSPR-u
w Katowicach (płyta DVD z tego
koncertu jest dodatkiem do studyjnej
płyty muzycznej) i 10 listopada w Teatrze
Ziemi Rybnickiej.

Wśród zaproszonych na ten ostatni koncert
gości znaleźli się m.in.: aktorka Anna Dymna,
szef wydawnictwa ZNAK Jerzy Illg, Jurek
Owsiak, piosenkarz Robert Kasprzycki, mim
Ireneusz Krosny i francuski pieśniarz i impresario zespołu Djamel Touill. Były też dwie
formacje taneczne Salake z Gliwic i Treblers z
Warszawy, specjalizujące się w bardzo dynamicznym tańcu irlandzkim i zespół szkockich
dudziarzy z Częstochowy.
Koncert stał się okazją do premierowej
prezentacji nowej płyty Carrantuohill. „Zielo-

Francuski łącznik Carrantuohilli Djamel Touill nie tylko z nimi zaśpiewał, ale też pokazał
zabawne filmiki z ich pobytu we Francji

na droga” zawiera 11 kompozycji, w tym pięć
piosenek zespołu 2 plus 1, w nowych celtyckich
aranżacjach grupy. To właśnie muzyka tego
zespołu zafascynowała w młodości dzisiejszych
weteranów sceny folkowej. To pierwsza płyta,
na której zaśpiewała Ania Buczkowska, nowa
wokalistka zespołu, a na harfie zagrała Anna
Drewniok, młodsza córka basisty Adama
Drewnioka.
Jeszcze przed świętami ma się ukazać wydana przez prywatnego wydawcę płyta DVD
zatytułowana „Zielona Kolęda”, a zawierająca
zapis bożonarodzeniowego koncertu, który
Carrantuohille zagrali na początku tego roku
w klasztorze Franciszkanów w Panewnikach.
Tekst i zdjęcia Wacław Troszka

W czasie urodzinowego widowiska Carrantuohill jeden ze swoich
utworów zadedykował zmarłemu niedawno Wojtkowi Studentowi,
którego pogrzeb odbył się w dniu koncertu. Partię solową zagrał na
saksofonie dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał Wojaczek, który
ze śląskimi „Celtami” wystąpił po raz pierwszy

Jedynym wykonawcą spoza muzycznego światka był mim
Ireneusz Krosny, który tak jak jubilaci w początkowym
okresie działalności zespołu obywa się bez słów
Jak zwykle zespół Carrantuohill obchodził swoje
okrągłe urodziny w licznym gronie zaproszonych
przyjaciół, muzyków, tancerzy i jednego mima

Ze smogiem na wielu frontach
Trzy pytania do prezydenta Rybnika Piotra Kuczery
Panie prezydencie, Polska Grupa Energetyczna przejęła kon- ogrzewanie domów, jak i w zakresie pratrolę nad EDF Polska, a więc także nad rybnicką elektrownią. wodawstwa, to znaczy wprowadzenia
Co to oznacza dla miasta?

w życie ogólnopolskich regulacji dotyczą-

Zapowiedzi są optymistyczne – władze spółki deklarują realizację cych przede wszystkim racjonalnych zasad
inwestycji, które pozwolą ciepłem z elektrowni ogrzewać Rybnik. zaopatrywania w ciepło gospodarstw
Czekam na spotkanie z kierownictwem PGE i podpisanie listu inten- domowych i ograniczania zanieczyszczeń
cyjnego w tej sprawie. Na razie mówimy o planach – istotne będą powodowanych przez środki transportu.
konkrety, przede wszystkim kwestie finansowe. Sytuacja dla Rybnika Staram się na różnych forach podkreślać,
jest korzystna w szerszym kontekście – producentem węgla w re- że współpraca administracji rządowej
gionie jest Polska Grupa Górnicza, właścicielem sieci ciepłowniczej i samorządowej jest niezbędna dla poprawy jakości powietrza
w Rybniku – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika. w Polsce. Okazją do tego była m.in. konferencja w Senacie RP
Elektrownia, producent energii, została zaś przejęta przez Polską dla przedstawicieli 33 polskich miast o najgorszym powietrzu
Grupę Energetyczną. Wszystkie trzy podmioty to spółki skarbu w Europie z listy ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia.
państwa. Idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie w gabinecie Liczę, że deklarowane przez rząd inicjatywy znajdą odzwierciedlenie
jednego ministra szefów tych trzech spółek i podjęcie kluczowych, w realnych działaniach.
korzystnych dla miasta decyzji, wytyczających konkretny cel polityki inwestycyjnej. Potrzebne będą nakłady na sieć ciepłowniczą,

Tymczasem Rybnik kontynuuje swoje inicjatywy na rzecz walki

ale też, w ciągu dekady, na budowę w elektrowni nowego bloku, z niską emisją. Czy w 2018 roku mieszkańcy będą mogli liczyć
który zapewni jej funkcjonowanie w drugiej połowie XXI w. Mia- na finansowe wsparcie dla podejmowanych przez siebie działań

Okładka: brytyjski pianista i wokalista Anthony Strong był jedną z gwiazd tegorocznego, wyjątkowo udanego Silesian Jazz Meetingu

Zdjęcie Wacław Troszka

sto jest gotowe do współpracy, co stale deklaruję. Liczę na to, inwestycyjnych poprawiających jakość powietrza?
że nowe władze elektrowni będą chciały twórczego dialogu i znajdą

Ostatnie dwa lata pokazały, że rybniczanie chcą mieć swój udział

na poziomie centralnym środki na sfinansowanie zapowiadanych w rozwiązaniu smogowego problemu, dlatego bardzo chętnie korzyinwestycji. Efektem tego powinna być konkurencyjna cena ciepła stają z pomocy samorządu przy realizacji ekoinwestycji. Miasto będzie
dla miasta Rybnika, co z kolei będzie impulsem dla mieszkańców więc kontynuować program, w dalszym ciągu premiując rozwiązania
do podłączania swoich domów do sieci ciepłowniczej. A to mia- przynoszące największe efekty. Na dotacje w budżecie miasta na 2018 rok
łoby ogromne znaczenie w kontekście starań o poprawę jakości zabezpieczono 5 milionów złotych. W urzędzie miasta można już
pobierać stosowne wnioski, które przyjmowane będą od 2 stycznia

powietrza.

2018 roku. W regulaminie udzielania dotacji nastąpiły drobne zmiany
Skuteczna walka ze smogiem w Rybniku jest zatem uzależ- w stosunku do zasad obowiązujących w bieżącym roku, które ułatwią
niona w dużej mierze od decyzji na poziomie rządowym...?

mieszkańcom ich interpretację, a miastu pozwolą wzmocnić dotych-

No tak, i to zarówno w kontekście inwestycyjnym – mam czasowe działania na rzecz poprawy środowiska. Zachęcam więc do
tu na myśli rozwijanie infrastruktury umożliwiającej ekologiczne zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.

Wszystkim górnikom oraz pracownikom przemysłu wydobywczego
składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Barbórki
– święta nieodłącznie związanego ze śląską tradycją.
Niech Święta Barbara strzeże pracowników kopalń i otacza opieką górnicze rodziny.
Niech praca przynosi zawodową satysfakcję,
dając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji na niwie prywatnej.
Życzymy również, by uroczystości barbórkowe przyniosły chwile wytchnienia
od codziennych obowiązków, pozwalając później
z energią realizować pomysły i plany.
Z górniczym Szczęść Boże!
Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
Jan Mura, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika
Kolejne wydanie „GR” ukaże się w wigilijną niedzielę 24 grudnia
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Miasto w skrócie
w Na godz. 11 w niedzielę 26 listopada w Domu
Kultury w Chwałowicach zaplanowano rodzinne warsztaty architektoniczne dotyczące
powstania w tamtejszym Parku Górnika tzw.
ogrodu społecznego. — Chcemy udowodnić,
że wspólnie możemy stworzyć ogród otwarty dla
mieszkańców, w którym będą mogli wypoczywać
i spotykać się. Sami zdecydują o otaczającej ich
przestrzeni, będą sadzić i pielęgnować zieleń
— planuje Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektor chwałowickiego Domu Kultury. W trakcie
rodzinnych warsztatów uczestnicy będą wspólnie projektować ogród oraz ustalać zasady jego
funkcjonowania. Poprowadzą je architekci,
którzy są współtwórcami projektu rewitalizacji
katowickich podwórek pod nazwą Plac na
Glanc, wyróżnionego w konkursie na najlepszą
przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
w Ile może kosztować modernizacja 25 budynków
mieszkalnych w objętej procesem rewitalizacji
dzielnicy Paruszowiec-Piaski? Odpowiedź na to
pytanie ma przynieść inwentaryzacja budowlana i ekspertyza techniczna oraz ocena stanu
technicznego budynków przy ul. Przemysłowej.
Pozwoli ona na sporządzenie szacunkowego
kosztorysu robót remontowych. Inwentaryzacja
budynków polegać będzie m.in. na określeniu
podstawowych danych dotyczących ich konstrukcji, użytych materiałów, roku budowy,
kubatury czy powierzchni użytkowej. Zostanie
ona wzbogacona również o mapy czy fotografie
elewacji i charakterystycznych elementów tych
budynków. Zadanie finansowane jest z budżetu
państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa
energia rybnickiej tradycji”.
w Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Rybnika wspólnie z mieszkańcami
tworzy sentymentalną mapę Paruszowca-Piasków. Mają się na niej znaleźć miejsca cieszące
się niegdyś sporą popularnością, ale dziś już
nieistniejące, jak basen, lodowisko, tor krosowy,
który funkcjonował na obrzeżach cegielni Huty
Silesia, czy skocznia narciarska (pisaliśmy o niej
m.in. w grudniu 2016). Powstająca mapa ma
przywrócić żywe już tylko we wspomnieniach
wąskiego grona osób miejsca i obiekty, które stanowią o dziedzictwie i tożsamości tej dzielnicy.
Mapa powstaje dzięki zaangażowaniu mieszkańców Paruszowca-Piasków, a w szczególności
członków Koła Emerytów i Rencistów „Silesia”.
W projekt zaangażowała się również Filia nr 4
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Prace nad mapą prowadzone są w czasie spotkań
i warsztatów. Chętni do zgłaszania kolejnych
miejsc i podzielenia się swoimi wspomnieniami
związanymi z dzielnicą mogą skontaktować się
również z Biurem Rewitalizacji i Komunikacji
Społecznej (II piętro w Urzędzie Miasta Rybnika,
pokój 255, tel. 32 43 92 255).
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Sesja rady miasta – 16 listopada

Bonifikaty
za lokatorski staż
W czasie sesji, która odbyła się 16 listopada, rada miasta m.in.
zmieniła nieco warunki finansowe sprzedaży mieszkań komunalnych.
Nowe zasady mają premiować lokatorów z dużym komunalnym
stażem.
Prezydent Piotr Kuczera w swoim wystąpieniu poinformował radnych m.in. o zakończeniu termomodernizacji dwóch kolejnych placówek oświatowych – Szkoły
Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach i Zespołu Szkół
nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare.
Część uchwałodawcza sesji rozpoczęła się od jednogłośnego poparcia działań prowadzących do uruchomienia w szpitalu wojewódzkim w Orzepowicach oddziału
intensywnej opieki medycznej dla dzieci, o czym szerzej
piszemy na stronie 9. Wracając do utartego porządku
sesji, radni dokonali kolejnych korekt w budżecie miasta.
Planowane dochody bieżące zmniejszono per saldo o ponad 1,5 mln zł, zaś planowane wydatki ogółem per saldo
zmniejszono o blisko 5 mln zł, w tym wydatki bieżące
per saldo o 1,6 mln zł, natomiast wydatki majątkowe
o ponad 3,4 mln zł. W konsekwencji planowany deficyt
budżetowy zmniejszono o ponad 3,4 mln zł do kwoty
167,8 mln zł. Zmiany w budżecie poparło 13 radnych,
7 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.
Korekty wprowadzono również do Wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
miasta na lata 2014-2018. Dzięki tej poprawce prezydent miasta będzie mógł wyznaczyć kolejne budynki,
w których dokonywana będzie sprzedaż lokali najemcom,
pod warunkiem wystąpienia, że będą się one znajdować
w złym stanie technicznym, a wniosek o wykup mieszkania złoży co najmniej 80 proc. najemców. Jak zapisano
w uzasadnieniu, chodzi o możliwość prowadzenia
jak najbardziej racjonalnej polityki mieszkaniowej
w mieście. Zmiana ta jest bowiem odpowiedzią na
zainteresowanie najemców wykupem mieszkań w budynkach, które w dotychczasowej wersji programu nie
były przeznaczone do sprzedaży. A że chodzi o budynki
znajdujące się w złym stanie technicznym, pozwoli to
miastu zmniejszyć wydatki na ich ewentualne remonty.
Radni przyjęli też uchwałę określającą nowe zasady
sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom. Określa ona m.in. nowe stawki procentowe i, jak zapisano
w uzasadnieniu uchwały, urealnia wysokość udzielanych
przez miasto bonifikat. Ta podstawowa będzie wynosić
60 proc., ale za każdy pełny rok najmu będzie wzrastać
o 1 proc., a nie jak do tej pory o 2 proc., co ma premiować lokatorów z dużym komunalnym stażem. Poza
tym w nowo wyznaczonych do sprzedaży budynkach
znajdujących się w złym stanie technicznym podstawowa bonifikata przy sprzedaży mieszkań będzie wynosić
70 proc. Obie uchwały dotyczące sprzedaży mieszkań
komunalnych przyjęto bez głosów przeciwnych, a od
głosu wstrzymało się w sumie trzech radnych.
Podjęto też dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Pierwszy będzie dotyczył rejonu

ul. Rudzkiej, a konkretnie okolic stawu Pniowiec (dzielnice Chwałęcice i Stodoły), a drugi rejonów ul. ks. Pojdy
(dzielnica Kamień) i ul. Brzozowej (dzielnica MarokoNowiny). We wszystkich trzech przypadkach chodzi
głównie o dostosowanie planów zagospodarowania do
ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, czyli do urbanistycznego dokumentu bazowego.
Sięgając do budżetu, radni udzielili dotacji celowej
parafii Matki Boskiej Bolesnej w wysokości 8 tys. zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na prace konserwatorsko-renowacyjne drzwi wejściowych Kościółka
Akademickiego, usytuowanego przy ul. Gliwickiej. Jak
się okazuje, są one ostatnim oryginalnym elementem
stałego wyposażenia kościoła z czasów jego przebudowy
w XVIII w., kiedy to większą część dawnego kościoła
parafialnego rozebrano, pozostawiając jedynie jego
prezbiterium, zamykając je zabudowaną ścianą, w której
umieszczono owe drzwi.
Spełniając wymóg ustawowy, rada miasta przyjęła też
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Kontrapasy w centrum...
uwagi
Dyskusja wokół dróg rowerowych oraz kontrapasów
dla rowerzystów w centrum miasta nie ustaje. Temat ten
został podjęty również przez radych w ostatnim punkcie
sesji. Radny Arkadiusz Szweda (PiS) uważa, że ścieżki rowerowe przy, a również na jezdni, to rozwiązanie bardzo
niebezpieczne, czego konsekwencją może być większa
liczba kolizji i wypadków. Mówił m.in. o rowerzystach
wyjeżdżających spoza zaparkowanych samochodów (np.
na ul. Chrobrego na wysokości PCK). Dlatego pytał, czy
miasto przygotowało dla nich działania ochronne w postaci kamizelek odblaskowych czy kampanii edukacyjnej.
Radna Mirela Szutka (PiS) przywołała kolejny aspekt
wprowadzenia dróg rowerowych do ciasnej zabudowy
centrum, co powoduje duże spowolnienie ruchu i korki. Prezydent Kuczera konsekwentnie broni realizacji
projektu, uważając, że to rozwiązanie perspektywiczne
i po prostu wszyscy użytkownicy dróg muszą się nauczyć
współistnieć. — Jeśli na 138 tys. mieszkańców mamy
zarejestrowanych 101 tys. samochodów, a tendencja
jest zwyżkowa, trudno się spodziewać, że poruszanie się,
szczególnie w godzinach szczytu, będzie łatwe — mówi
prezydent. Zapewnił też, że miasto będzie prowadzić
edukację, zachęcając rowerzystów do kontaktu z oficerem rowerowym w UM i przekazywania mu spostrzeżeń, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
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Na pytanie radnego Szwedy o powody zastosowania tzw.
specustawy drogowej w związku z budową bulwarów
nad Nacyną, wiceprezydent Janusz Koper przyznał, że
chodziło o szybkość realizacji, co nie kłóci się z jakością
wykonania. — Każdy uczestnik ruchu ma tam wydzielony
własny pas i jeśli wszystkie strony będą przestrzegać zasad,
to będzie bezpiecznie. W obronę działania miasta wziął
radny Wojciech Kiljańczyk (PO), cytując Alvina Tofflera
(przyp. red.: pisarza znanego m.in. z prac o rewolucji komunikacyjnej), który napisał, że ...planując, lepiej zboczyć
w kierunku śmiałości niż rozwagi. Radny dodał jednak,
że dla bezpieczeństwa miasto powinno zadbać szczególnie o czytelne oznakowanie poziome w miejscach
przebiegu dróg rowerowych, co pozwoli na łatwiejsze
poruszanie się wszystkich użytkowników dróg.
Temat dróg i ruchu drogowego podjęli też inni radni:
Michał Chmieliński (BSR) dowodził, że duże zagrożenie stwarza wyjazd od strony ronda Chwałowickiego
w kierunku ul. Piłsudskiego; radna Mirela Szutka
zaapelowała o remont ul. Ziołowej, która za sprawą
objazdów związanych z budową drogi Racibórz –
Pszczyna jest częściej uczęszczana przez mieszkańców
Gotartowic; radny Jerzy Lazar (PiS) krytycznie ocenił
poczynania zagranicznych firm remontujących m.in.
ulice Grunwaldzką (na przedłużenie terminu zakończenia prac miały wpływ nieplanowane roboty związane
z siecią gazowniczą) i Bratków, a także gliniaste
pobocze bulwarów (wiosną zostaną obsiane trawą).
Radny ten pytał również o możliwości dołączenia do
kanalizacji kilku gospodarstw w Orzepowicach; radna
Anna Gruszka (SRD) przypomniała o potrzebie
remontu nawierzchni dróg Nalazków i Boguszowickiej, radny Mariusz Węglorz (WdR) – ul. Malinowej
i Chodkiewicza, a radny Andrzej Wojaczek (BSR)
o remoncie chodnika przy ul. Cmentarnej; radny Tadeusz Białous (WdR) apelował o częstsze sprzątanie
wyjazdu z miejsca eksploatacji hałdy na ul. Sportowej
w Niewiadomiu, a radny Mariusz Wiśniewski (FOR)
prosił o poszerzenie łącznika od ul. Rajskiej do Przedszkola nr 39. Radna Krystyna Stokłosa (PO) podzieliła
się z kolei opinią, że słupki ograniczające wjazd na
łącznik pomiędzy ulicami Wierzbową i Rudzką są mało
solidne i już zostały częściowo zniszczone.
Radnych interesowała też przyszłość niezagospodarowanych miejskich obiektów, m.in. budynku po
zawodowej szkole specjalnej przy ul. Raciborskiej (radny
Białous). Jak wynika z odpowiedzi wiceprezydenta Masłowskiego – powstanie tam prywatny żłobek, a także
miejskie lokale mieszkalne i ośrodek rehabilitacyjny
dla chorych na stwardnienie rozsiane. Budynek przy
rondzie Energetyków w Orzepowicach (radny Lazar)
zostanie wyburzony zgodnie z harmonogramem prac
RSK. W budynku byłego przedszkola i filii SP 18 (radny Wiśniewski) na czas budowy własnej siedziby jedno
z katolickich stowarzyszeń chce ulokować przedszkole.
Radna Anna Gruszka poruszyła problem niewypłaconych jeszcze odszkodowań za nieruchomości leżące
w pasie budowanej drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, a wiceprezydent Janusz Koper zapewnił, że wypłacono już 40 proc. należnych właścicielom kwot; pozostałe,
w zależności od odcinka trasy, jest wypłacona w 40-90
procentach. Dalsze wypłaty zależą m.in. od niepowziętych jeszcze decyzji wojewody. Jednak, jak poinformował
wiceprezydent, każdy właściciel nieruchomości, jeśli
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tylko wnioskował o zaliczkę, otrzymał około 70 proc.
wysokości odszkodowania.
Szerzej potraktowano kwestię nie do końca transparentnego, zdaniem radnej Anny Gruszki, konkursu na
pełnomocnika prezydenta ds. rewitalizacji, z którego materiały nie ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej
UM, stąd pytania radnej o kompetencje i doświadczenie
wybranej osoby i jej współpracowników. Radni chcieli
również wyjaśnienia kwestii odpowiedzi prezydenta na
zawarte w liście otwartym pytania stowarzyszenia Forum
Obywateli Rybnika dotyczące również osoby pełnomocnika ds. rewitalizacji. Jak odpowiedział wywodzący się
z FOR wiceprezydent Masłowski – odpowiedzi ukazały
się w mediach społecznościowych, co FOR satysfakcjonuje. O rozliczenie tegorocznego Animalium oraz
o wynajęcie przez Klub Obywatelski w Rybniku sali
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie
swoich członków z politykami i uregulowanie należności
pytał Andrzej Wojaczek. Radny Łukasz Kłosek (PO)
zapewnił, że za wynajem sali Klub Obywatelski zapłacił.
Radny Wojaczek poprosił też o udostępnienie audytu
przeprowadzonego w Zarządzie Zieleni Miejskiej; pytano również o koszty przeprowadzanych przez miasto
badań ankietowych oraz kwotę przeznaczoną przez
miasto na działalność Instytutu Społecznego Silesia.
Polemikę pomiędzy radnymi Henrykiem Cebulą
(SRD) i Mariuszem Węglorzem a prezydentem
Kuczerą wywołała kwestia przyszłorocznej rocznicy 800-lecia miejscowości Niedobczyce. Pomysł,
by w uroczystościach z tej okazji wykorzystywać przechowywany w muzeum historyczny sztandar nieistniejącej gminy i miasta prezydent uznał za niefortunny, nie
widzi jednak przeszkód, by sztandar poddać renowacji,
jeśli kierownictwo muzeum uzna to za stosowne. Radna
Krystyna Wałach (WdR) poruszyła kwestię zbyt niskich
jej zdaniem zarobków niezwykle zaangażowanych
w realizację swoich zadań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, a radny Michał Chmieliński pytał o
sprawę usunięcia, na mocy ustawy dekomunizacyjnej,
nazwiska Władysława Hibnera z nazwy ulicy w mieście,
uważając, że Hibner nie był gorszy ani lepszy od innych
patronów ulic związanych z czasami komunizmu. Prezydent Kuczera przypomniał radnemu, że to właśnie
Hibner został skazany prawomocnym wyrokiem za
zabójstwa, co jest chyba dostateczną podstawą do
zmiany nazwy na ul. ks. Henryka Jośko.
Doszło też do ostrej wymiany zdań pomiędzy radnym
Cebulą a prowadzącym posiedzenie RM Janem Murą
(WdR), dotyczącej jego kompetencji jako przewodniczącego RM oraz kolejności zabierania głosu przez
radnych. Z wyjaśnień pracownika biura prawnego
wynika, że zgodnie ze statutem miasta radny nie może
zabierać głosu bez pozwolenia przewodniczącego, który
w każdej chwili może go odebrać, jeśli istnieją ku temu
przesłanki. Jak wiemy, reguła ta nie jest przestrzegana
nie tylko na forum Rady Miasta Rybnika.
Pełny zapis sesji rady miasta jest dostępny na miejskim
kanale portalu Youtube.com.
(WaT), (r)

Kolejna, budżetowa sesja rady miasta
odbędzie się 14 grudnia
w urzędzie miasta, początek o godz. 16.

Miasto w skrócie
w 11 listopada na ul. Lipowej strażnicy miejscy
zauważyli kierowcę skutera, który wyraźnie
miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Patrol zatrzymał mężczyznę
i przekazał policjantom. Po badaniu alkomatem okazało się, że jazda zygzakiem była
wynikiem spożytego alkoholu – kierujący
„wydmuchał” ponad 2,5 promila.
w Strażnicy miejscy edukują rybniczan, jak
postępować z dziką zwierzyną, która zimą
częściej pojawia się w miejscach zamieszkiwanych przez ludzi. — Unikajmy wywabiania zwierząt z ich naturalnego środowiska.
W tym celu należy zabezpieczać kosze na
odpady, wykaszać ugory, usuwać śmieci
z posesji, nie wyrzucać odpadów organicznych (takich jak trawa, liście, resztki jedzenia) poza ogrodzenie. Nigdy nie należy też
podchodzić do dzikich zwierząt, chwytać
ich bądź zaganiać do miejsc, z których nie
mają możliwości ucieczki — wyjaśnia Dawid
Błatoń, rzecznik rybnickiej straży miejskiej.
Strażnicy dysponują dwoma urządzeniami
do odstraszania dzikich zwierząt (armatka
hukowa i urządzenie emitujące ultradźwięki), które można bezpłatnie wypożyczyć.
W przypadku zauważenia dzikich zwierząt
poza ich naturalnym środowiskiem prosimy
o powiadomienie Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 422 10 00)
lub straży miejskiej (tel. 986).
w We wtorek 28 listopada w godz. od 9 do
13 zaplanowano wojewódzki sprawdzian
sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń zostaną
uruchomione alarmy obrony cywilnej oraz
jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Syreny będą emitowały dźwięk ciągły, trwający trzy minuty (oznaczający „odwołanie”
alarmu na danym terenie). Dokładny czas,
miejsce i częstotliwość uruchamiania syren
nie są znane.
w Rybnik był jedynym miastem, które wystawiło swoje stoisko na 21. Międzynarodowych
Targach Książki w Krakowie. Wspólne stoisko
miasta i Krzysztofa Spadło, autora wielotomowej powieści „Skazaniec” cieszyło się
sporą popularnością, by wspomnieć tylko
odwiedziny gości specjalnych targów: Olgi
Tokarczuk, Mariusza Szczygła czy Marka Kamińskiego. Udział w targach wykorzystano
do rozreklamowania młodej jeszcze stażem
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”
oraz zaprezentowania kilku książek, wydanych z pomocą finansową miasta, jak np.
„Jazz w Rybniku”. Krakowskie targi książki
odwiedziło blisko 70 tys. osób, a swoje
książki i inne wydawnictwa zaprezentowało
700 wystawców z ponad 20 krajów.
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Miasto w skrócie
w 18 listopada w Industrialnym Centrum Kultury
w Niewiadomiu odbył się 6. Konkurs Piosenki
Filmowej „Zapomniana melodia”. Jury (Marian
Chrobok, Karolina Śleziak-Kalicka i Karol Husak)
przyznało pierwsze miejsce Wiktorii Sikorskiej
z Krakowa, drugie Barbarze Piotrowskiej z Wrocławia, a trzecie Annie Zając z Pawłowa. Wyróżnienie
wyśpiewała sobie Dorota Ostrowska z Rybnika,
która wykonała piosenki „Sex appeal” z filmu
„Piętro wyżej” i „Moon River” z filmu „Śniadanie
u Tiffany’ego”.
w Trzy wypadki, w których trzy osoby zostały ranne, 55 kolizji i trzech zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących to bilans policyjnej akcji Znicz 2017 na
drogach Rybnika i powiatu rybnickiego. Wzmożone działania policjantów, których wspierali strażnicy miejscy rozpoczęły się w piątek 27 października
i trwały do czwartku 2 listopada. Do jednego
z trzech wypadków doszło 31 października około
godz. 20.30 na ul. Wodzisławskiej. Z wstępnych
ustaleń policji wynikało, że prowadzący opla 55-latek skręcając w ul. Śląską nie udzielił pierwszeństwa i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka
BMW. W wyniku zderzenia jedna osoba trafiła do
szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
w W Rybniku numer alarmowy policji 997 został już
przełączony do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, co w praktyce oznacza,
że dzwoniąc pod numer 997 dodzwonimy się
do operatora tego centrum, który obsługuje
też ratunkowy numer 112. Katowickie centrum
powiadamiania działające w ramach urzędu
wojewódzkiego należy do największych w kraju,
maksymalnie może w nim funkcjonować nawet
36 stanowisk operatorskich.
w Aż 66 dotacji uzyskali rybniczanie w ramach
programu Smog Stop, którego rozstrzygnięcie
ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O dotacje
mogli ubiegać się właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, deklarując zmianę
ogrzewania na ekologiczne. Wojewódzki Fundusz
przyjmował wnioski w maju, a rozstrzygnięcie naboru ogłosił 12 października. Mieszkańcy Rybnika
uzyskali 66 z 804 dotacji przyznanych w całym
województwie. To najlepszy wynik spośród
wszystkich miast i gmin województwa. Drugie
w kolejności miasto uzyskało 23 dotacje. — Bardzo się cieszę z takiej aktywności mieszkańców
Rybnika i gmin naszego subregionu. Duża liczba
przyznanych rybniczanom dotacji to dowód
na skuteczność działań podejmowanych przez
miasto, bo m.in. poprzez kampanie informacyjne
zwiększamy świadomość mieszkańców i ich wiedzę na temat zagrożeń związanych ze smogiem
— komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Z uwagi na dużą liczbę wniosków WFOŚiGW dofinansuje w ramach programu Smog Stop tylko najbardziej ekologiczne inwestycje, czyli zmianę pieca
węglowego na kocioł opalany olejem lub gazem.
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Uwaga! Ekodotacje 2018
Od 2 stycznia kancelaria urzędu miasta będzie przyjmować wnioski o dotacje do
inwestycji mieszkańców, służących ochronie środowiska m.in. do wymiany pieców,
do termomodernizacji budynków i do ich podłączeń do ciepłociągu.
Druki wniosków, które wypełnione trzeba
złożyć w magistracie, są już dostępne w kancelarii
urzędu, w wydziale ekologii (pokój 13) i są do pobrania ze strony internetowej (www.rybnik.eu).
W regulaminie udzielania dotacji nastąpiło
kilka zmian, które m.in. mają ułatwić mieszkańcom interpretację zapisów regulaminu. Oto
najważniejsze z nich:
– Brak możliwości uzupełnienia wniosku, a wnioski niekompletne będą odrzucane.
– Wymagany dokument potwierdzający tytuł
prawny wnioskodawcy do budynku lub mieszkania, w którym realizowana jest inwestycja,
nie może być starszy niż 6 miesięcy (dotychczas
ograniczenia czasowego nie było).
– Brak możliwości rozszerzenia wniosku o dodatkowe inwestycje po jego złożeniu.
– W przypadku certyfikatów energetyczno-emisyjnych potwierdzających spełnienie przez
nowy piec wymogów dla kotłów klasy 5, dopuszczono certyfikaty wystawione nie tylko
przez jednostkę akredytowaną przez Polskie
Centrum Akredytacji, ale również przez inną
jednostkę akredytującą w Europie, będącą
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji.
– W przypadku dotacji do termomodernizacji
budynku prowadzono definicję budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Dotąd po-

jawiały się czasem wątpliwości, czy budynek
takim jest, czy nie, a wprowadzona do regulaminu definicja z prawa budowlanego rozwiewa
wszelkie wątpliwości.
– Po wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na ekodotacje nierozpatrzone wnioski
będą trafiać na listę rezerwową i zostaną rozpatrzone, gdy okaże się, że są jeszcze wolne
środki (po niewykorzystaniu pełnej puli przez
osoby, z którymi urząd miasta zawarł umowy)
lub jeśli pula środków na dotacje zostanie
zwiększona.
Więcej informacji mieszkańcy starający się o
uzyskanie dotacji znajdą na stronie internetowej
(www.rybnik.eu/mieszkaj/walka-ze-smogiem/
dotacje/).
W tym roku kwota 5 mln zł zabezpieczona w
budżecie miasta na ekodotacje została wyczerpana już przed połową lutego, do tego czasu
mieszkańcy złożyli 485 wniosków, opiewających
na blisko 5,4 mln zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta, który zgodnie z procedurą
trafił już do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
na ekodotacje przeznaczono łącznie 5,347 mln
zł, a na samą finansową pomoc dla mieszkańców
modernizujących systemy ogrzewania, podłączających swoje domy do ciepłociągu czy ocieplających je przeznaczono 4,947 mln zł.
(WaT)

Zaalarmuj bez skrupułów
Od 1 września strażnicy miejscy kontrolujący posesje stwierdzili już osiem
przypadków spalania w piecach zabronionego od września opału, czyli mułu, flotu
i mokrej (ponad 20 proc. wilgotności) biomasy.
W dwóch przypadkach skończyło się na
pouczeniu, ale w pozostałych sześciu strażnicy
przekazali bądź przekażą sprawę do sądu, gdyż
stwierdzając takie wykroczenie sami nie mogą
wymierzać kar.
Strażnicy miejscy apelują, by w przypadku spalania przez sąsiadów odpadów albo
zabronionego opału, zaalarmować, choćby
anonimowo, straż miejską. Można to zrobić
o każdej porze dnia i nocy, dzwoniąc pod
darmowy numer alarmowy 986 lub pod numer rybnickiej komendy SM – 32 42 27 254.
Interwencje można też zgłaszać, korzystając z
formularza kontaktowego na stronie internetowej (www.sm.rybnik.pl) albo wysyłając maila
na adres: interwencja@sm.rybnik.pl. — Każda
informacja dotycząca spalania czy to odpadów,
czy niedozwolonego opału jest sprawdzana
i weryfikowana przez naszych funkcjonariuszy.
Proszę nie bać się zaalarmować straży miejskiej.
W końcu to od wrażliwości i reakcji mieszkańców

i ich zdecydowania zależy w dużym stopniu,
jakim powietrzem oddychamy — mówi Dawid
Błatoń, rzecznik prasowy rybnickiej straży
miejskiej. 			
(WaT)
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Nowy pełnomocnik
Tomasz Cioch (40 lat) urodził się w Zebrzydowicach w powiecie cieszyńskim, a mieszka
w Jastrzębiu-Zdroju. Na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach ukończył budownictwo. Później
w Krakowie ukończył jeszcze studia podyplomowe: najpierw na Politechnice Krakowskiej
z zakresu planowania krajobrazu i gospodarki
przestrzennej, a potem na Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu systemów informacji
geograficznej. Z administracją samorządową
jest związany od wielu już lat. Kilkanaście lat
przepracował w Jastrzębiu-Zdroju, najpierw
w tamtejszym urzędzie miasta, a potem
w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, gdzie od kwietnia 2007 roku pełnił
funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W rybnickim magistracie pracuje
od czerwca 2008 roku, od początku w wydziale
architektury; najpierw w referacie budownictwa, a później planowania przestrzennego.
Od marca 2015 roku, czyli od momentu powstania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
działającej w ramach wydziału architektury,
zajmował stanowisko jej kierownika. Jest
autorem kilkudziesięciu koncepcji architektonicznych i projektów, m.in. budynków
mieszkalnych i usługowych oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
W wolnym czasie podróżuje bądź chodzi po
górach. Lubi też jeździć rowerem.
Wojciecha Studenta, którego zastąpił na
stanowisku pełnomocnika, poznał kilkanaście
lat temu, gdy trafił na praktykę do jego biura
projektowego, którego był współwłaścicielem.
Któż mógł wtedy przypuszczać, że kiedyś będą
razem pracować w urzędzie miasta.
— Bardzo miło wspominam ten czas,
bo w biurze panowała wyjątkowa atmosfera, co
było Jego zasługą. Jako pełnomocnik prezydenta miał sto pomysłów na minutę, więc nieraz się
bałem, że o czymś zapomnę. Ale nawet jeśli coś

Wacław Troszka

Decyzją prezydenta Piotra Kuczery to Tomasz Cioch, kierujący do tej pory
pracą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zastąpi zmarłego niedawno Wojciecha
Studenta na stanowisku pełnomocnika ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

Tomasz Cioch, nowy pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. inwestycji
i gospodarki przestrzennej, podobnie jak jego poprzednik, również
często wsiada na rower

takiego się zdarzyło, nigdy się za to nie złościł.
Na moim biurku wciąż czekają materiały,
o przygotowanie których prosił przed swoim
urlopem. No cóż, już ich Mu nie przedstawię.
Był charyzmatycznym człowiekiem, emanującym dobrą energią. Nie było dla Niego rzeczy
niemożliwych, nie przyjmował do wiadomości,
że jakiegoś problemu nie da się rozwiązać.
Z moją załogą będę się starał dokończyć to
wszystko, co On zainicjował, ale na pewno
będzie nam Go bardzo brakowało — mówi
o swym poprzedniku Tomasz Cioch. Kto teraz
pokieruje pracą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dowiemy się prawdopodobnie
w grudniu.
(WaT)

Elektroniczne wyróżnienia
9 listopada w czasie gali zorganizowanej w Warszawie przez Izbę Gospodarki
Elektronicznej prezydent Piotr Kuczera otrzymał tytuł Osobowości Polskiej
Regionalnej Gospodarki Cyfrowej.
Spośród kilkunastu zgłoszonych kandydatów rada izby nominowała do tej nagrody trzy
osoby, również prezydenta Tarnowa oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika. Uzasadniając werdykt, poinformowano, że Rybnik jako pierwsze miasto w Polsce
podjął prace nad e-strategią, badając kompetencje i umiejętności cyfrowe mieszkańców,
przedsiębiorców oraz administracji oraz określił kierunki działania samorządu na rzecz
ich rozwoju. W konkursie na Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej zwyciężył prezes
Allegro Przemysław Budkowski.
Za innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla administracji nagrodzono z kolei nasz miejski
serwis internetowy (www.rybnik.eu). Warto pamiętać, że od lutego śląski oddział Izby
Gospodarki Elektronicznej mieści się w Rybniku.
(WaT)
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w 7 listopada późnym popołudniem spore zamieszanie w centrum miasta wywołała pewna koperta.
Pracownicy poczty podczas sortowania przesyłek
trafili na nieopisaną kopertę bąbelkową, w której
znajdowała się kolejna ze znaczkiem oznaczającym
substancję biologicznie niebezpieczną. Zachowując wszelkie środki ostrożności, ewakuowano
pracowników i petentów, odizolowano też osoby
mające kontakt z przesyłką. Na miejscu pojawiły
się wozy policji, straży pożarnej i pogotowia
ratunkowego, a także specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Bielska-Białej.
Podejrzana koperta trafiła ostatecznie do wojskowego instytutu w Puławach, gdzie stwierdzono,
że w niej nic nie ma.
w 3 listopada w dniu św. Huberta myśliwi obchodzili
swoje święto patronalne. Członkowie rybnickiego
koła łowieckiego Pod Bukiem polowali w tym dniu
w lasach na terenie Pilchowic. 48 uczestników hubertusowych łowów, strzelając z ambon upolowało 10 łani, 2 jelenie (cielaki), 1 sarnę kozę, 1 dzika
i 2 lisy. Królem polowania został młody stażem
myśliwy Ryszard Rusarczyk, który po raz pierwszy
upolował grubego zwierza; trafił on do 2 łani
i sarny. Wicekrólem został Dawid Mołdrzyk (łania
i dzik). Z kolei 8 listopada dobiegł końca okres,
w którym myśliwy wyłoniony w zorganizowanym
przez urząd miasta przetargu miał dokonać redukcyjnego odstrzału dzików. W ciągu roku myśliwy
odstrzelił 60 tzw. miejskich dzików, które dawały
się we znaki m.in. mieszkańcom Kamienia oraz
ul. Nadbrzeżnej w dzielnicy Rybnik-Północ.
w W jednym z garaży w Boguszowicach policjanci
z tamtejszego komisariatu przyłapali 52-letnią
kobietę i jej 23-letniego wspólnika na nielegalnej
produkcji papierosów. Mundurowi przejęli prawie 30 kg tytoniowych liści oraz ponad 130 kg
krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy.
Sprasowane liście, jak i krajanka były spakowane
w kartonach i workach. Na miejscu zabezpieczono
również elektroniczną wagę oraz maszynkę do
przetwarzania liści tytoniu na gotowe do sprzedaży
papierosy. Właściciele nielegalnej fabryki trafili do
policyjnego aresztu. Śledczy wyliczyli, że straty
skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosły ponad 80 tysięcy złotych. Winowajcom grozi
wysoka grzywna, a nawet kara trzech lat więzienia.
w Za sprawą Ryjka w ostatni weekend listopada
Rybnik miał się stać stolicą polskiego kabaretu.
Od czwartku 23 do poniedziałku 27 listopada
trwać będzie 22. Rybnicka Jesień Kabaretowa. Zaplanowano sporo dodatkowych występów ,m.in.
kabaretów Smile i Hrabi, a także benefis Roberta
Korólczyka z rybnickiego Kabaretu Młodych Panów. Dwa konkursowe wieczory miały się odbyć
tradycyjnie w Klubie Energetyka, a wielki finał,
równie tradycyjnie, w niedzielę w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, tyle że po raz pierwszy transmitowany,
a nie rejestrowany przez Polsat. Początek transmisji
zaplanowano na godz. 19.30.
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Do trzech razy sztuka?

i zagospodarowanie całego
pobliskiego
Również Rybnik został dotknięty problemem, z jakim boryka kwartału wraz
się wiele polskich gmin: brak wykonawców skutkuje wielokrotnie ze zmianą ornierozstrzygniętymi przetargami na miejskie, i nie tylko, inwestycje, ganizacji ruchu
a w konsekwencji opóźnieniami w ich realizacji.
i wygospodaJednym z przykładów jest budowa sali kon- rowaniem miejsc parkingowych. — Wielkim
certowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej im. admiratorem powstania sali i autorem koncepcji
Karola i Antoniego Szafranków, która ma sta- zagospodarowania jej otoczenia był zmarły
nąć w miejscu dzisiejszego parkingu pomiędzy niedawno pełnomocnik Wojciech Student. Jego
budynkiem szkoły a bazyliką św. Antoniego. zaangażowania i entuzjazmu będzie nam bardzo
Budowa już powinna trwać, niestety ze względu brakowało — mówi dyrektor szkoły Romana
na zgłoszenie się tylko jednego oferenta na wy- Kuczera, inicjatorka budowy sali i animatorka
konanie tego interesującego architektonicznie wielu działań w tym kierunku. Jeśli ogłoszony
obiektu nie doszły do skutku już dwa przetargi. jeszcze w listopadzie trzeci przetarg zostanie
Wprawdzie inwestycja jest w gestii Ministerstwa pomyślnie rozstrzygnięty, budowa, zamiast
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przy tej w grudniu 2018 roku, zakończona zostanie
okazji miasto zaplanowało uporządkowanie w czerwcu roku 2019. Jak mówi pani dyrektor,

by zachęcić wykonawców do podjęcia się realizacji inwestycji, w kolejnych procedurach
przetargowych obniżano nieco warunki. Nie
chodzi jednak o standard obiektu, który musi
być zachowany, szczególnie jeśli chodzi o jego
akustykę, ale np. o obniżenie w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wymaganej
liczby wcześniej wykonanych przez firmę
podobnych inwestycji. — Ogłoszenie o poprzednim przetargu jest bez przerwy dostępne
na stronach szkolnego Biuletynu Informacji Publicznych, staramy się też informację o zamiarze
budowy sali rozpowszechniać również poza Śląskiem, do czego przyczyniają się nasi rozsiani po
całej Polsce absolwenci i przyjaciele szkoły —
mówi dyrektor Kuczera. — Mam nadzieję, że
trzeci przetarg zostanie rozstrzygnięty i budowa
w końcu ruszy.
(r)

Felerna ewidencja
13 listopada Ministerstwo Cyfryzacji,
nie bacząc na przesądy, wdrożyło nowy
CEPiK, czyli Centralną Ewidencję Pojazdów
i Kierowców – system, z którego korzystają
m.in. funkcjonujące w urzędach miast
i gmin wydziały komunikacji rejestrujące
samochody i wydające m.in. prawa jazdy, ale
też stacje kontroli pojazdów.
Niestety nowy system okazał się w dużym
stopniu niesprawny, co w urzędach spowodowało kumulację problemów. — System jest ciągle
w fazie rozruchu. Próbujemy z niego korzystać

i choć sytuacja powoli się stabilizuje, błędy wciąż
się zdarzają, a część funkcjonalności jest niedostępna. Średnio rejestrujemy 5 proc. pojazdów, które
rejestrowaliśmy przy sprawnie działającym CEPiK-u, a obsługa jednego petenta zamiast 15 minut,
jak to bywało do tej pory, trwa nieraz nawet 90
minut — powiedział nam 20 listopada naczelnik
wydziału komunikacji w rybnickim magistracie
Jerzy Wróbel. W urzędzie wywieszono nawet
ogłoszenie informujące petentów, że urząd nie
ma żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu
centralnej ewidencji.
(WaT)

Zadrzewią fontannę
W ostatnich dniach listopada na pl. Jana Pawła II przy fontannie, obok ławek
zostanie posadzonych sześć całkiem sporych drzew.

Wacław Troszka

Będą to blisko dziesięcioletnie klony Freemana (odmiana Autumn Blaze). Zostaną one posadzone w specjalnie przygotowanym podłożu określanym mianem
strukturalnego. To mieszanka gleby i kamieni o ostrych
krawędziach, która zapewnia korzeniom drzew dobre
dotlenienie, czyli idealne warunki do wzrostu. Drzewa

mają w przyszłości, w upalne dni zapewnić cień osobom
siedzącym na usytuowanych przy fontannie ławkach,
choć zapewne na solidne zacienienie trzeba będzie
poczekać, aż trochę urosną. — Klon Freemana to efekt
skrzyżowania trzech różnych gatunków klonu, przy czym
z każdego z nich wziął najlepsze cechy. To niezbyt duże,
bardzo żywotne drzewo odporne na miejskie warunki,
a także mróz i upały. Ma średniej wielkości ażurową
koronę z delikatnymi liśćmi, które jesienią przepięknie się
przebarwiają, stając się czerwono-purpurowo-żółtymi —
opowiada projektantka tych nasadzeń dr inż. Marzena
Suchocka z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która
jako osoba adaptująca do polskich warunków technologię sadzenia drzew w podłożu strukturalnym z dumą
podkreśla, że to pierwsza taka profesjonalna realizacja
w Polsce. Wkrótce też siedem „odchowanych” jabłoni
ozdobnych zostanie zasadzonych w sąsiednim parku
POW. Trafią do jego północno-zachodniej części, blisko
okalających park siedzisk, by też służyć swymi koronami
przechodniom szukającym cienia.
(WaT)
Po drzewach w doniczkach i przeciwsłonecznych „parasolach” przyszła kolej
na drzewa, które zostaną tam posadzone na stałe
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Nowy rozkład,
nowe pociągi
W nocy z 9 na 10 grudnia wejdzie
w życie nowy roczny rozkład jazdy
pociągów.
W przypadku dworca w Rybniku pojawi
się w nim więcej połączeń do Warszawy,
a także bezpośrednie pociągi do Rzeszowa (w różnych okresach między godz. 4.19
a 4.29) i Budapesztu (między godz. 13.02
a 13.05). Nadal wsiadając do pociągu
w Rybniku, będzie można dojechać do
Warszawy, Bohumina, Ostrawy i Pragi,
a w sezonie wakacyjnym również do
Białogardu, Gdańska, Kołobrzegu, Łeby,
Sopotu i Szczecina. Z kolei przedstawiciele kolejowych spółek zapewniają,
że stopniowo będzie się też poprawiać
jakość taboru. — Miasto aktywnie zabiega
o poprawę połączeń kolejowych — mówi
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. —
Rozwój kolei jest komplementarny względem działań miasta na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu, takich jak choćby
tworzenie infrastruktury rowerowej, bo
drogi rowerowe w naturalny sposób zwiększają dostępność kolei dla mieszkańców.
Wiadomo już, że przyczyną dużych
utrudnień w ruchu będzie uciążliwy, ale
konieczny remont kolejowego wiaduktu
między rondem Chwałowickim a rondem
Kamyczek. Jak informuje prezydent Kuczera, czas trwania prac, w trakcie których
będą występować utrudnienia w ruchu
zaplanowano na możliwie najkrótszy
okres, czyli od przełomu lutego i marca do
lipca (pierwotnie miał trwać prawie rok).
W trakcie remontu przejazd pod mostem
będzie czasowo wyłączany z ruchu.
(WaT)

Nr 11/557; listopad 2017

W czasie sesji rady miasta, która odbyła się w magistracie 16 listopada, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę popierającą
działania mające na celu utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach oddziału
intensywnej opieki medycznej dla dzieci.
Uchwała rady mająca dość obszerne uzasadnienie, wyjaśniające istotę i powody tej inicjatywy, trafi teraz m.in. do marszałka województwa
i do sejmiku województwa śląskiego, do dyrekcji szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach
oraz do starosty powiatu rybnickiego i do gmin
go tworzących, a także do posłów i senatorów
z województwa śląskiego. Uchwała będzie
stanowić istotny argument dla dyrekcji WSS
Nr 3 w Rybniku w działaniach podejmowanych
celem utworzenia takich łóżek dziecięcej intensywnej terapii medycznej.
Dlaczego w szpitalu potrzebny jest dziecięcy OIOM, tłumaczyła w czasie sesji doktor
Katarzyna Musioł, lekarz pediatra, onkolog
i hematolog dziecięcy, która od 1 października
jest p.o. kierownika oddziału pediatrii w rybnickim szpitalu i zamierza zdecydowanie poprawić

Wspólne starania o dziecięcy OIOM

Wacław Troszka

jego możliwości diagnostyczne i lecznicze.
— Oddział intensywnej opieki medycznej zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort
leczenia małych pacjentów. Bez niego nie
możemy mówić o nowoczesnej, profesjonalnej
pediatrii. Dziś takie OIOM-y funkcjonują
w Jastrzębiu-Zdroju i w Katowicach — wyjaśnia
Katarzyna Musioł.
W praktyce chodzi o urządzenie kilku stanowisk dla dzieci na OIOM-ie dla dorosłych,
na początek przynajmniej dwu. Potrzeba na
to około 2 mln zł, głównie na wyposażenie.
Co ciekawe, OIOM dla małych pacjentów, prowadzony przez anestezjologów funkcjonował
kiedyś w starym szpitalu przy ul. Rudzkiej, ale
po przeprowadzce szpitala do nowego kompleksu
Jak bardzo potrzebny w szpitalu jest dziecięcy OIOM
tłumaczyła na sesji rady miasta Katarzyna Musioł,
w Orzepowicach już go nie
kierująca obecnie pracą oddziału pediatrii w szpitalu
uruchomiono.
wojewódzkim w Orzepowicach
Jednakże, aby taki
oddział zafunkcjonował
niezbędne jest zwiększenie obecnego kontraktu
szpitala na funkcjonujący
OIOM z NFZ lub zawarcie nowego na dziecięcy
oddział OIOM.
— Chcemy szukać
wszystkich możliwości
wsparcia, wykorzystując
również autorytet rady

Pieniądze dla hospicjum
Ponad 10.850 zł zebrali wolontariusze
fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie”
podczas kwest prowadzonych 1 listopada
na trzech rybnickich cmentarzach.
Środki zasilą konto budowy pierwszego
w Rybniku hospicjum stacjonarnego.
Na cmentarzach: głównym przy ul. Rudzkiej
oraz w Boguszowicach i Chwałowicach pieniądze zbierały nie tylko osoby bezpośrednio
zaangażowane w działalność fundacji, ale również uczniowie szkół podstawowych nr 4 i 23,
klas gimnazjalnych w SP nr 9 i Zespole Szkół
Sportowych oraz Zespołu Szkół Urszulańskich.
W sumie 125 wolontariuszy. — Jesteśmy bardzo
zadowoleni z efektów zbiórki. To nasza rekordowa kwesta, dziękuję zarówno wolontariuszom,
jak i osobom, które odwiedzając groby bliskich
wrzucały pieniądze do puszek — mówi Sylwia
Figura-Kluszczyńska, prezes fundacji Puls-Med
„Blisko Ciebie”.
Starania o wybudowanie pierwszej w mieście placówki, która osobom w terminalnym
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okresie nieuleczalnej choroby zapewniłaby
całodobowe, profesjonalne wsparcie, rybnicka
fundacja rozpoczęła przed rokiem. — Pomysł
spotkał się z przyjaznym nastawieniem zarówno
władz miasta, jak i wielu mieszkańców. W czasie
organizowanych przez nas kwest ludzie chętnie
pomagają. Każdy, kto miał kontakt np. z chorobą nowotworową, szczególnie jeśli na raka
chorował ktoś mu bliski, wie, że takie miejsce
jest bardzo potrzebne — dodaje prezes fundacji. Zdradza, że jeszcze na przełomie grudnia
i stycznia ma zostać podpisany list intencyjny,
w którym miasto wskaże działkę pod budowę
hospicjum, najprawdopodobniej w dzielnicy
Niedobczyce, którą następnie nieodpłatnie ma
przekazać fundacji będącej organizacją pożytku publicznego. W przyszłym roku zostanie
też prawdopodobnie ogłoszony konkurs na
projekt placówki.
Na budowę i wyposażenie hospicjum potrzebne będzie od kilku do kilkunastu milionów
złotych, dlatego wszystkie prowadzone obecnie

miasta — mówi prezydent Rybnika Piotr
Kuczera. — Uchwała intencyjna to ważny argument w negocjacjach zarówno z samorządem
województwa, jak i z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Postaram się również zainteresować
tym tematem sąsiednie samorządy, które przecież
również korzystają z usług naszego szpitala, aby
i tam zostały podjęte podobne uchwały intencyjne — dodaje prezydent.
Być może w uruchomieniu dziecięcego
OIOM-u pomoże fundacja Mali Wspaniali,
którą Katarzyna Musioł właśnie rejestruje.
Z założenia fundacja ma wspierać oddział
pediatrii, na którym wprowadzono pierwsze
zmiany organizacyjne. Niedawno wykonano
tam pierwszą w jego historii biopsję szpiku
– badanie wykazało białaczkę i mały pacjent
szybko trafił na specjalistyczny oddział
w Zabrzu. Kierownik oddziału chce też przeprowadzać na nim więcej badań endoskopowych.
— Wspiera nas wiele osób, firm i instytucji. Jedna z firm remontuje właśnie oddziałową łazienkę, a Zespół Szkół nr 3 zebrał dla nas 600 zł., za
które zamierzamy zakupić drobne wyposażenie
oddziału dla naszych „małych wspaniałych”.
Możliwości pomocy jest wiele. Chcę, żeby to
była nasza dobra, rybnicka pediatria — podkreśla Katarzyna Musioł, kierownik pediatrii
w rybnickim szpitalu. Funkcjonują tam również dwa inne oddziały dziecięce – chirurgii
i otolaryngologiczny.
(WaT)
przez fundację kwesty przeznaczone są na ten
jeden cel. — Inicjatywa ma dopiero rok, więc
siłą rzeczy nie zebraliśmy jeszcze imponującej
kwoty, niemniej planujemy kolejne przedsięwzięcia, podczas których chcielibyśmy powiększać
budżet budowy hospicjum stacjonarnego —
dodaje Sylwia Figura-Kluszczyńska.
Wolontariuszy z puszkami będzie można
spotkać 2 grudnia przed Teatrem Ziemi Rybnickiej (przy okazji Biesiady Śląskiej) oraz 12
i 13 grudnia przed występami Kabaretu Młodych Panów w Rydułtowskim Centrum Kultury
„Feniks”. Pieniądze na budowę hospicjum
można przekazywać również jako 1-procentowy odpis podatku.
1 listopada, przed cmentarzem przy ul. Rudzkiej kwestowali również wolontariusze działającego od 2007 roku Niemedycznego Hospicjum
Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego. Do
ich puszek rybniczanie wrzucili ponad 5.563 zł,
za które zakupiony zostanie sprzęt oraz środki
higieniczne dla około 40 podopiecznych, których zaangażowani w działalność hospicjum
wolontariusze odwiedzają w ich domach.
(D)
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W czasie konferencji prasowej w urzędzie miasta dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Artur Gliwicki poinformował
o nowych elementach w działalności zakładu, który zarządza zasobem mieszkaniowym miasta.
Dyrektor Gliwicki rozpoczął od informacji
o wynikach audytu, który przez kilka miesięcy prowadziła w ZGM-ie firma zewnętrzna.
Głównym wnioskiem, jaki sformułowano
w wieńczącym audyt raporcie, był brak procedur precyzyjnie określających sposób postępowania pracowników zakładu w określonych
przypadkach. — Nasi pracownicy działali oczywiście zgodnie z prawem i nie ma mowy o żadnych nadużyciach, tyle że w różnych sytuacjach
nie mieli jasnych wytycznych co do sposobu postępowania. Pierwsze procedury już wdrożyliśmy,
a kilkanaście następnych jest w przygotowaniu —
mówi dyrektor ZGM-u Artur Gliwicki.

Latający
inspektor ZGM-u

Wacław Troszka

programem mają przyłącze gazu. Obecnie
trwają rozmowy z Polską Grupą Górniczą,
która musiałaby rozbudować sieć ciepłowniczą
kopalni Jankowice, by można do niej podłączyć budynki w Boguszowicach Osiedlu. Trwa
też przygotowywanie niezbędnych projektów
eksploatowane urządzenie. Zakup kolejnego i dokumentacji technicznej oraz, co niezmiernie
– frezarki dolnowrzecionowej – zaplanowano ważne, pozyskiwanie środków pomocowych,
na przyszły rok. Trzeba wiedzieć, że właśnie czyli finansów na realizację tych ekologicznych
poprzez działalność swojej obwoźnej stolarni inwestycji. Montaż finansowy całego programu
ZGM angażuje się również w rewitalizację zakłada, że w 18 proc. inwestycje sfinansuje
społeczną kilku rybnickich dzielnic.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
w 16 proc. budżet miasta, a pozostałe 66 proc.
ZGM też walczy ze smogiem kosztów pokryją dotacje otrzymane w ramach
Do 2024 roku ZGM zamierza zrealizować Regionalnego Programu Operacyjnego WojeZmiany duże i małe
duży program ograniczenia niskiej emisji. wództwa Śląskiego oraz z funduszy norweskich.
O zmianie polityki czynszowej i windykacyj- Zakłada on wymianę pieców z węglowych
nej pisaliśmy już w październikowym wydaniu na gazowe, termomodernizację budynków, Pustostany do remontu
Kolejną sferą, w której stworzono nowe
„GR”. Oczywiście nie wszystkie zmiany mają a przede wszystkim tam, gdzie tylko będzie to
możliwości, są pustostany. Na stronie internetowej ZGM-u pojawił się formularz pozwalający na zgłoszenie mieszkania, które zdaniem
np. sąsiadów stoi puste. — Bardzo często
w czasie rozmów z naszymi lokatorami padają
informacje o rzekomych pustostanach. Lokatorzy nie chcą jednak tego robić w sposób formalny, wolą pozostać anonimowi. Ten formularz
daje im taką możliwość. Do tej pory wpłynęło
tą drogą sześć zgłoszeń; sprawdzamy teraz, czy
są zasadne. Bardzo zależy nam na odzyskaniu
pustostanów, które możemy przekazać np. do
remontu nowym lokatorom. Chcemy stworzyć
internetową bazę informacji o mieszkaniach,
które można otrzymać do remontu. Co ważne,
o kolejności przydziału mieszkań decyduje lista
punktowa. Przyszli lokatorzy są na niej klasyfikowani na podstawie punktów przyznawanych
w oparciu o kryteria zawarte w uchwale rady
miasta. Mieszkanie do remontu można otrzymać, mając mniej punktów, niż potrzeba, by
wprowadzić się do gotowego lokum — mówi
Artur Gliwicki.
Dyrektor ZGM-u Artur Gliwicki przedstawił w czasie konferencji w urzędzie m.in. plany gruntownej termomodernizacji mieszkaniowego zasobu mia— Część tych pustostanów to mieszkania, za
sta. Jej efektem mają być nie tylko zdecydowanie mniejsze koszty ogrzewania budynków, ale również zdecydowanie mniejsza emisja trujących spalin
które regularnie opłacają czynsz osoby, które
tak zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania możliwe, podłączenie budynków do ciepłocią- np. mieszkają na stałe za granicą, ale chcą tu
zakładu. Są i takie jak rezygnacja z praktyko- gu. Efektem ma być likwidacja blisko tysiąca mieć taką mieszkaniową rezerwę. Zadaniem
wanego dotąd nagrywania spotkań z mieszkań- palenisk węglowych, co spowoduje zmniejsze- miasta jest jednak zaspokajanie bieżących
cami, które świadczą o zmianie podejścia do nie emisji pyłu PM10 o 33 tony rocznie, pyłu potrzeb mieszkaniowych rybniczan — dodaje
petentów, czyli głównie lokatorów mieszkań PM 2,5 o 32 tony rocznie oraz zmniejszy emisję nadzorujący pracę ZGM-u wiceprezydent
komunalnych. — Chcemy zbudować wzajemne dwutlenku węgla o 5 tys. ton rocznie. Najwięk- Piotr Masłowski. Dyrektor Gliwicki zakłada,
zaufanie — mówi szefujący komunalnemu szy obszar objęty tymi planami to 64 budynki że rocznie ZGM będzie przekazywać swoim
zakładowi od marca dyrektor Gliwicki. Posta- w dzielnicy Boguszowice Osiedle (m.in. przy przyszłym lokatorom około 30 mieszkań bęnowił on m.in. odmłodzić zaplecze maszynowe ulicach: Bogusławskiego, Lompy, Patriotów, dących dziś pustostanami. W całym zasobie
zakładowej stolarni, która w ostatnim czasie Śniadeckiego, Żurawiej), ale obejmują one zakładu pustostanów jest około 200, ale połozaangażowała się w kilka śródmiejskich reali- również m.in. budynki w Niedobczycach. wa z nich znajduje się w budynkach przeznazacji, by wspomnieć tylko rybią piaskownicę Rozpoczęcie prac zaplanowano na rok 2019, czonych albo do sprzedaży, albo do rozbiórki,
na rybnickim rynku czy nowy wystrój zmoder- ale pierwszych pięć budynków (ul. Morcinka a dwa mieszkania są obecnie remontowane
nizowanej Dróżki Profesora Libury, łączącej 5 i 23 oraz ul. Sportowa 115 w Niewiadomiu, z myślą o rodzinach repatriantów. Miasta nie
ul. Na Górze z deptakiem, a konkretnie z ul. ul. Rymera 42 w Niedobczycach i ul. Rzeczna stać na wyremontowanie wszystkich pustostaPowstańców Śląskich. Zakupiona stolarska 4 w Śródmieściu) zostanie docieplonych już nów; w przyszłym roku ZGM wyremontuje
heblarka do desek zastąpiła 50-letnie, wy- w przyszłym roku. Wszystkie budynki objęte ich około 40.
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Wacław Troszka

Kilka dni temu zakończyła się gruntowna przebudowa i remont budynku przy ul. gen. Andersa 17 w Niedobczycach. Urządzono tam osiem ładnych,
jasnych lokali socjalnych, w tym jeden na parterze, dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Cała inwestycja kosztowała 1,233 mln zł,
ale prawie 555 tys. zł wyniosła dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze starego budynku zostały praktycznie tylko mury. Lokatorzy mają się
tu wprowadzić jeszcze przed świętami

Monitorowanie pracowników

Od pewnego czasu ZGM wykorzystuje dostępne technologie do monitorowania pobytu
swoich pracowników w terenie. Zasób mieszkaniowy miasta został wyposażony w tagi NFC
(niewielkie znaczki umieszczane najczęściej na
skrzynkach pocztowych). Po zbliżeniu telefonu
komórkowego do takiego znaczka, system rejestruje obecność pracownika w danym obiekcie.
— Dość często spotykam się z zarzutem, że nasi
pracownicy nie bywają w budynkach. Dzięki
temu systemowi, opierając się na miesięcznych
raportach, będę mógł wykazać, jak to wygląda
faktycznie — mówi Artur Gliwicki.

Wentylacja odzyskująca ciepło

Mieszkaniówka zaczęła też stosować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. To
odpowiedź na kolejny problem, który zdiagnozowano w zasobach mieszkaniowych miasta.
Otóż część mieszkań jest pustostanami tylko
dlatego, że w budynku nie było możliwości
wybudowania wymaganego przepisami komina wentylacyjnego. Zamiast niego można
jednak zbudować wentylację mechaniczną
wzbogaconą o rekuperator, odzyskujący ciepło
z odprowadzanego, zużytego powietrza i podgrzewający powietrze trafiające do mieszkania
z zewnątrz. Sama wentylacja bez rekuperatora
byłaby przypuszczalnie przez część lokatorów
unieruchamiana w imię oszczędności ciepła.
Kominiarze dopuszczający budynki do użytku
pod względem systemów kominowych i wentylacyjnych zaakceptowali takie rozwiązanie
i jeszcze w tym roku takie wzbogacone systemy wentylacyjne pojawią się w pierwszych
komunalnych budynkach przy ul. Sportowej
w Niewiadomiu i Przemysłowej w ParuszowcuPiaskach. Obecnie bez wymaganej wentylacji
jest w sumie 75 pustostanów w 8 dzielnicach;
najwięcej – 24 w dzielnicy Północ.
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Rejestrator temperatury i wilgotności pomieszczenia to z kolei urządzenie, które ZGM
instaluje w mieszkaniach, w których występuje
grzyb na ścianach, a lokatorzy i administracja
mają rozbieżne zdania na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. ZGM zakupił kilka takich
czujników, które dadzą odpowiedź na pytanie,
czy dane mieszkanie jest prawidłowo użytkowane. — Jeśli zarejestrowane temperatury i poziomy
wilgotności będą w normie, będzie to oznaczało,
że ogrzewanie jest wykorzystywane prawidłowo,
a wentylacja sprawna, wówczas będziemy mieli
pewność, że lokal jest użytkowany prawidłowo
i że przyczyn grzyba musimy poszukać gdzie
indziej, przyglądając się np. warstwom budowlanym — komentuje dyrektor ZGM-u.

Z lotu drona

Wkrótce pracownicy ZGM-u nie będą już
musieli osobiście dokonywać inspekcji trudno
dostępnych miejsc np. na dachach budynków.
Wyręczy ich wyposażony w dobrej jakości
kamerę dron, który od niedawna znajduje się
na wyposażeniu zakładu (kosztował około
3 tys. zł). Trwają próbne loty, a niezbędne
uprawnienia potrzebne do zdalnego pilotowania służbowego drona zdobyło już trzech
pracowników ZGM-u.
Nowości jest jeszcze więcej, ale trudno
wymienić wszystkie. Jedną z kolejnych jest
zmniejszenie kosztów związanych z odczytywaniem wskazań wodomierzy w budynkach
komunalnych. Po pierwsze tradycyjne zastępuje się urządzeniami, których wskazania można
odczytywać zdalnie, a po drugie odczytami
zamiast firmy zewnętrznej zajmą się pracownicy ZGM-u. By oszczędności były jeszcze
większe, zakład wymienia sukcesywnie tylko
te wodomierze, którym kończy się legalizacja.
Wacław Troszka

Prezydent Piotr Kuczera zapowiada
systematyczną budowę nowych mieszkań komunalnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii budowlanych,
co ma się przełożyć na niskie koszty utrzymania tych budynków i samych mieszkań.
W projekcie budżetu miasta na rok
2018 są uwzględnione pieniądze na
budowę dwóch budynków przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk i jednego
budynku z lokalami socjalnymi przy ul.
Kadłubka w dzielnicy Niedobczyce (urząd
ma już pozwolenia na budowę). — Chcemy się stopniowo pozbywać budynków,
które wymagają nieustannych remontów
i nakładów. Jeśli nie będzie osób zainteresowanych ich kupnem bądź remontem, będziemy je stopniowo wyburzać
i inwestować w budynki nowe, których
bieżące utrzymanie będzie kosztować
niewiele — wyjaśnia prezydent Rybnika
Piotr Kuczera.
Kolejnym sposobem na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych zwłaszcza
młodych rybniczan ma być zaangażowanie miasta w TBS-y, czyli towarzystwa
budownictwa społecznego, które na
względnie atrakcyjnych warunkach
finansowych pozwalają zdobyć mieszkanie własnościowe. W Rybniku TBS-ów
nigdy nie było, byłaby to więc zupełna
nowość. — Nie chodzi o konkurencję
dla mieszkań komunalnych czy dla oferty
deweloperów, ale o uzupełnienie rynku
mieszkaniowego o ofertę skierowaną do
tych, którzy z założenia chcą mieć swoje
mieszkanie i stać ich na wkład własny
w takie przedsięwzięcie. Z drugiej strony TBS-y miałyby być sposobem na
zagęszczenie zabudowy śródmieścia.
Aktualnie jest analizowanych kilka lokalizacji. Konkretów możemy się spodziewać
na początku przyszłego roku.

25 i 26 października do czterech
komunalnych bloków przy ul. Morcinka 9 i 13 w Niewiadomiu oraz przy
ul. Zebrzydowickiej 2 i Zgrzebnioka 4
w dzielnicy Maroko-Nowiny popłynęło
ciepło z sieci ciepłowniczej. Wcześniej
w budynkach tych zlikwidowano blisko
100 kaflowych pieców węglowych, zainstalowano wymienniki ciepła, centralne
ogrzewanie i docieplono mury oraz
stropy. Trwają jeszcze prace wykończeniowe na elewacjach. Na tę gruntowną
termomodernizację prezydent Piotr
Kuczera przeznaczył środki budżetowe,
które według pierwotnych planów miały
pokryć koszty organizacji tegorocznego
kolejnego dużego koncertu na rybnickim
stadionie.
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Na mocy uchwały podjętej w marcu przez radę miasta
w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej, od początku
roku 2018 dzisiejsza ulica Władysława Hibnera
usytuowana w dzielnicy Maroko-Nowiny będzie nosić
nazwę ks. Henryka Jośki.

Z miastem w sercu
28 października w Rzymie zmarł nagle Wojciech Student,
architekt, a od blisko trzech lat pełnomocnik prezydenta
Rybnika ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej. W kwietniu
obchodził swoje 51. urodziny. Zostawił żonę i czterech synów,
z których najmłodszy Maciek ma 13 lat.
Dominik Gajda

Zmiana nazwy ulicy,
bez wymiany dokumentów

Wspomnienie o Wojciechu Studencie

Co ważne dla mieszkańców oraz firm i instytucji, ta zmiana
nazwy ulicy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów
zawierających stary adres z ulicą Hibnera. W praktyce oznacza to,
że dowody osobiste, a także prawa jazdy mieszkańców oraz dowody
rejestracyjne pojazdów będą ważne, dopóki nie upłynie termin ich
ważności. A zatem o żadnej koniecznej wymianie dokumentów
nie może być mowy.
Zmiana nazwy ulicy jest podyktowana wejściem w życie tzw.
ustawy dekomunizacyjnej z kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zgodnie
z jej zapisami m.in. nazwy ulic nie mogą upamiętniać osób symbolizujących komunizm, a za taką jest uznawany Władysław Hibner,
choć chyba trudno go uznać za postać historycznie jednoznaczną.
(WaT)

Sprostowanie
Pisząc w październikowym wydaniu „GR” o parklecie, czyli
drewnianych siedziskach zbudowanych na ul. Chrobrego, poinformowaliśmy, że zajęły one pięć dotychczasowych miejsc parkingowych. Okazuje się, że faktycznie były to tylko dwa miejsca
parkingowe, resztę zajętego terenu stanowiła powierzchnia
wyłączona z ruchu. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja

Wybierz swoją instalację
Do końca listopada można składać prace w ogłoszonym
przez urząd miasta, w ramach Budżetu obywatelskiego,
konkursie na koncepcję instalacji świetlnej, która miałaby
stanąć na deptaku, na placu u zbiegu ulic Sobieskiego
i św. Jana.
W regulaminie konkursu jest mowa m.in. o nagrodzie internautów. Ze zgłoszonymi do konkursu projektami będzie się można
zapoznać na stronie internetowej magistratu (www.rybnik.eu), tam
również w okolicach połowy grudnia odbędzie się sam plebiscyt na
najlepszą koncepcję, który gorąco polecamy uwadze mieszkańców
i nie tylko.
(WaT)

W intencji Józefa Cyrana
W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Józefa
Cyrana, cenionego samorządowca, wieloletniego
radnego i wiceprezydenta Rybnika.
Z tej okazji w niedzielę 3 grudnia o godz. 11, w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Zamysłowie odprawiona zostanie msza św. w jego
intencji. Do udziału w nabożeństwie wszystkich chętnych
zaprasza rodzina.
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Wojciecha Studenta zapamiętamy jako człowieka pełnego entuzjazmu i zapału do zmieniania naszego miasta
na bardziej przyjazne mieszkańcom

W historii rybnickiego samorządu
był pierwszym architektem, który
został członkiem władz miasta.
Prezydent Piotr Kuczera powierzył Mu stanowisko pełnomocnika
w randze wiceprezydenta krótko
po wygraniu wyborów i objęciu
urzędu. — Wojtka poznałem jeszcze
w czasie studiów. Każda nasza rozmowa zaczynała się i kończyła na
naszym mieście. Później, gdy byłem już
radnym, odpowiadając na Jego pytania próbowałem Mu niektóre kwestie
związane np. z budżetem tłumaczyć,
a On opowiadał z kolei o swoich
projektach, które przygotowywał
dla innych miast, m.in. dla Krosna
Odrzańskiego, i z właściwym sobie
zapałem mówił o tym, co mogłoby
powstać w Rybniku. To była dla mnie
rzecz zupełnie naturalna, że ten doświadczony architekt z dużą wiedzą
i z dobrymi pomysłami na zagospodarowanie różnych miejskich przestrzeni
powinien pracować dla Rybnika. Na
szczęście się zgodził, a te trzy lata Jego
pracy w urzędzie miasta były latami
dobrymi, twórczymi i owocnymi.
Jego otwarty umysł architekta był
dla nas bezcenny. Bardzo chciał, by
śródmieście zdominowane dziś przez
ruch samochodowy było bardziej
otwarte dla pieszych i rowerzystów. We
wszystkim, co robił, był bardzo autentyczny. Teraz Jego pomysły i koncepcje
będziemy przekuwać w życie. Nadal

też będziemy organizować kolejne
konkursy architektoniczne, których był
gorącym orędownikiem — wspomina
prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Efektów pracy Wojciecha Studenta trudno było nie zauważyć.
Był zwolennikiem organizowania
konkursów architektonicznych. To
one miały być źródłem ciekawych,
oryginalnych pomysłów na zagospodarowanie kolejnych kwartałów
miasta. I były. Za Jego sprawą odbyły
się one pod auspicjami katowickiego
oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. To w drodze konkursu
wyłoniono m.in. najlepsze koncepcje
urządzenia bulwarów na rzeką Nacyną czy centrum edukacji artystycznej,
które ma powstać przy ul. Hallera.
Jego pomysłem było powołanie
do życia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, działającej w ramach
wydziału architektury. Sam również
dobrał jej pracowników, podzielających jego sposób postrzegania miasta.
Bardzo zależało mu na efektownym, ale i funkcjonalnym zagospodarowaniu wolnych przestrzeni
w śródmieściu. Swoje propozycje
oparł nie tylko na danych demograficznych, ale też na doświadczeniach
miast Europy Zachodniej. Tak zrodził się pomysł stworzenia w samym
centrum Rybnika strefy senioralnej.
Wojciech Student był wielkim miłośnikiem roweru. Często przyjeżdżał
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na nim do pracy, więc problemy rowerzystów znał od podszewki. Miał
więc swój udział w zatrudnieniu
w urzędzie oficera rowerowego
i w stworzeniu, co nastąpiło całkiem
niedawno, pasów dla rowerzystów
na ulicach centrum Rybnika. To
dzięki niemu w mieście toczyła się
dyskusja na temat właściwego dla
rozwoju Rybnika zagospodarowania wolnych miejsc w śródmieściu
i na temat estetyki naszych ulic.
Wojciech Student był absolwentem II LO w Rybniku i Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Przez kilka lat sam
prowadził zajęcia ze studentami
rybnickiej filii tegoż wydziału.
Zanim rozpoczął pracę w magistracie, przez blisko 25 lat był
współwłaścicielem firmy Projekt 3
Architekci. — Nasza wspólna droga
rozpoczęła się od spotkania na początku studiów w 1985 roku. Razem
rozpoczęliśmy przygodę z architekturą, razem założyliśmy pracownię
projektową Projekt 3 SC, której był
inicjatorem — wspomina Marek
Pelc, wieloletni współpracownik
Wojciecha Studenta. — Wojtek
był kolegą o niezwykłym poczuciu
humoru, duszą towarzystwa, zawsze
pełen optymizmu, energii i szalonych
pomysłów. Posiadał szeroką wiedzę
w wielu dziedzinach.
W ich pracowni powstały projekty nagradzane zarówno na
Śląsku, jak i poza jego granicami.
— Tworzył architekturę miejsca
i czasu, skromną, dobrą i potrzebną.
Znakomity architekt, równocześnie
skromny człowiek, z wielką pasją
i sercem do szukania najlepszych
idei, nie tylko w architekturze, ale
i w życiu, otwarty na nowe pomysły,
ciekawy świata i ludzi. Jako czło-

wiek, kolega, przyjaciel – z dużym
dystansem do siebie, z respektem
i szacunkiem dla innych, zawsze
gotowy do współdziałania na rzecz
naszego stowarzyszenia. Bliski przyjaciel wielu z nas, z rodziny śląskich
architektów — podkreśla Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca
Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów. Dodaje, że pasję
projektowania przeniósł na pole
propagowania idei porządku architektonicznego, urbanistycznego
i planistycznego w samorządzie
terytorialnym, a rodzinny Rybnik
stał się dla Niego polem realizacji
Jego pracy na rzecz edukacji architektonicznej mieszkańców.
— Znał potrzeby mieszkańców
i umiał dać na nie odpowiedź
projektową. Jako architekt wśród
samorządowców był cennym głosem
doradczym w wielu problemach.
Jako samorządowiec wśród architektów tłumaczył, jak rozmawiać z urzędami. Odszedł człowiek
skromny, który nigdy nie zabiegał
o swoją popularność, a jednocześnie
był bardzo znany. Jego inteligencja
i poczucie humoru przyciągały ludzi
— podkreśla Agnieszka Kaczmarska, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach.
Pogrzeb śp. Wojciecha Studenta
odbył się 10 listopada w bazylice
św. Antoniego.
— Pojechał do Rzymu, do perełki
architektury, by tam z wiecznego
miasta przejść do niebieskiego Jeruzalem — mówił w pogrzebowej
homilii ks. Grzegorz Olszowski,
proboszcz parafii św. Antoniego.
Urnę z jego prochami złożono
na cmentarzu komunalnym przy
ul. Rudzkiej.
(WaT)

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Wojciecha Studenta
Pełnomocnika Prezydenta Miasta
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Żonie, dzieciom i najbliższym zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Prezydent Miasta Rybnika
Piotr Kuczera,
pracownicy Urzędu Miasta
i jednostek miejskich

Przewodniczący
Rady Miasta Rybnika
Jan Mura
i rybniccy radni

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

Tymi słowami prezydent Piotr Kuczera pożegnał swego bliskiego
współpracownika w czasie mszy pogrzebowej w bazylice św. Antoniego:
Niektórzy mówią, że Ewangelię trzeba czytać od końca – od pustego
grobu. Wojtku, nie mówiłeś tego, ale wiedziałeś o tym.
Na Wielkanoc, zdaje się w 2014 roku, złożyłeś na swoim Facebooku
życzenia znajomym i nieznajomym, wierszem księdza Jana Twardowskiego,
szczerze powiedziawszy cytując trochę wybiórczo:
Zacznij od Zmartwychwstania (...)
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca
Niżej był kolejny post: zdjęcie. Meta. Wojtek na rowerze, zakończenie
wyścigu. W stroju kolarskim, który dość zabawnie wyglądał na korytarzach
urzędu miasta (a i w takim tam chadzałeś) i podpis: Koniec... jakoś
dojechałem.
Dzisiaj, w tym miejscu – w naszej rybnickiej bazylice, najpiękniejszej
budowli naszego miasta jak mawiałeś, wpisy te brzmią inaczej –
zdecydowanie poważniej. Może dlatego, że dzisiaj Twoje życie również
możemy już czytać od końca.
Ja osobiście, ale również my żałobnicy – rybniczanie, czytamy je
z wdzięcznością: za Twoje pomysły i zaangażowanie w życie naszego
miasta. Jako architekt mówiłeś, że miasta to ludzie, ich place, miejsca
spotkań, przestrzenie – trochę jak Rzym – z historią i pięknem architektury.
Doceniałeś ład i harmonię proporcji – wiele o tym mówiłeś. W tym pięknie
i ładzie zawsze widziałeś ludzi – bo miasta to przecież miejsca dla ludzi.
W swoich twierdzeniach unikałeś patosu, jako urzędnik (trzeba przyznać,
że z trudem dawałeś się wciskać w ciasne ramy) jasno widziałeś cel, często
w naszych rozmowach wybiegałeś daleko do przodu, snując projekty,
koncepcje, które jeszcze długo będą nas inspirować. Wiele pomysłów nam
zostawiłeś. Byliśmy pewni, że będziesz je z nami realizować. Opatrzność
chciała inaczej. Tak po ludzku, za szybko.
Są ludzie którzy w życiu samorządu, miasta przemykają jak meteor –
szybko i jasno. Myślę, że wielu tak Cię zapamięta i w życiu towarzyskim,
i w pracy rybnickiego samorządu. Byłeś w swojej obecności bardzo
autentyczny i niepowtarzalny. Zawsze byłeś sobą.
A więc koniec Twojej pracy dla Rybnika... Jakoś Wojtku dojechałeś,
pewnie tam, gdzie troski i problemy mają całkiem inny wymiar, a słowo
piękno zawsze pisze się z dużej litery. A my?
Dziękujemy za wszystko i zaczniemy zatem od Zmartwychwstania (...)
zaczniemy od pustego grobu
od słońca
ewangelie, a czasem i czyjeś życie, czyta się jak hebrajskie litery
od końca.
Odpoczywaj w pokoju.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
i trudnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości
i współczucia oraz uczestnicząc w ceremonii
pogrzebowej tak wspaniale pożegnali

śp. Wojtka Studenta
bardzo dziękujemy.
Będzie nam Go bardzo brakowało
Żona Ludmiła z synami:
Janem, Antkiem, Wojtkiem i Maćkiem

13

Remont ul. Kotucza zostanie zakończony jeszcze przed świętami; trwają prace bitumiczne, czyli mówiąc potocznie kładzenie kolejnych warstw asfaltu

ulic Świerklańskiej i Tkoczów, gdzie jest
największe skupisko robót, zabetonowano
już płyty pomostowe i pośrednie podpory
wiaduktu, trwają zbrojenia dwóch z czterech przyczółków. Na największym obiekcie
inżynieryjnym, 400-metrowej estakadzie
nad liniami kolejowymi pomiędzy ulicami
Chwałowicką i Jankowicką trwają prace
przygotowawcze i przezbrojeniowe oraz
wycinka drzew na międzytorzu. Tam, ale
i w kilku innych miejscach, gdzie powstają
mosty i wiadukty, trzeba wzmocnić i ustabilizować podłoże, by mogło ono unieść potężne betonowe, ważące nierzadko kilkaset
ton obiekty. W 30 proc. jest zaawansowana
budowa węzła śródmiejskiego – wykonane
zostały tzw. stopy fundamentowe, trwa
zbrojenie korpusów przyczółków oraz palowanie pod fundamenty mostu na Nacynie.
Na ostatnim (lub pierwszym, jak kto woli) na
tym etapie budowy obiekcie, czyli na węźle
Wacław Troszka

— To prawda — mówi naczelnik wydziału
dróg Jacek Hawel. — Rybnicki odcinek jest
częścią większej, zaplanowanej ponad 30
lat temu całości, mającej połączyć miasta
Racibórz i Pszczynę. Dlatego w planach
urbanistycznych czy dokumentach marszałkowskich figuruje pod taką właśnie nazwą.
Nie zgadza się z nią też kierunek robót, bo
rozpoczęto je od strony Żor. Miasto to też
w nazwie nie widnieje, choć to właśnie
w Żorach zbudowano, wprawdzie tylko
dwujezdniowy, ale pierwszy odcinek drogi
w planowanym śladzie drogi regionalnej.
Najważniejsze jednak, że na rybnickim odcinku roboty postępują. W ponad 50 proc.
zaawansowana jest budowa mostu nad Kłokocinką, który jest pierwszym z 13 obiektów
inżynieryjnych, które trzeba wybudować. Na
węźle gotartowickim uporano się z przebudową gazociągu, trwa dalsze przezbrajanie
infrastruktury i budowa bajpasu, który
ominie plac budowy. W miejscu przecięcia
się budowanej drogi z ul. Ziemską (która
pobiegnie dołem) wykonane zostały stopy
fundamentowe i trwa zbrojenie korpusów
przyczółków powstającego wiaduktu. Na
węźle świerklańskim, przy skrzyżowaniu

Wacław Troszka

Budowa drogi regionalnej Racibórz
– Pszczyna to największa inwestycja
drogowa w historii naszego miasta.
Jednak, co zaskakujące, nie odzwierciedla
tego nazwa przedsięwzięcia, w której
słowo Rybnik się nie pojawia.

wodzisławskim, wykonano stopy fundamentowe i trwa zbrojenie przyczółków. Teren
robót na ul. Wodzisławskiej odgrodzono
wysokim płotem nie po to, by kierowcy nie
mogli oceniać postępu prac, ale by mogli
skupić się dla własnego bezpieczeństwa na
ruchu drogowym. Po stronie wschodniej
ul. Wodzisławskiej teren został odkryty i dostrzec już można w dali kopalnię Chwałowice
oraz zarys przebiegu nowej arterii.
W zimie kierowcy poruszający się
ul. Rudzką odetchną, bo zlikwidowane zostaną wydłużające czas przejazdu wahadła
z sygnalizacją świetlną na dwóch jednocześnie przebudowywanych odcinkach – od
Chwałęcic i od Orzepowic, co powinno nastąpić jeszcze w pierwszej połowie grudnia.
W okresie zimowym na środkowej części remontowanego odcinka, gdzie teraz odbywa
się ruch dwukierunkowy, budowana będzie
kanalizacja deszczowa, co ruch ograniczy.
Całkowite zakończenie robót powinno nastąpić w połowie kwietnia przyszłego roku.
Na ul. Kotucza na odcinku od ul. Rudzkiej
do ronda Gliwickiego trwają prace bitumiczne i chodnikowe, na skrzyżowaniu przywrócona zostanie na dotychczasowych zasadach
sygnalizacja świetlna, a całość przejezdna
będzie na pewno jeszcze przed świętami.
Największym problemem tej inwestycji było
przekładanie sieci elektroenergetycznych,
gazowniczych i wodociągowych, których
faktyczne położenie rozmijało się z planami, powodując sporo awarii związanych
z uszkodzeniem kabli-niespodzianek.

Kierowców ucieszy zapewne informacja, że w pierwszej połowie grudnia na dwóch remontowanych odcinkach ul. Rudzkiej zlikwidowany zostanie
ruch wahadłowy

Na ul. Grunwaldzkiej zakończyły się główne
roboty bitumiczne, co ułatwi ruch dojazdowy dla mieszkańców pobliskich posesji.
Planowane na drugą połowę listopada całkowite zakończenie robót opóźni się o około
trzy tygodnie ze względu na dodatkowe
prace związane z siecią gazowniczą.
(r)

Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

14

Nr 11/557; listopad 2017

Wacław Troszka

Tężnia powstanie w miejscu, w którym kiedyś znajdowało się kąpielisko, zasypane wiele lat temu zwałami ziemi. By więc można było wylać fundamenty, betonowymi studzienkami trzeba dotrzeć do gruntu nośnego

Ruszyła budowa tężni obywatelskiej

Nad stawem w Paruszowcu rozpoczęła się wreszcie, po przetargowych
perypetiach, budowa tężni solankowej, która powstanie w ramach tegorocznego Budżetu obywatelskiego.
Te r e n j e s t t r u d n y , b o b u d o w l a ń c y
mają tam do czynienia z gruntem nasypowym, czyli zwałami ziemi, którymi

wiele lat temu zasypano teren dawnego
kąpieliska. Do stabilnego gruntu nośnego mają sięgnąć betonowe studzienki
i dopiero wokół nich zostanie wylana betonowa płyta fundamentowa. Cała część
naziemna tężni, nie licząc oczywiście
niezbędnych instalacji zostanie wykonana
z drewna. Ze względu na stosowaną w tego

„Śpieszmy sie kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

rodzaju obiektach technologię tężnia zostanie uruchomiona w pierwszych dniach wiosny, gdy przestaną nam zagrażać przymrozki.
Budowa obywatelskiej tężni oraz pierwszy
etap budowy mającego tu powstać parku
o powierzchni 3,7 ha mają kosztować
2,217 mln zł.
(WaT)

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z wielkim szacunkiem żegnamy
Pana Wiceprezydenta

śp. Wojciecha Studenta

śp. Wojciecha Studenta

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia

Pragnę złożyć wyrazy szczerego współczucia i żalu
oraz wsparcia i otuchy
w tych najtrudniejszych chwilach
Rodzinie i Bliskim

Marek Krząkała – Poseł na Sejm RP
Radni Platformy Obywatelskiej RP

Zapewniam o pamięci i modlitwie
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Z powodu śmierci

Panu

Matki

Markowi Krupie

dyrektorowi Filharmonii Rybnickiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Jego odejście dotknęło nas wszystkich
Żegnamy Go z wielkim żalem

Panu Antoniemu Smołce
oraz jego najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia składa
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków
oraz Filharmonia Rybnicka
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OJCA
składają
dyrektor i pracownicy Teatru Ziemi Rybnickiej,
Klubu Kultury „Harcówka”
oraz zespół redakcyjny „Gazety Rybnickiej”
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Tuż przed okrągłą rocznicą

Wacław Troszka

ratusza tablicami upamiętniającymi historyczne
dla Rybnika i Śląska wydarzenia.
— Dzisiaj zadanie budowania Polski to stojąca
11 listopada 99. rocznicę odzyskania tograph i Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, przed nami misja, którą wspólnie realizujemy.
przez Rzeczpospolitą niepodległości odprawiono uroczystą mszę za ojczyznę. Z kolei Dokonuje się ona na wielu polach i dotyczy
świętowaliśmy w Rybniku bardzo na rynku m.in. przedstawiciele władz miasta, wszystkich, niezależnie od wieku, wykonywanego
parlamentarzyści, przedstawiciele służb mun- zawodu czy poziomu zamożności. Dokonuje
tradycyjnie.
W bazylice św. Antoniego w wyjątkowej durowych i organizacji kombatanckich złożyli się dzięki edukacji młodych pokoleń, poprzez
muzycznej oprawie, o którą zadbał chór Au- wiązanki kwiatów pod widniejącymi na ścianie uczestnictwo w życiu wspólnoty samorządowej czy
podejmowanie aktywności na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego. Niech fundamentem do tworzenia
teraźniejszości będą wielkie momenty polskiej
historii, a motywacją w tym trudnym dziele –
wysiłek, który podjęli nasi przodkowie, niezłomni
w umiłowaniu wolności i dążeniu do uzyskania
i utrwalania niepodległości — mówił na rynku
prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Po zakończeniu uroczystości Forum Obywateli Rybnika zaprosiło ich uczestników, w tym
spore grono mieszkańców, do tradycyjnego
wspólnego zdjęcia, a pododdział kucharzy – na
wojskową grochówkę.
Tradycyjnie już święto niepodległości uczczono również w Chwałowicach pod pomnikiem
„Bohaterów i męczenników, bojowników
o wolność i niepodległość Polski, poległych
i pomordowanych…”, gdzie w niebo poszybowały też biało-czerwone balony wypuszczone przez
dzieci.
(WaT)
W miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości po raz pierwszy uczestniczył poczet sztandarowy miasta

Program zwieńczającego rybnickie obchody Święta Niepodległości koncertu
muzyki polskiej „Myśląc Ojczyzna” w kościele Matki Boskiej Bolesnej dostosowano
do wagi wydarzenia i podwójnej dedykacji – św. Janowi Pawłowi II oraz zmarłemu
Wojciechowi Studentowi, którego pożegnanie miało miejsce dzień wcześniej.
Witając gości, wśród których był prezydent
Piotr Kuczera, gospodarz świątyni, ks. proboszcz Marek Noras podkreślili wagę daty
11 listopada dla wszystkich Polaków i wyraził
radość, że właśnie tu ma miejsce ostatnia,
artystyczna odsłona miejskich obchodów 99.
rocznicy odzyskania niepodległości. Michał
Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej,
będącego wraz z miastem organizatorem
koncertu, przywołał sylwetkę papieża Polaka i
wymiar duchowych zmian, jakie zapoczątkował
wśród nas, oraz Wojciecha Studenta, który
miał wizję porządkowania przestrzeni wokół
nas. Orkiestra kameralna szkoły muzycznej im.
Karola i Antoniego Szafranków pod dyrekcją
Romany Kuczery, a także soliści: Adam Mokrus (skrzypce), Artur Hes (fortepian) oraz
Gabriela Ciołek-Sitter (śpiew) przygotowali
program złożony z utworów polskich kompozytorów o refleksyjnym, lirycznym charakterze,
dobrze oddających nie tylko polskiego ducha,
ale i nastrój świątecznego, listopadowego wieczoru. Koncert rozpoczął popularny polonez
z filmu „Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara, usłyszeliśmy również utwór rybniczanina Jacka
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Glenca „Pastorale”, drugą część Trzech utworów
w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego, a także dzieła Karola Szymanowskiego,
Ignacego Paderewskiego i Henryka Czyża.
Dwa nokturny Fryderyka Chopina zagrał
pięknie Artur Hes, rzewne pieśni Żeleńskiego
i Sikorskiego zaśpiewała ciepłym sopranem
Gabriela Ciołek-Sitter, a Adam Mokrus
z uczuciem wykonał „Legendę” Henryka WieObchody Święta Niepodległości w kościele Matki Boskiej Bolesnej
zakończył koncert muzyki polskiej w wykonaniu orkiestry kameralnej
szkoły muzycznej Szafranków, na zdj. wraz z solistami Adamem
Mokrusem (skrzypce) i Arturem Hesem (fortepian)

Wacław Troszka

Myśląc Ojczyzna

niawskiego – wszyscy soliści są jako pedagodzy
związani ze szkołą Szafranków.
Prowadząca orkiestrę dyrektor szkoły
i inicjatorka koncertu Romana Kuczera przypomniała, że to właśnie Wojciech Student,
który tak niespodziewanie odszedł z rybnickiej społeczności, był mocno zaangażowany
w realizację projektu budowy szkolnej sali
koncertowej, a przy tej okazji porządkowania i modernizacji przestrzeni wokół niej.
— W piękny sposób podsumowaliśmy Święto
Niepodległości — mówił prezydent Kuczera
– bo przecież człowiek, ale i cały naród wyraża
się również poprzez kulturę. Wojciech Student
kochał piękno i z tej dedykacji na pewno się
ucieszył…
(r)
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Francuzi odsprzedali Polsce elektrownię
Wyprowadzenie ciepła z elektrowni

Po ponad 16 latach francuski koncern EDF odsprzedał rybnicką elektrownię
„na miasto” nie będzie jednak takie łatwe. KoPolskiej Grupie Energetycznej, będącej spółką skarbu państwa. Transakcję
nieczne będzie połączenie elektrowni z istniesfinalizowano 13 listopada.

jącą siecią ciepłowniczą. Ta sięga dziś rejonu
szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach, ale
z naszego rozeznania wynika, że znajdująca
się tam sieć ma zbyt małą średnicę przekroju
by można w nią wpuścić gorącą wodę mającą
ogrzać dużą część miasta. Odpowiednie do
tego rury znajdują się podobno w okolicy
ul. Reymonta.
W mediach przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej zapowiedzieli, że wkrótce
spotkają się z prezydentem Rybnika, by
podpisać list intencyjny w sprawie ciepłowniczych inwestycji i ogrzewania miasta ciepłem
z elektrowni.
(WaT)
Wacław Troszka

Grupa PGE kupiła wszystkie zakłady EDF — Jesteśmy przekonani, że rynek ciepła w Polsce
Polska, czyli elektrownię w Rybniku i osiem ma bardzo dobre perspektywy. Rozwój ciepłowciepłowni w dużych aglomeracjach, m.in. nictwa sieciowego jest najlepszym pod względem
w Krakowie, Wrocławiu i w Trójmieście. PGE ekonomicznym i środowiskowym sposobem na
wydała na to wszystko 4,27 mld zł, czyli ćwierć poprawę jakości powietrza w około 200 polskich
miliarda mniej od wartości przejmowanego ma- miastach. Wierzymy, że otoczenie regulacyjne
jątku ustalonej na koniec 2016 roku. To jedna będzie sprzyjało rozwojowi tego segmentu i będzie
z największych transakcji na krajowym i eu- stymulowało jego dalszy wzrost — mówi Ryszard
ropejskim rynku przejęć i fuzji ostatnich lat. Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy
W 2016 roku przychody przejętych spółek Energetycznej ds. operacyjnych. Wstępnie
wyniosły ponad 5 mld zł, a tzw. zysk EBITA wy- mówi się wybudowaniu w rybnickiej elektrowni
niósł ponad 1 mld zł. Tym sposobem grupa PGE przy dwóch blokach energetycznych modułów
umocniła się na pozycji lidera elektroenerge- ciepłowniczych.
tyki w naszym kraju,
a mając 15-procentowy udział w polskim rynku ciepła,
jest też największym
w kraju dostawcą
ekologicznego ciepła systemowego.
Urząd Ochro ny Konkurencji
i Konsumentów nałożył na PGE warunek – w latach
2018-2021 grupa
będzie musiała całą
energię wyprodukowaną w Rybniku sprzedawać na
giełdzie, czyli poza
długoterminowymi
umowami. 14 grudnia kierownictwo
PGE ma przedstawić strategię ciepłownictwa grupy,
zawierającą również plan rozwoju
elektrowni Rybnik.
Rybnicka elektrownia znów jest własnością skarbu państwa

nych w Kraju i za Granicą. W trakcie gali swoją
premierę miało stworzone specjalnie na tę
okazję widowisko muzyczne „Oddać wszystko,
żeby wszystko mieć…” w wykonaniu młodzieży
uroczystości żołnierze i pracownicy wojska zo- i nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury.
stali uhonorowani odznaczeniami resortowymi Spektakl tworzyły pieśni patriotyczne połączo„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Zasłużony ne etiudami teatralnymi, ukazujące momenty
Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” oraz mia- dokonań niepodległościowych widziane okiem
nowaniem na wyższe stopnie. Spotkanie było młodego artysty. Gościnny udział w widowisku
też okazją do wręczenia podziękowań, odznak wzięła orkiestra wojskowa z Bytomia. Organii medali pamiątkowych, m.in. Wojewódzkiego zatorem uroczystości byli: Szef Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz WojPolitycznych w Katowicach oraz Stowarzysze- skowy Komendant Uzupełnień w Rybniku.
nia Misja – Pojednanie Środowisk Patriotycz(WKU Rybnik), (D)

Administracja wojskowa świętowała
27 października, na dwa tygodnie
przed Świętem Niepodległości, w Teatrze
Ziemi Rybnickiej odbyły się wojewódzkie
obchody Święta Terenowych Organów
Administracji Wojskowej.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in.
Bogdan Ścibut, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz płk Jacek
Perkowski i płk Janusz Jurczuk ze Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. W trakcie

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

17

Wacław Troszka

NOWY WODOCIĄG NA FAMILOKACH. Do końca listopada ma potrwać wymiana sieci wodociągowej (1064 m) w części osiedla familoków w rejonie ul. Andersa w Niedobczycach. Stalowe rury
wodociągowe, położone tam w roku 1989, są zastępowane rurami z tworzywa sztucznego (PVC).
Nowymi rurami popłynie woda do 18 budynków usytuowanych przy ulicach Barbórki i Paderewskiego.
Wodociąg w ciągu ul. gen. Andersa zmodernizowano w ten sposób kilka lat wcześniej. Teraz obie części
sieci zbudowane już przy zastosowaniu współczesnych technologii zostaną tylko ze sobą połączone.

ŻŁOBEK W BUDOWIE. Przy ul. Orzepowickiej na osiedlu Nowiny, w sąsiedztwie Zespołu Szkół
nr 3, trwa budowa miejskiego żłobka. Mury parterowego budynku są już właściwie ukończone.
Placówka ma być gotowa do użytkowania do końca roku. Wszystko wskazuje na to, że żłobek
rozpocznie tu swą działalność z początkiem lutego. Z kolei nabór maluchów, które miałyby zostać
podopiecznymi miejskiego żłobka, rozpocznie się prawdopodobnie już w grudniu. Zainteresowanych rodziców prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie internetowej miasta.
Wacław Troszka

ROWEROWE PASY. W ostatnim czasie w centrum Rybnika znów przybyło pasów
i kontrapasów dla rowerzystów. Te wytyczono m.in. na jezdni ul. 3 Maja, Jankowickiej i na
pl. Armii Krajowej. Czerwony asfalt, którym zostały wylane, nie jest aż tak kontrastowy,
więc dla bezpieczeństwa i rowerzystów, i kierowców konieczne jest wymalowanie dobrze
widocznego oznakowania poziomego. Prace wciąż trwają, do zaasfaltowania pozostał
jeszcze przejazd dla rowerzystów ul. Jankowicką, na przestrzał przez pl. Armii Krajowej.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

NIE TRUJ! W ubiegłym roku sporym zainteresowaniem cieszyła się antysmogowa akcja Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego „Nie truj sąsiada” z udziałem m.in. aktora Franciszka Pieczki. Tym razem włączył się do
niej inny popularny aktor Marian Dziędziel, wspierany przez muzyków z zespołu Tabu. Zagrał on charakterystyczną
dla siebie postać, która jest na bakier z prawem, bo paliła w piecu tym, czym nie powinna. Premiera spotu odbyła
się 22 listopada podczas konferencji prasowej w Domu Kultury w Chwałowicach, m.in. z udziałem prezydenta
Piotra Kuczery i samorządowców z regionu. Spotkanie było też okazją do rozmów na temat walki z niską emisją.
Wacław Troszka

Arch UM Rybnik

W fotograficznym skrócie

ESTETYCZNIE PRZY KOLUMNIE. Urządzając nadnacyńskie bulwary, zadbano również o otoczenie
kolumny maryjnej usytuowanej blisko wyjazdu na ul. Rudzką. W jej otoczeniu posadzono róże i tuje,
a także ustawiono miejską ławkę. Co prawda, do sąsiadującej z kolumną latarni drogowcy przykręcili
dwa duże znaki drogowe psujące estetykę tego miejsca, ale po sugestiach mieszkańców znak „zakaz
ruchu” zastąpiono barierkami, a drugi, informujący, że bulwary służą wyłącznie pieszym (również
na kółkach) i rowerzystom, zastąpiono takim samym znakiem mniejszego formatu.

LICZNIK BIJE. Przy wjeździe na oddane w październiku do użytku bulwary, przed przejazdem pod
mostem nad Nacyną, ustawiono elektroniczny licznik osób. System rejestruje każdą przechodzącą bądź
przejeżdżającą na rolkach lub rowerze osobę. Wyświetlacz informuje o liczbie osób, które pojawiły się
na bulwarach danego dnia, i o łącznej liczbie osób, które „skorzystały z obiektu” od 1 października. Gdy
zamykaliśmy to wydanie „GR”, w tym drugim przypadku licznik wskazywał 18.351 osób. W słoneczne
dni bulwary cieszą się wśród rybniczan coraz większą popularnością.
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MALI TROPICIELE, WIELKA RADOŚĆ. — To muszą być czary — mówili kilkuletni uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Boguszowicach, zafascynowani doświadczeniem dyfuzji
atramentu w wodzie. Jednak dzięki warsztatom pn. „Mali tropiciele wielkich przygód”,
jakie odbyły się tam 18 listopada, szybko przekonali się, że magia nie ma z tym nic wspólnego. — Uczymy dzieci fizyki i chemii w praktyce. Chcemy uświadomić im, że to nie tylko
przedmioty w szkole, ale że fizyka i chemia otacza je na co dzień. Dlatego staramy się
w przystępny sposób oswoić je z niektórymi zjawiskami — mówi Mariola Gądek z rybnickiej
BajtloManii, która wspólnie z Anną Gądek wyjaśniała 37 boguszowickim dzieciom, czym
w praktyce jest dyfuzja, podciśnienie, adsorpcja i higroskopijność. Równie dużą popularnością cieszyły się październikowe warsztaty pn. „Jak złapać spadającą gwiazdę”,
w trakcie których mali tropiciele i towarzyszący im jak zwykle rodzice dowiedzieli się m.in.,
czym różnią się od siebie meteoroid, meteor i meteoryt. Kosmiczne zajęcia poprowadzili
przedstawiciele stowarzyszenia Polaris-OPP z Sopotni Wielkiej. Ostatnie tegoroczne warsztaty zaplanowane na 16 grudnia w DK w Boguszowicach będą miały bożonarodzeniowy
charakter, a w ich trakcie dzieci będą m.in. dekorować świąteczne ciasteczka.
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PRZEDBARBÓRKOWE WYRÓŻNIENIA. 17 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej
odbyła się doroczna, 19. gala wręczenia Czarnych Diamentów, wyróżnień Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Nagrody specjalne odebrali
przedstawiciele trzech katowickich uczelni obchodzących w tym roku swoje jubileusze:
Uniwersytetu Ekonomicznego (80 lat), Akademii Sztuk Pięknych (70 lat) i Uniwersytetu
Śląskiego (50 lat). Czarne Diamenty przeznaczone dla przedsiębiorców i podmiotów
gospodarczych odebrali przedstawiciele sześciu firm z Wodzisławia Śląskiego, Warszowic, Gliwic, Rogowa i Rybnika (spółki Ecol i Promet). Nagrodę dla powstałej w grudniu
1991 roku, w wyniku restrukturyzacji elektrowni Rybnik, spółki Ecol odebrali założyciel
firmy, a obecnie jej wiceprezes Kazimierz Majka oraz jego syn Wojciech Majka, prezes
zarządu i dyrektor zarządzający (na zdjęciu). W skład 20-osobowej kapituły przyznającej
diamentowe wyróżnienia wchodzą m.in. samorządowcy, wśród których jest prezydent
Rybnika Piotr Kuczera i starosta rybnicki Damian Mrowiec. Przedstawiając w czasie gali
w TZR kolejnych laureatów, podkreślano m.in. ich działalność dobroczynną, ale i postawę
fair play w rynkowej rywalizacji.
Sabina Horzla-Piskula

Wacław Troszka

NIE BĘDZIE SARKOFAGU. Nareszcie! Tej zimy efektowna fontanna na pl. Wolności nie zostanie przykryta tzw. sarkofagiem, który dotąd, co roku przez kilka
zimowych miesięcy szpecił tę część miasta. Przed rokiem próbowano złagodzić
ten ponury widok czerwonymi kokardami, ale efekt był taki sobie. Na elementach
fontanny zawieszono już świąteczne światełka, więc wszystko wskazuje na to,
że w okresie Bożego Narodzenia będzie się ona prezentować efektownie, zwłaszcza
jeśli spadnie śnieg. Jak zapowiada Zarząd Zieleni Miejskiej, tegoroczny wystrój świąteczny Rybnika będzie nieco inny niż przed rokiem. Na rynek trafi w tym roku choinka
z dzielnicy Północ. Nowa świetlna dekoracja przechodząca dalej w deptak (ulice Powstańców Śl. i Sobieskiego) pojawi się na pl. Jana Pawła II, czyli przed bazyliką św.
Antoniego. Nad Dróżką Profesora Libury, ale też nad ul. Kościuszki mają się pojawić
świecące sople, a na kilku ulicach jeszcze jeden bardzo miejski element świątecznego wystroju, który ma być jednak niespodzianką. Niektóre ornamenty, które jeszcze
w ubiegłym roku zdobiły świąteczne śródmieście, w tym trafią do rybnickich dzielnic.
ZZM zapewnia, że wszystkie świąteczne ozdoby zostały odnowione.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

ROBOT W CENTRUM UWAGI. — Nazywam się EuGenius, dla przyjaciół Gienek — mówił robot humanoidalny, współprowadzący konferencję „Pracownik w centrum uwagi”, jaką 21 listopada zorganizował
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku wspólnie z rybnickim Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki
Śląskiej. — Pomogliśmy 205 bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a pracodawcom
w utworzeniu na terenie Rybnika 64 nowych stanowisk pracy — podsumowała Anna Michalczyk, dyrektor
PUP. Na koniec października stopa bezrobocia w mieście wynosiła 4,8 proc. (w 2016 – 5,8 proc.), a w PUP
zarejestrowanych było – 3790 bezrobotnych (w 2016 – 4763). — Zatrudniamy już 15 Ukraińców, a nie
wiem, czy nie będziemy musieli sięgnąć po osoby np. z Bangladeszu. Szkoda mi fachowców, których nie
jesteśmy w stanie zatrzymać, bo w Holandii i Anglii zarabiają prawie pięciokrotnie więcej — mówiła Emilia
Kristof z boguszowickiej piekarni, której rodzinna firma była jedną z nagrodzonych przez PUP. Wyróżnienia
za dobrą współpracę, ale też tworzenie nowych miejsc pracy otrzymali też inni przedstawiciele Rybnika:
firmy Sandesign Łukasza Sandeckiego i Roboterm Grzegorza Grygoruka, Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Andrzej i syn” i Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
CKUoP, które zareagowało na potrzeby rynku pracy i uruchomiło kurs zawodowy: kierowca mechanik
z prawem jazdy kategorii C. Konferencję zorganizowano w ramach Rybnickich Dni Przedsiębiorczości.
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Posadzili aleję
Na rybnickich Błoniach w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, niedaleko
toru rolkowego w sąsiedztwie dróżki biegnącej wzdłuż koryta rzeki
Rudy, posadzono 40 platanów i 10 lip ufundowanych przez redakcję
katowickiego wydania „Gazety Wyborczej”. W ten sposób za kilka lat
będzie tu piękna spacerowa aleja.
Już wcześniej na Błoniach
powstał owalny tor rolkowy,
którego wnętrze i teren wokół
zostanie wkrótce zagospodarowany w ramach drugiego etapu
inwestycji. Z kolei po drugiej
stronie pobliskiego stawu całkiem niedawno rozpoczęła się
budowa powstającej w ramach
Budżetu obywatelskiego tężni
solankowej. Jej uruchomienie
zaplanowano na wiosnę. — Platan jest nazywany królem alej.
Co ważne, roślina ta, która nie
jest gatunkiem rodzimym, jest
bardzo wytrzymała na warunki
miejskie. Dodam, że platany mają
Jedno z drzew wspólnie z uczniami SP nr 3 posadził prezydent Piotr Kuczera
wyjątkowo duże liście, co sprawia,
że to drzewo może pochłaniać stosunkowo takim gatunkiem jest lipa, która wytrzymuje też
duże ilości zanieczyszczeń. Przez te duże liście dosyć ciężkie warunki miejskie. Akcja sadzeuwalnia się też sporo wody, przez co powietrze nia drzew na Błoniach doskonale wpisuje się
wokół tych drzew jest przyjemniejsze, nie mówiąc w rozpoczętą wiosną akcję zadrzewiania Rybnijuż o uwalniających się przez liście związkach ka. Od tego czasu Zarząd Zieleni Miejskiej zasao charakterze bakterio- i grzybobójczym — opo- dził około pół tysiąca kilkunastoletnich drzew —
wiadał Wojciech Czerwiński z Zarządu Zieleni mówi zastępca prezydenta Wojciech Świerkosz.
Miejskiej. — Na drugim końcu alei zasadzili- — Dzięki temu zarówno w śródmiejskich parśmy lipy – to pewnego rodzaju ukłon w stronę kach, jak i w kilku dzielnicach miasta, płuca
pszczelarzy, bowiem lipy są cennymi roślinami i oczy rybniczan cieszą nowo nasadzone, madla pożytecznych owadów, w tym dla pszczoły lownicze graby, dęby, platany, lipy i inne gatunki
miodnej. Kiedyś do Zarządu Zieleni Miejskiej drzew. Dodam, że do końca roku posadzone
wpłynął nawet wniosek pszczelarzy o sadzenie zostanie kolejne pół tysiąca drzew — dodaje.
drzew umożliwiających rozwój pszczół, a właśnie
(WaT)
Pamiątkowa fotografia. Za kilkanaście lat będzie tu piękna,
a za kilkadziesiąt jeszcze piękniejsza aleja platanów
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Akcję sadzenia całkiem już sporych 10-12-letnich drzew zainaugurowano 8 listopada. Pierwsze platany z pomocą pracowników Zieleni
Miejskiej posadzili siódmoklasiści z pobliskiej
Szkoły Podstawowej nr 3 wespół z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i jego zastępcą
Wojciechem Świerkoszem. Nasadzenia to
finał akcji zorganizowanej przez katowicką
redakcję „Gazety Wyborczej”. — Wczesną
wiosną zachęcaliśmy naszych czytelników do
zakupu cyfrowej prenumeraty hasłem „Kup
Wyborczą – posadź drzewo”. Zebraliśmy w ten
sposób 44 355 zł. Za te pieniądze zakupiliśmy
drzewa, które posadzimy w miastach znanych z proekologicznych działań: w Rybniku
i w Gdańsku — mówi Dariusz Kortko, redaktor
naczelny katowickiego oddziału „Wyborczej”.
O pochodzeniu drzew informuje niewielka
tabliczka umieszczona na jednej z ustawionych
na ścieżce ławek. — Na odcinku, na którym
rozpoczęliśmy dziś nasadzenia, była do tej pory
pusta przestrzeń. Dzięki tym drzewom powstanie tu piękna aleja i rzeka Ruda znowu będzie
bliżej ludzi, bo powstanie tu przyjemne miejsce
wypoczynku dla mieszkańców całego miasta.
W naturalny sposób powstaną więc kolejne
w mieście bulwary, które w tym przypadku wpisują się w realizowany sukcesywnie plan zagospodarowywania paruszowieckich Błoni, a tym
samym tworzenie w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
nowej, interesującej przestrzeni rekreacyjnospacerowej — mówi prezydent Piotr Kuczera.
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Zdjęcia Sabina Horzela-Piskula

bór patrona – Włodzimierza Ilicza Lenina.
W 1989 roku zrezygnowano jednak z towarzysza patrona, a pięć lat temu w czasie jubiNa przestrzeni 50 lat uczęszczało do niej ponad 23 tys. uczniów, z którymi
leuszu, szkole nadano imię Henryka Sławika,
pracowało 1000 nauczycieli i pracowników obsługi oraz pięciu dyrektorów.
który w czasie wojny pomógł 30 tysiącom
To niejedyne liczby, jakie przypomniano 20 października podczas urodzinowych
polskich uchodźców, w tym około pięciu tyuroczystości świętującego pół wieku istnienia Zespołu Szkół Budowlanych.
siącom Żydów. — To postać, która pokazuje,
— Zostałem uczniem tej szkoły, gdy pla- i cenieni. Szkoła przechodziła różne losy, ale jakie wartości powinny być najistotniejsze,
cówka obchodziła swoje piąte urodziny, kiedy rozpoczynała swoją działalność, czasy a w Budowlance taki solidny fundament jest
a w roku 40-lecia jej istnienia zostałem piątym były zupełnie inne. Nauczyciele wozili meble nie do przecenienia — zauważył prezydent
w kolejności dyrektorem Zespołu Szkół Bu- w czasie wakacji, aby je porozstawiać Piotr Kuczera. ZSB z niespełna 600 uczniami
dowlanych. Maturę zadawałem podczas dzie- w budynku i w internacie. Już wtedy czuło i 52 nauczycielami, to dziś nowoczesna plasiątych urodzin szkoły, więc jubileusz 50-lecia się ich niesamowity zapał i zaangażowanie. cówka, która fundusze unijne przeznacza na
Budowlanki to dla mnie
nowoczesne sprzęJak na huczne urodziny przystało był tort,
również 40. rocznica po
ty, pracownie do
kwiaty i życzenia od wielu przyjaciół, których
maturze — mówił o magii
przedmiotów zaBudowlance nigdy nie brakowało
liczb Marek Florczyk,
wodowych i ogólobecny dyrektor świętunokształcących, na
jącej półwiecze istnienia
zdobywanie przez
Budowlanki, a niegdyś
uczniów dodatkojej uczeń. Legitymację
wych kwalifikacji
szkolną wystawiła mu
czy zagraniczne
Danuta Pańczyk, a dypraktyki i staże.
rektorskie stanowisko
W ostatnich latach
objął po innym absolszkoła uruchomiwencie – Zygmuncie Kuli,
ła nowe kierunki
który najdłużej, bo przez
kształcenia, dys17 lat szefował placówponuje komplekce. Oprócz tych dwojsem obiektów
ga, na kartach historii
sportowych ze
szkoły w sposób szczezmodernizowaną
gólny zapisali się również
salą gimnastyczną
i otrzymali jubileuszowe
i wyremontowanym
grawertony: Elżbieta Makrytym basenem,
jerczak, ratownik na pływalni Budowlanki, Z tego, co widzę, szkoła pięknie się roz- z boiskami i parkingami oraz oddaną do
Magdalena Szrek-Moroń, komendant Hufca wija. To zasługa dyrekcji i nauczycieli, ale użytku przed rokiem siłownią. Uczniowie
Pracy, który dawniej miał siedzibę w tej szko- też ludzi, którzy dobrze jej życzą — mówił korzystają też z szafek szkolnych, bezle, Lech Skała, ceniony nauczyciel, Danuta Roman Cyganek. Kiedy 50 lat temu hucz- przewodowego internetu i telebimów,
Hanak i Andrzej Polaczy, przedstawiciele nie otwierano ówczesną Szkołę Rzemiosł a nad ich bezpieczeństwem czuwa 30 karodziców, Irena Barszcz, która organizowała Budowlanych, w obecności I sekretarza mer monitoringu. — Cieszę się, że szkoła
życie turystyczne Budowlanki oraz Roman Komitetu Wojewódzkiego PZPR Edwarda tak się rozwija, bo pamiętam jeszcze czasy,
Cyganek, jej pierwszy dyrektor. — Mieliśmy Gierka i wojewody śląskiego Jerzego Ziętka, gdy basen otwierano we wrześniu, a już
dobrą rękę, bo nasi absolwenci są dziś znani społeczność szkoły nie miała wpływu na wy- w październiku zamykano, bo była w nim „zupa”
oraz boisko, na którym zanim przyjęło się piłkę
Uczniowie przygotowali barwne muzyczno-taneczne
trzeba było rozwiązać zagadkę, jak się odbije.
widowisko i zabrali gości w podróż przez kolejne
Kiedy się tutaj uczyłem, nie było nowoczesnych
dekady w historii Polski i szkoły
szafek, ale byli za to wyjątkowi nauczyciele.
Mówi się, że dobrych ludzi zawsze się pamięta,
więc ja pamiętam panią Blazy z polskiego,
panią Kłosok z matematyki, wychowawcę
pana Świerczka, dyrektora Kulę i pana Skałę,
który uczył mnie fizyki. Zespół Dżem śpiewa, że
w życiu piękne są tylko chwile, ja je tutaj przeżyłem i chcę do nich wracać — mówi Paweł Kaszyca, dziś dyrektor ZS nr 3 na Nowinach. Do
wspomnień sięgnęli też młodzi ludzie, którzy
przygotowali barwne muzyczno-taneczne widowisko i zabrali gości w podróż przez kolejne
dekady minionego pięćdziesięciolecia. — To
wspomnienia tej niepowtarzalnej atmosfery,
jakiej doświadczaliśmy i nadal doświadczamy
w szkole, która od 50 lat znajduje się na szczycie… Kozich Gór — mówił z uśmiechem dyrektor Marek Florczyk.
(S)
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Świętowali z Sonikiem
To pierwsze takie wydziałowe święto w Rybniku.
Ma ono nawiązywać do pierwszego posiedzenia
Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji,
które odbyło się dwa lata temu, w połowie listopada 2015 roku, gdy wydział faktycznie rozpoczął
działalność. — Postanowiliśmy zostać w Rybniku
i zachować się wobec miasta tak, jak trzeba, mimo
że uczelniane rachunki nie były wówczas najlepsze.
Jesteśmy jednak na Śląsku i wiemy, co to znaczy być
w porządku i „nie robić kogoś za błozna”. Zostaliśmy więc i utworzyliśmy tutaj wydział. Dziś chcemy
go rozwijać, uruchomić studia II stopnia i nadal
aktywnie współpracować z otoczeniem. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli się wyprowadzić z Rybnika,
zbyt cenimy sobie naszą 15-letnią obecność w tym
miejscu i dobrą współpracę z władzami miasta —
zapewnił prof. Robert Tomanek. Rektor mówił
też o tym, jak w efekcie zmian i cięcia kosztów,
UE udało się wyjść na prostą i zanotować dodatni
wynik finansowy. O dotychczasowych osiągnięciach
i planach rybnickiego wydziału mówił z kolei jego
dziekan dr inż. Tomasz Zieliński. Wspomniał on
o komplecie studentów na wszystkich trzech latach
studiów licencjackich oraz o więcej niż dobrej rekrutacji. — Na studiach stacjonarnych udało się nam
wypełnić uczelniane limity w stu procentach, a jeżeli

idzie o studentów zaocznych, to w stosunku do roku
poprzedniego podwoiliśmy ich liczbę. Rozpoczęliśmy
też kształcenie na studiach podyplomowych – po raz
pierwszy uruchomiliśmy dwa kierunki studiów – administracja i finanse oraz MS Excel i VBA w biznesie.
Wzmacniamy się też kadrowo — wyliczał dziekan.
Zwrócił również uwagę na owocną współpracę
z rybnickim Cechem Rzemiosł i ZUS-em, lokalnymi
firmami, instytucjami i szkołami. — Sukcesem okazała
się organizacja pierwszej edycji przeznaczonego dla
młodzieży Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Start do własnego biznesu” — mówił. Wydział zorganizował też wykłady i warsztaty dla szkół,
wspólnie z miastem – piknik ekonomiczny i juwenalia,
a wspólnie z przedstawicielami firm zmodyfikował
program nauczania, tak by umożliwić studentom
udział w trzymiesięcznych praktykach. Dziekan
Zieliński mówił też o przygotowywanej obecnie dokumentacji, umożliwiającej prowadzenie w Rybniku
studiów magisterskich. — Naszym pragnieniem jest,
aby pierwsi absolwenci studiów licencjackich mogli
podjąć tutaj studia magisterskie. Dokładamy do tego
wszelkich starań, ale nie jest to proces łatwy, głównie ze
względu na procedury prawne. Jednak wierzę gorąco,
że nam się to uda. Planujemy również m.in. nowy kierunek studiów podyplomowych, poświęcony audytowi

Ratują od 55 lat
Tylko w ostatnich pięciu latach rybnicki oddział Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyszkolił 96 młodszych
ratowników oraz 85 ratowników wodnych. Dbają oni
o bezpieczeństwo na basenach i kąpieliskach nie tylko
w naszym mieście i powiecie, ale też nad polskim morzem,
w europejskich kurortach, a nawet za oceanem. 23 września
rybnicki WOPR podsumował 55-lecie swojej działalności.
— Nasz oddział jest jednym z największych na Śląsku. Liczy około 240
członków — mówi Sławomir Walento, od 12 lat prezes rejonowego oddziału śląskiego WOPR-u w Rybniku. 55 lat temu WOPR w naszym mieście
założył Zdzisław Paruzel, o czym przypomniano podczas jubileuszowego
pikniku nad rybnickim zalewem. — Ratownicy pomagają nie tylko na
akwenach i basenach. Braliśmy też udział w powodzi stulecia. W Rybniku
nie ma drugiej takiej organizacji, która miałaby tyle godzin społecznie

Sabina Horzela-Piskula

— Zostaliśmy w Rybniku, bo musimy być w porządku wobec miasta, które zainwestowało
w Kampus i finansowo wspiera naszą uczelnię — mówił prof. Robert Tomanek, rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego. — Musicie odnaleźć w sobie pasję, ona zaprowadzi
was na szczyt — radził z kolei Rafał Sonik, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop.
Słowa te padły 7 listopada podczas święta rybnickiego Wydziału Biznesu, Finansów
i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W święcie rybnickiego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji
Uniwersytetu Ekonomicznego wziął udział Rafał Sonik

wewnętrznemu — mówił. W pierwszym święcie wydziału wzięło udział wielu studentów i uczniów szkół
współpracujących z uczelnią, którym dziekan radził
też, by szukali, rozwijali i pielęgnowali swoje pasje,
nawiązując tym samym do wykładu rektorskiego „Pasja a biznes”, jaki tego dnia wygłosił tutaj Rafał Sonik,
przedsiębiorca i zwycięzca rajdu Dakar. — Możecie
biec boso i pokonać określony dystans, ale oczywiście
w butach biegnie się o wiele lepiej. Determinację,
dzielność, wolę zwycięstwa i pasję musicie znaleźć
w sobie, ale bez studiów będziecie mieli pod górę, bo
dziś patrzy się na to, czy do wyzwania, jakim jest sukces
w pracy, obojętnie na jakim stanowisku, jesteście dobrze
przygotowani. Lepiej więc zaczynać bieg w butach
niż bez nich, tak jak lepiej jest mieć dyplom niż być
samorodkiem, bo czas samorodków już przeminął —
mówił Sonik młodym ludziom. O tym, jak marzenia
o nowych nartach zmieniły jego życie, jak sprowadził
do Polski McDonald’sa i naftowe British Petroleum,
jak radzi sobie jako ojciec i dlaczego mężczyźni płaczą
na Dakarze, przeczytacie w kolejnym wydaniu „GR”.
(S)

przepracowanych dla miasta. W ubiegłym roku było ich 11 tysięcy — mówi
prezes. Zwraca też uwagę, że ratowników wciąż brakuje, a nieatrakcyjne
płace nie poprawiają sytuacji, choć coraz częściej samorządy i prywatni
inwestorzy reagują na rosnącą liczbę turystów i zaczynają dbać o to, by
plaże były lepiej strzeżone. — To bardzo odpowiedzialna i stresująca praca.
Trzeba nie tylko dobrze pływać, ale też szybko podejmować decyzje, bo akcja
ratownicza trwa sekundy i wymaga natychmiastowego działania — mówi
o pracy ratowników prezes Walento. Podkreśla, że ratownictwo wodne jest
przede wszystkim sportem, reprezentowanym nawet podczas tegorocznych
Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. — Od lat 70.
ratownictwo sportowe w naszym mieście rozwija się i stale pnie się w górę.
To pozytywny trend, bo z dobrych zawodników-ratowników wyrastają potem
dobrzy ratownicy zawodowi — ocenia Sławomir Walento, od ponad 40 lat
ratownik i instruktor nauki pływania. — Im lepiej nauczymy pływać, tym
mniej będziemy mieli pracy w przyszłości – to nasza dewiza — mówi. Podobnego zdania jest wiceprezes rybnickiego WOPR-u Jerzy Lazar, radny
miasta, wieloletni instruktor i ratownik. — W porównaniu z latami 70., gdy
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Skorzystać z szansy

Program realizuje Centrum Kreowania Liderów SA z Katowic,
a jednym z partnerów jest rybnicka prywatna szkoła kosmetyczna Amber
Academy, która zorganizowała już dwa z trzech kursów kosmetycznych
dla 18 bezrobotnych kobiet po 30. roku życia. — To propozycja dla osób
z wykształceniem maksymalnie średnim i długotrwale bezrobotnych,
najlepiej z obszarów wiejskich. Jest wyjątkowo korzystna, bo kurs, który
uprawnia do wykonywania zawodu kosmetyczki, kosztuje około 3 tys. zł,
ale panie uczestniczące w naszym projekcie szkolą się za darmo, a dodatkowo otrzymują zwrot kosztów dojazdów do pracy i zaangażowania
opiekunki do dzieci. Mają też zapewniony trzymiesięczny płatny staż w gabinetach kosmetycznych — mówi Małgorzata Glenc-Ambroży, dyrektor
Amber Academy. Na takim właśnie stażu jest dziś Bożena Rangełow,
która wzięła udział w pierwszej edycji programu „TAKA SZANSA!”
i ma już za sobą dwumiesięczny kurs kosmetyczny. — Nie było mi łatwo
pogodzić szkolenia z domowymi obowiązkami, ale bardzo mi zależało żeby
wszystkiego dobrze się nauczyć. Pamiętam swoją pierwszą klientkę, która
przyszła do gabinetu na dwugodzinny zabieg spa i była tak zadowolona z
mojej pracy, że od razu chciała wykupić karnet. To dodało mi pewności
siebie. Ten projekt okazał się dla mnie prawdziwą szansą – mogę wyjść
z domu i wykazać się swoimi umiejętnościami. Staż kończę w grudniu,
ale nie powinnam mieć kłopotów ze znalezieniem pracy — mówi chwałowiczanka. Każdy z trzech dwumiesięcznych kursów kosmetycznych
przeznaczono dla sześciu pań (najstarsza miała 50 lat, najmłodsza 30)
i już dziś wiadomo, że dwie z nich otworzą własny gabinet, a dwie będą
dalej pracować tam, gdzie odbywają staże. Pierwszy kurs rozpoczął się
w lipcu, drugi zakończył się 6 listopada, a ostatni ma ruszyć 27 listopada
(szczegóły i zapisy na stronie www.amber-edu.pl). Zajęcia odbywają się
codziennie od 8 do 14.30, a na stażach panie pracują pięć dni w tygodniu

Sabina Horzela-Piskula

— To dla mnie prawdziwa szansa — mówi Bożena Rangełow
z Chwałowic. Mama trójki dzieci dotychczas nie pracowała,
ale dziś już nie musi martwić się o swoją zawodową przyszłość.
Wszystko dzięki współfinansowanemu przez UE kompleksowemu
programowi wyjścia z bezrobocia – TAKA SZANSA!

— Uczestniczki kursu uczą się tego, czego dziewczyny w szkole policealnej na kierunku technik usług
kosmetycznych — mówi Małgorzata Glenc-Ambroży, (pierwsza z lewej); na zdjęciu z uczestniczkami programu
„TAKA SZANSA!”

po osiem godzin. — Są dobrze przygotowane. Na kursie uczą się tego,
czego dziewczyny w szkole policealnej na kierunku technik usług kosmetycznych. Poznają specyfikę kosmetyki pielęgnacyjnej, m.in. masaż ciała,
masaż kamieniami, pedicure i manicure oraz sposoby pielęgnacji twarzy.
Są pewne swoich umiejętności i dzięki temu projektowi mogą stanąć na
własnych nogach — mówi Małgorzata Glenc-Ambroży, zwracając uwagę
na bardzo duże szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się dziś
branży kosmetycznej. — Zawsze chciałam wziąć udział w takim kursie,
ale przeszkodą była jego wysoka cena. Cieszę się więc, że jednak mi się
udało. Dzisiaj uczymy się wizażu i tego, jak dobrać makijaż do twarzy.
W przyszłości chciałabym zajmować się stylizacją paznokci, ale tak wiele
się tutaj nauczyłam, że jeśli trzeba będzie, dam sobie radę również z innymi
zabiegami pielęgnacyjnymi i kosmetycznymi — mówi Danuta Janczyszyn
z Raciborza, która dotąd nie pracowała zawodowo, ale wkrótce się to
zmieni. Wszystko dzięki projektowi „TAKA SZANSA! – kompleksowy
program wyjścia z bezrobocia”.
(S)

zaczynałem, styl pływania rybniczan poprawił się przynajmniej o 50 procent,
natomiast niełatwo dziś prowadzi się zajęcia nauki z małymi dziećmi, bo
trudno skupić ich uwagę — ocenia. Szefostwo rybnickiego WOPR-u zabiega
o budowę bazy ratowniczo-szkoleniowej przy rybnickim zalewie. Obecnie
biuro oddziału rejonowego WOPR-u mieści się przy ul. Saint Vallier,
a za bazę nad zalewem służą pomieszczenia wynajęte w „Przynęcie” oraz
wiekowy blaszany garaż znajdujący się na terenie byłego ośrodka sportów
wodnych i rekreacji. — Nowa baza ratowniczo-szkoleniowa pozwoliłaby nie
tylko na właściwie zabezpieczenie zbiornika głównego i zbiorników bocznych,
ale przede wszystkim pomogłaby w szkoleniu nowych ratowników, których
ciągle brakuje — napisali Sławomir Walento i Jerzy Lazar w piśmie do
prezydenta miasta, które przekazali obecnemu na pikniku wiceprezydentowi Piotrowi Masłowskiemu. W akcjach przydałyby się też specjalne
skutery wodne z platformą ratowniczą, które pozwalają na szybką reakcję
i skuteczniejsze ratowanie zdrowia i życia. Na szczęście, co podkreślano,
w ostatnich latach w Rybniku nie było przypadków utonięć. — Obecnie
każda nasza akcja kończy się powodzeniem — ocenia Jerzy Lazar. WOPR
oprócz szkolenia ratowników przeprowadza też kursy pierwszej pomocy
(w 2017 roku – 38 osób) i kursy na patent sternika motorowodnego (około 16 osób rocznie) oraz organizuje zawody i pogadanki dla młodzieży
i dzieci, a także zabezpiecza wszystkie regaty i imprezy, które odbywają
się na rybnickich akwenach. Warto dodać, że z okazji jubileuszu prawie
30 woprowcom przyznano branżowe odznaki, a najbardziej zasłużonym
ratownikom – Sławomirowi Walento, Jerzemu Lazarowi i Mirosławowi
Baranowi – Grzegorz Wolnik wręczył złote honorowe odznaki „Za Zasługi
dla Województwa Śląskiego”.
Tekst i zdjęcie Sabina Horzela-Piskula
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międzynarodowych certyfikatów Europass. Właśnie podczas uroczystego zakończenia projektu uczniowie mieli
22 grudnia odbędą się uroczystości 95-lecia I Liceum
okazję popisać się swoimi umiejętnościami, wykonując
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich.
m.in. hiszpańską paellę, czarne risotto z owocami morza
– 9:00 – msza święta w bazylice św. Antoniego celeczy naleśniki suzette, oraz otrzymali stosowne certyfikaty.
browana przez absolwenta szkoły abpa Damiana Zimonia.
W Rybniku gościła też grupa z Francji, która miała praktyki
– 10:30 – akademia w Teatrze Ziemi Rybnickiej z prow rybnickich restauracjach.
gramem artystycznym.
Po akademii możliwość zwiedzenia szkoły przy ul.
Biblioteki po nowemu
Kościuszki 41 oraz spotkania absolwentów (od godz. 15).
Wiele szkolnych bibliotek mieszczących się w doDodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły (http://
tychczasowych gimnazjach przekształconych w szkoły
zs1.rybnik.pl/szkola/sekretariat).
podstawowe stanęło przed koniecznością stworzenia
od podstaw księgozbioru dla najmłodszych uczniów.
Obłędna Małgosia
W Szkole Podstawowej nr 4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni przyMałgorzata Mol z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
gotowywano się do tego już w maju, kiedy to ruszyła akcja
nr 11 na Nowinach zajęła trzecie miejsce w Polsce
„Książeczki dla najmłodszych”, w której licznie uczestniczyli
w swojej kategorii wiekowej w ogólnopolskim O!błęduczniowie, ich rodzice, pracownicy i przyjaciele szkoły.
nym dyktandzie. Najpierw w dyktandzie online wzięło
W ten sposób pozyskano ponad sto książek. Akcję wymyśliudział 6424 uczniów z 2611 szkół podstawowych i średnich
ła i przeprowadziła Romana Stąsiek, bibliotekarz z SP nr 4.
(w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat i od 12 do
W ramach współpracy szkoły z Powiatową i Miejską
19 lat). Potem najlepszych 200 osób zakwalifikowało się
Biblioteką Publiczną Justyna Rosa, kierownik filii nr 1
do warszawskiego finału „na żywo”, gdzie tekst dyktanda
w Ligocie, przekazała podstawówce kolejne sto książek.
„Ptasi jubileusz” najeżony ortograficznymi pułapkami
W ten sposób stworzona została baza księgozbioru dla
podyktował dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz filmouczniów najmłodszych klas, który jest sukcesywnie uzupełznawca Andrzej Sołtysik. Małgosia zajęła w Warszawie
niany nie tylko o książki z kanonu lektur programowych,
trzecie miejsce i otrzymała w nagrodę tablet.
lecz także o atrakcyjne nowości wydawnicze.

Jubileusz Powstańców

Bohaterowie w Mechaniku

Fabularny Tygiel

Od 14 do 20 października w Zespole Szkół Mecha20 października podczas Minerals Day na Wydziale
niczno–Elektrycznych gościli uczniowie z niemieckiego
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
miasta Solingen. Współpracę nawiązano rok temu,
zorganizowana została gra fabularna. Wzięło w niej
a goście przyjechali do Mechanika w ramach projektu
udział sześć drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym
„Bohater wczoraj a dzisiaj”. Uczestnicy poszukiwali
z rybnickiego Tygla (Zespołu Szkół Technicznych), który
reprezentowali: Kamil Procek, Łukasz Piecha, Wojciech
Karolewicz, Krystian Rośkowicz, Dawid Bulanda i Jakub
Sikora (opiekun Alicja Mańka). W sześciu laboratoriach
wydziału górnictwa drużyny wykonywały zadania z zakresu
znajomości maszyn górniczych, inżynierii bezpieczeństwa,
budownictwa podziemnego czy pomiarów geodezyjnych
i geologii. W Gliwicach drużyna rybnickiej szkoły zajęła
pierwsze miejsce.

odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszym świecie jest
jeszcze miejsce na bohaterów, poznawali również zwyczaje i tradycje oraz zasady funkcjonowania polskiej
szkoły. Zwiedzili też Oświęcim i Kraków i spotkali się
z zastępcą prezydenta Wojciechem Świerkoszem. Wymiana
była możliwa dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.

Ekonomiści z certyfikatem

W nowych rolach

Główną atrakcją obchodów międzynarodowego
miesiąca bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Urszulańskich był pierwszy urszulański dzień postaci z książek.
10 października każdy uczeń mógł przebrać się w powieściowych bohaterów, a więc korytarzami przechadzały
się: Pipi, Czerwone Kapturki, Alicje, smoki czy detektywi.
Zorganizowano też konkurs na najlepsze przebranie
i przygotowano liczącą 76 slajdów prezentację ze zdjęciem
przebranego ucznia zestawionego z okładką książki i postacią, w jaką się wcielił. Prezentacja w formie galerii została
też opublikowana na stronie internetowej biblioteki.

Z patronem

Dwa lata temu imię Jerzego Kukuczki nadano
V Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum nr 6,
wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 na Nowinach.
W związku z reformą szkolnictwa od września uczą się tam
również najmłodsi w Rybniku piłkarze i piłkarki z klas od 4
do 7 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 31.

Święto z Grabskim

W klimacie lat 20. i 30. dzień patrona – Władysława
Grabskiego – świętowali uczniowie i nauczyciele rybnickiego Ekonomika. 26 października szkoła zmieniła się
nie do poznania – nauczyciele i uczniowie w kreacjach
z epoki, do tego kino Relax, poezja i piosenki w kawiarni
Adria, przedwojenne warszawskie ulice z podwórkową
kapelą, czyścibutem, gazeciarzem i przekupkami zachęcającymi do zakupów – w taki właśnie sposób społeczność
szkoły przypomniała czasy patrona ich szkoły Władysława
Grabskiego. Był też turniej „Kocham Cię dwudziestolecie”,
tańczono tango milonga, sięgnięto po oryginalne dialogi
oraz pozowano do zdjęć w stylowym atelier i na tle zabytkowej wołgi. W dniu patrona wzięli też udział m.in.
wiceprezydent Wojciech Świerkosz i przewodniczący rady
miasta Jan Mura oraz emerytowani dyrektorzy, nauczyciele
i pracownicy szkoły.

6 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych zakończono unijny projekt pt. „Gastronomia
i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego
– kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość”.
Zrealizowano go z trzema szkołami w Chorwacji, Francji
i Hiszpanii, a uczestniczyło w nim 24 uczniów (hotelarze
i technicy żywienia oraz usług gastronomicznych), którzy
realizowali swoje praktyki m.in. w czterogwiazdkowych
Zmienili otoczenie
hotelach Saragossy. W tym projekcie po raz pierwszy za7 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14
stosowano system Ecvet, który zobowiązuje uczestników
do zdobycia konkretnych umiejętności, ocenionych przez w Popielowie podsumowano projekt z zakresu edukacji
zagranicznych ekspertów i potwierdzonych otrzymaniem kulturowej „Lepsze noty – sztuka wspólnoty”. W jego
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trakcie grupa uczniów popielowskiej podstawówki wzięła
udział w czterech warsztatach: graffiti, instalacji drucianej,
„ubierania” drzew w kolorowe „swetry” i ozdabiania
pieńków, zmieniając w ten sposób przestrzeń wokół swojej szkoły. Spoiwem wszystkich działań była współpraca
z zaproszonymi do projektu artystami, czyli sztuka wspólnoty. — Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli
się w zaproponowane przez nas aktywności. Jestem z nich
i efektów ich pracy bardzo dumna — podsumowuje Aleksandra Eichler, która wspólnie z Alicją Szozdą z Domu Kultury w Boguszowicach koordynowała projekt zrealizowany
w ramach programu operatorkultury.pl, prowadzonego
przez Regionalny Instytut Kultury.

24 października w dniu patrona szkoły – Jerzego Kukuczki,
który zginął 28 lat temu, właśnie 24 października, wspinając się na południową ścianą Lhotse, najmłodsi uczniowie
z klas sportowych zostali oficjalnie włączeni do szkolnej
społeczności. Po uroczystej akademii zaprezentowali oni
program artystyczny, który przybliżył zebranym postać
Jerzego Kukuczki, jednego z najważniejszych himalaistów
w historii.

Wspominali Basistę

3 listopada minęła 50. rocznica śmierci rybnickiego
księgarza Maksymiliana Basisty. Ten działacz społeczny,
współzałożyciel Towarzystwa Śpiewaczego „Seraf”
i założyciel pierwszej polskiej gazety „Straż nad Odrą”
patronuje Szkole Podstawowej nr 11 na Nowinach. — To
był bardzo dobry pomysł, żeby tego dnia spotkać się z jego
bratankiem — podsumowuje Ewa Szewczyk, organizatorka
spotkania z księdzem prałatem Władysławem Basistą, który
z ogromną swadą i talentem gawędziarskim wspominał
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swojego wuja. Mówił m.in. o jego życiu rodzinnym i szkolEkspresem przez szkoły
nym, pobycie w Oświęcimiu, ale też zachęcał słuchających
Uczniowie Tygla wzięli udział w szóstej polsko-niemiecgo pierwszoklasistów i uczniów z kółka dziennikarskiego
kiej wymianie Rybnik – Aschaffenburg * W Zespole Szkół nr
do obcowania z kulturą, czytania książek, uczenia się
1 im. Powstańców Śl. zorganizowano kolejny dzień temai ciągłego rozwoju.
tyczny, a uczniowie przebrali się w stroje z lat 20. XX wieku
* Po raz 18. w SP nr 11 na Nowinach odbył się festiwal
Dzieje się w IV LO
piosenki śląskiej z udziałem 65 uczniów, którzy śpiewając
6 listopada w nowej pracowni biologicznej IV Lisolo lub w zespołach, zaprezentowali 23 śląskie piosenki *
ceum Ogólnokształcącego w Chwałowicach odbyła się
10 listopada w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach uczniowie
wyjątkowa lekcja biologii w klasie o profilu biologicztworzyli biało-czerwone kotyliony, wzięli też udział
no-chemicznym. Wzięła w niej udział grupa studentów
w konkursie wiedzy o Polsce i śpiewali pieśni patriotyczne.
biotechnologii z gliwickiej politechniki, a uczniowie mieli
okazję własnoręcznie wyizolować DNA z komórki bakteryjnej. To niejedyna taka lekcja w nowoczesnej pracowni
„Kopernika”. Maturzyści mieli tu okazję zgłębić temat
„Badania właściwości enzymów na przykładzie katalazy”
podczas otwartej lekcji praktycznej przeprowadzonej przez
Zadanie dla Rybka
Katarzynę Romaniuk-Demonchaux, nauczyciela biologii.
Do 38 rybnickich przedszkoli trafiła planszowa gra
Warto dodać, że IV LO jest też uczestnikiem międzynaropodłogowa „Rybka zadanie – nauczyć, czym jest sedowego projektu „Be the Change, Take the Challenge”,
gregowanie”. Dzięki niej dzieci wspólnie z Rybkiem,
w którym bierze udział ponad 80 szkół z całego świata.
miejską maskotką, uczą się zasad segregacji śmieci.
Rozpędu nabiera też projekt licealistów pod nazwą „Skype
Gra toczy się w charakterystycznych dla miasta miejme your story”, w którym uczestniczy 14 nauczycieli i 369
scach, jak Zalew Rybnicki, bazylika czy rynek, a uczestuczniów z 9 krajów Europy. Współpraca w ramach obu
nicy zamiast pionków używają w niej na przykład potych projektów opiera się m.in. na tzw. Skype sessions lub
gniecionych gazet i plastikowych butelek. — Utrwalanie
G-sessions, przy wykorzystaniu Google Hangouts i chrozasad segregowania śmieci poprzez zabawę w naturalny
mebooków, będących na wyposażeniu nowych pracowni
sposób trafia do dzieci, a dzięki nim wiedzę tę mogą
językowych chwałowickiego liceum. W trakcie spotkań
sobie utrwalić również ich rodzice — zauważa prezydent
online uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętnoPiotr Kuczera. Grę w wersji elektronicznej można pobrać
ści językowych poprzez uczestnictwo w konwersacjach
też ze strony internetowej miasta (https://www.rybnik.
z rówieśnikami z innych krajów.
eu/mieszkaj/odpady-komunalne/segreguj-od-dziecka/),
ją i przy użyciu np. plastikowych nakrętek
Paraolimpijczycy w Szkole Życia wydrukować
czy papierków po cukierkach zagrać wspólnie z dziećmi,
10 października, już po raz drugi, w Specjalnym Zea co najważniejsze: przemierzając miasto z Rybkiem,
spole Szkolno-Przedszkolnym, nazywanym Szkołą Życia,
uczyć się zasad segregacji śmieci.
gościli sportowcy-paraolimpijczycy związani z fundacją
„Akademia Integracji”. Tym razem byli to szermierze SteKolejne europejskie wyróżnienie
fan Makowski – medalista Igrzysk Paraolimpijskich z Aten,
25 października Przedszkole nr 21 w Kłokocinie
Grzegorz Pluta – mistrz Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu,
zdobyło kolejne międzynarodowe wyróżnienie
oraz nieco mniej utytułowany Michał Siatkowski. W czasie
– Europejską Odznakę Jakości za projekt „Mali naukowcy odkrywają Ziemię”. Projekt zostanie pokazany
również na europejskim portalu: www.etwinning.net,
a głównym zadaniem dzieci w nim uczestniczących
było przygotowanie eksperymentów nawiązujących
do odkrywania Ziemi oraz odtwarzanie doświadczeń
opracowanych przez partnerów z Litwy, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Portugalii, Chorwacji, Estonii
i Grecji. Każda z tych placówek również otrzymała
europejskie odznaki jakości i każda zasadziła roślinę
w jednej z sal bądź w szkolnym ogrodzie.

Przedszkolak
potrafi

Biało-czerwone przedszkole

Prawie 225 dzieci z Przedszkola nr 43 na Nowinach
uczciło Święto Niepodległości. Spotkanie pod hasłem
„Kocham Cię, Polsko” miało poszerzyć wiedzę na temat

ojczyzny. Dzieci uczyły się więc hymnu narodowego i postawy, jaką należy przyjąć podczas jego wykonywania, obejrzały film „Polskie symbole narodowe” oraz prezentację na
temat stolicy. Każda z przedszkolnych grup przygotowała
też biało-czerwone stroje i polskie flagi.

Z rodziną raźniej

Przedszkole nr 20 w Boguszowicach realizuje projekt
„Z rodziną raźniej”, który ma zaangażować całe rodziny do bycia razem i budowania wzajemnych relacji.
W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny
„wyczarowane” z warzyw, przyrodnicze zajęcia w terenie,
wizytę w bibliotece, wreszcie – tradycyjny obrzęd kiszenia
kapusty, wszystko po to, by przypomnieć lub nauczyć rodziców, jak robiły to kiedyś śląskie gospodynie. Zakończyło
się tradycyjnie – świętem pieczonego kartofla. I znów do
wspólnej zabawy i różnych konkurencji potrzebni byli
rodzice. Wiadomo – z rodziną raźniej!

Są bezpieczniejsi

W ramach cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi,
dzieci z Przedszkola nr 4 w Ligocie dowiedziały się, jak
dbać o zęby i swoje bezpieczeństwo. Przedszkolaków
odwiedzili: higienistka stomatologiczna oraz przedstawiciele
straży miejskiej i policji. Dzięki tym ostatnim dzieci wzięły udział
w programie edukacyjnym „Autochodzik”, przybliżającym
zasady przechodzenia przez jezdnię, a Sznupek – policyjna maskotka, opowiedział im, jak zachowywać się podczas ataku psa.

Sztuka maluchów

Po raz trzeci w Domu Kultury w Chwałowicach odbył
się Festiwal Teatrów Przedszkolnych „Sztuka Malucha”.
15 i 16 listopada swoje aktorskie talenty zaprezentowały
tutaj dzieci z dziewięciu przedszkoli. Występy oceniało
profesjonalne jury – artyści, aktorzy, pedagodzy teatru
– Katarzyna Bała, Barbara Wójcik-Wiktorowicz i Dariusz
spotkania zorganizowanego w ramach realizowanego
Dlaczego
latawce
latają?
Czajkowski, którzy pierwsze miejsce przyznali dzieciom
przez fundację projektu „Udowodnij, że potrafisz” niepełOdpowiedź na to pytanie znają już przed- z Przedszkola nr 25 w Niedobczycach za spektakl „Książka
nosprawni uczniowie poznali kilka elementów szermierki,
szkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 skarbem piratów”. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się
m.in.: podstawowy krok szermierza, powitanie, sposób
w Niewiadomiu. 18 października dzieci wzięły udział placówki z Chwałowic: Przedszkole nr 13 („Jak leśna gromadtrzymania szpady oraz techniki zadawania pchnięć i stow doświadczeniach z balonami, piórkami i bańkami ka o swój las dbała”) i Przedszkole nr 14 („Prawo do życia
sowania zasłon. Uczniowie chętnie przymierzali też stroje
mydlanymi. Dowiedziały się, jak to jest możliwe, na czystej planecie”). Nagrodą dla wszystkich uczestników
i niezbędne w czasie walki akcesoria;. W takim rynsztunku
że chusteczka zanurzona w wodzie może pozostać festiwalu, który wyróżnia formuła – zarówno aktorzy, jak
oczywiście chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć.
sucha i jak używając szklanej butelki można nadmu- i widzowie znajdują się na scenie – był spektakl „Tyglikowe
Paraolimpijczycy opowiedzieli im też o tym, jak dzięki sporchać balon. Jednak największą frajdą było sprawdzenie marzenia”. Organizatorem teatralnych potyczek było Stotowi pokonywali kolejne bariery, a potem zaczęli odnosić
właściwości powietrza w zetknięciu z latawcem. Zaba- warzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kulturalny
sukcesy i to nie tylko na polu sportowym. Spotkanie to
wę poprzedził barwny korowód blisko 60 latawców Domek” przy współpracy z Domem Kultury Chwałowice
idealnie współgrało z mottem Szkoły Życia „Od bierności
i miastem.
(S), (WaT)
i konkurs na najpiękniejszy z nich.
do aktywnego życia”.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Przyjdź na kiermasz
Uczestnicy dwóch rybnickich warsztatów terapii zajęciowej zapraszają na
przedświąteczne kiermasze, podczas których będzie można zaopatrzyć się
w oryginalne upominki i pomysłowe ozdoby świąteczne. Warto się pośpieszyć,
bo wyjątkowe prace, które powstają w pracowniach WTZ, już od lat cieszą się
dużym wzięciem.
Co roku niepełnosprawni warsztatowicze
przygotowują wieńce adwentowe, bożonarodzeniowe dekoracje i stroiki, ozdoby
choinkowe, wyroby z wikliny, ceramikę
i niebanalne świąteczne kartki. W tym roku
trudno będzie przeoczyć przygotowane przez
WTZ kiermasze, które w Rybniku rozstawione będą aż w ośmiu miejscach. 29 listopada
(od godz. 14 do 17) stoiska pojawią się
w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności przy ul.
Chrobrego 39, 9 grudnia (od godz. 14 do
18) na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” przy ul. Mościckiego 3 w Niewiadomiu,
a w dniach 9-10 grudnia (od godz. 10 do 18)
w supermarkecie Auchan przy ul. Kotucza

100. Tradycyjnie stoiska z wyrobami warsztatowiczów rozstawione zostaną również
w Klubie Energetyka fundacji EDF przy ul.
Podmiejskiej 44 (12 grudnia, od godz. 11 do
13), w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Reymonta 2 (13 grudnia,
od godz. 10 do 13), w urzędzie miasta przy
ul. Chrobrego (14 grudnia, od godz. 10 do
17), w Focusie (15-17 grudnia, od godz. 9 do
20) oraz w Domu Kultury w Niedobczycach
przy ul. Barbary 23 (16 grudnia, od godz.
10 do 18).
Prace będzie można nabyć wrzucając do
skarbon datki, które niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przeznaczą
na letnie wyjazdy integracyjne.
(D)

Dla Emilki
13 gr udnia o godz. 17 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu
odbędzie się świąteczny kiermasz, z
którego dochód przeznaczony zostanie
na wsparcie Emilki, uczennicy klasy
pierwszej z tej szkoły.
Społeczność placówki chce w ten sposób
pomóc w zbiórce funduszy na zabiegi i rehabilitację, kosztowne maści, opatrunki silikonowe oraz ubranka uciskowe dla siedmiolatki,
która uległa poparzeniu. W czasie kiermaszu
można będzie kupić ozdoby świąteczne i zlicytować fanty przekazane na aukcję m.in. przez
Anię Wyszkoni, Kabaret Młodych Panów,
Jerzego Dudka, Marcina Wyrostka, Piotra
Kupichę i drużyny Jastrzębskiego Węgla
i ROW-u 1964 Rybnik. W czasie kiermaszu
zaplanowano też uczniowski koncert kolęd
i pastorałek oraz występy członków zespołów
Przygoda i Śląsk.
(S)

Świątecznie również w Niedobczycach
Podobnie jak przed rokiem Dom Kultury w Niedobczycach zorganizuje Niedobecki Jarmark Świąteczny. Kiermasz
odbędzie się 16 i 17 grudnia.
Znajdziemy tam coś oryginalnego na bożonarodzeniowy prezent
lub do ozdoby domu, dla małych i dużych, na każdą kieszeń. 16
grudnia od godz. 10 do 18 oraz 17 grudnia od godz. 13 do 19
w domu kultury będzie można kupić m.in. wyroby rękodzieła, miody, ciasteczka świąteczne, żywe choinki, ręcznie robioną biżuterię
i bożonarodzeniowe stroiki. W ubiegłorocznym jarmarku wzięło
udział prawie 40 wystawców, a na kupujących czekał też grzaniec
i świąteczne smakołyki.

W sobotę 9 grudnia w godz. od 14 do 18 na kiermasz bożonarodzeniowy zaprasza też Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”.
W trakcie kiermaszu będzie można kupić świąteczne wyroby
rękodzielnicze, ale organizatorzy planują również warsztaty dla
dzieci, występy zespołów Dzimierzanki i Ligocianki, degustację
bożonarodzeniowych potraw i zabawę na świątecznej karuzeli
w towarzystwie św. Mikołaja i jego świty.
(S)

Rusza 16. edycja Czapki św. Mikołaja
Charytatywna akcja organizowana
przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika
rozpocznie się 4 grudnia.
Ponad setka uczniów rybnickich szkół
ponadpodstawowych i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika
w mikołajkowych czapkach, ze specjalnymi
identyfikatorami i oznakowanymi puszkami,
od poniedziałku do piątku od 9 do 19 oraz
w soboty od 9 do 16 będą zbierać pieniądze
w Focusie oraz żywność, słodycze, artykuły
szkolne, zabawki, drobne sprzęty (wyłącznie
nowe) i pieniądze w hipermarkecie Auchan.
— Po raz pierwszy w tym roku młodzież będzie też kwestować przed kilkoma imprezami w Teatrze Ziemi Rybnickiej — zapowiada
Katarzyna Korba z wydziału edukacji UM
Rybnika, która nadzoruje pracę młodzieżowych radnych. Mowa o spektaklu ope-
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potrwa do 22 grudnia.
Dzień później wolontariusze MRM i pomagający im
rowym (5 grudnia o godz.
dorośli odwiedzą rodziny
18) i baletowym (7 grudnia
potrzebujące wsparcia
o godz. 18) oraz o koncercie
i wręczą dzieciom świąfinałowym festiwalu gospel
teczne prezenty.
(10 grudnia o 19). Młodzi
W ubiegłym roku młoludzie w charakterystycznych
dzież zebrała rekordową
mikołajkowych czapkach
sumę 35.487,44 zł oraz tobędą też zbierać datki na rynwar o wartości 13.134 zł.
ku (9 i 17 grudnia) podczas
Pozwoliło to przygotoimprez w ramach 9. Rybnicwać 761 paczek, w tym
kiego Bożego Narodzenia
507 prezentowych dla
i Kolędowania. Podobnie jak przed rokiem dzieci i 209 żywnościowych dla ich rodzin
w rybnickich szkołach prowadzona będzie oraz 45 ze słodyczami dla podopiecznych
też zbiórka makulatury, a w kilku – żywności. rybnickiego stowarzyszenia Oligos. TraMłodzieżowa Rada Miasta przygotowała dycyjnie też zebrany towar trafił również
też koncert charytatywny w Starej Ga- do podopiecznych placówek wsparcia
zowni „Czar Nocki” (15 grudnia) oraz klip dziennego, ośrodka interwencji kryzysowej
zachęcający do udziału w akcji Czapka św. i mieszkańców schroniska św. Brata Alberta
Mikołaja. Kwesta w centrach handlowych w Przegędzy.
(S)
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informator
NIEDZIELA
26 listopada
NIEDZIELA
26.11

1.12
1 grudnia
PIĄTEK
Piątek

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowi- • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
cach: Bajkowa Niedziela – „PlastusioMiędzynarodowa Wystawa Patwy pamiętnik” w wykonaniu Teatru
chworków (podczas wernisażu:
Szydełko z Wodzisławskiego Centrum
pokaz szycia patchworku – prowaKultury.
dzenie Małgorzata Lehmann).
• 19.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 22. Ryb- • 18.00 – Dom Kultury w Chwałonicka Jesień Kabaretowa – koncert
wicach: „Cholonek” – spektakl
finałowy (wystąpią: Marcin Daniec,
katowickiego teatru Korez.
Kabaret Młodych Panów, kabaret • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
Smile, Cezary Pazura, Rekiny z Nacyny
„Basia sama w domu, czyli moje
oraz laureaci Ryjka).
najgorsze święta” – spektakl
• 20.00 – Kulturalny Club: zespół Karola
z udziałem m.in. Krzysztofa KierszMichalska Naftoro Band.
nowskiego, Sławomira Packa
i Mikołaja Roznerskiego.
27 listopada
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
2 grudnia
27.11
SOBOTA
SOBOTA
2.12
• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 22.
Rybnicka Jesień Kabaretowa – 50 • 11.00 – Powiatowa i Miejska Bitwarzy Roberta Korólczyka (znane
blioteka Publiczna: „Od deski
i nieznane oblicza Roberta Korólczyka
do deski” – literacko-plastyczne
z Kabaretu Młodych Panów, wystąpią
warsztaty rodzinne.
też: Ani Mru-Mru, Andrzej Grabowski, • 17.00 – Halo! Rybnik: „LiPiotr Cyrwus, Anna Pituła i Future Folk)
sty z wojny” – oparta na fak• 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 22. Rybtach z czasów II wojny świanicka Jesień Kabaretowa – „Święta,
towej historia śląskiej rodziny
święta...” – Kabaret Młodych Panów
z okolic Rybnika.
i goście (Boże Narodzenie w krzy- • 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Przidź
wym zwierciadle, wystąpią: Kabaret
na ławka pod familok” – biesiada
Skeczów Męczących, Kabaret Jurki,
śląska z udziałem m.in. Dariusza
Elżbieta Okupska, Piotr Bałtroczyk,
Niebudka oraz zespołów Antyki
David Mbeda Ndege, zespół Frele).
i Larmodzieje.
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar
29 listopada
ŚRODA
Nocki”: koncert z udziałem zespoŚRODA
29
listopada
łów: Horizon of the Mute, Mors
i Demontaż.
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Letnie słoneczne dni” – wystawa prac Kasi Łaciak. NIEDZIELA
3 grudnia
• 17.30 – Muzeum: Historia magistra 3.12
NIEDZIELA
vitae est? – „Zhańbiona” wieś Okół.
Opowieści o buncie. Wokół książki • od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
Dariusza Jarosza i Grzegorza Mierni33. Vinyl Swap – giełda płyt wika” – wykład dr. Grzegorza Miernika.
nylowych, kompaktowych, nut,
książek i wydawnictw muzycznych
CZWARTEK
oraz sprzętu muzycznego.
30 listopada
30.11
• od 15.00 – Dom Kultury w ChwaCZWARTEK
łowicach: Świąteczne Chwało• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury
wice (w programie m.in. kinowa
w Niewiadomiu: „W krainie magii
bajka świąteczna, występy dzieci,
i czarów” – wieczór andrzejkowy
warsztaty filcowania i ozdób chodla dzieci.
inkowych oraz jarmark świąteczny).
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PONIEDZIAŁEK
4 grudnia
PONIEDZIAŁEK
4.12
• 17.00 – Muzeum w Rybniku: Barbórkowe spotkanie (rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego dla dzieci pt.
„Barbara święta o górnikach pamięta”i
spektakl „Jak górnik Śmierdzirobótka ze
Skarbnikiem się spotkał” w wykonaniu
formacji teatralnej Lufcik na Korbkę).

5 grudnia
WTOREK
WTOREK
5.12
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Anioł
zagłady” – retransmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

6 grudnia
ŚRODA
ŚRODA
6.12
• 16.00 i 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Siedem księżniczek na
wieży” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu teatru Supełek i spotkanie
ze św. Mikołajem.
• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach:
Spotkanie ze św. Mikołajem.

7 grudnia
CZWARTEK
CZWARTEK
7.12

i rękodzieła.
• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wiklinowe anioły – warsztaty artystyczne
przy kawie (zapisy do 4 grudnia – tel.
32 42 23 246 lub e-mail reklama.rck@
gmail.com).
• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 11.
Międzynarodowy Silesia Gospel Festival (dwudniowe warsztaty gospel,
szczegóły: www.silesiagospelfestival.pl)
• od 9.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 14. Ogólnopolski Festiwal
Zespołów Tanecznych „Magia tańca”
2017.
• od 14.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Jarmark świąteczny (kiermasz
rękodzieła i ozdób bożonarodzeniowych, degustacja potraw świątecznych,
spotkanie ze św. Mikołajem i karuzela).
• 18.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
„Uwaga koncert” (wystąpią zespoły:
Bunkier, Nauka o Gownie, 33 300 i The
Neunikneś).
• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Scena dorosłego widza – „Kolega Mela
Gibsona”, monodram w wykonaniu
Mirosława Neinerta z teatru Korez
z Katowic.
• 20.00 – Baobab: koncert zespołu
Czarny Miś.
• 22.00 – Sub-Club: koncert m.in.: Suki,
Protest/Xc-Hash/Young B.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Baśnie
tysiąca i jednej nocy: Szeherezada” – NIEDZIELA
10 grudnia
NIEDZIELA
balet dla dzieci i rodziców w wykonaniu 10.12
artystów lwowskiego Royal Lviv Ballet
• 10.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas
oraz spotkanie ze św. Mikołajem.
kobiet i mężczyzn (w programie
• 19.00 – Kulturalny Club: Stand-up
m.in. koncert gongów i mis tybe(wystąpią Tomek Nowaczyk i Jakub
tańskich).
Poczęty-Błażewicz).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Niedziela – „Osiołek
PIĄTEK
8 grudnia
PIĄTEK
św. Mikołaja”, spektakl kukiełkowy
8.12
w wykonaniu Marka Żyły.
• od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Charaktery” – premierowy
24. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i
program kabaretu Kałasznikof.
Pastorałek w Będzinie – przesłuchania
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XI
rejonowe.
Międzynarodowy Silesia Gospel
9 grudnia
Festival (koncert galowy z udziaSOBOTA
SOBOTA
łem warsztatowiczów, zespołów
9.12
Celebrate Gospel z Wielkiej Brytanii
oraz BBC i Holy Noiz, a także soli• od 8.00 – Deptak (ul. Sobieskiego
stów: Colina Williamsa, Kamili Pałasz
i Powstańców Śl.): Jarmark staroci
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i Adama Kosewskiego).
• 20.30 – Pub Powstańcza: Stand-up
Comedy (Olka Szczęśniak i Paweł
Chałupka).

12 grudnia
WTOREK
WTOREK
12.12
• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: „Stroik świąteczny” – warsztaty dla dorosłych.

13 grudnia
ŚRODA
ŚRODA
13.12
• 16.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: Miniwarsztaty z
fantazją – świąteczne zajęcia dla
dzieci.
• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Przedświąteczne środy – spotkanie na temat pieczenia i dekoracji
ciasteczek świątecznych.
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku: „Obrazki
z wystawy – Petersburg (nie tylko
białe noce…)” – wykład dr. Jacka
Kurka.
• 17.30 – Muzeum: „Komendant Rakoczy (1891-1937). Alfons Zgrzebniok
z Dziergowic – dowódca powstań
śląskich. W 80. rocznicę śmierci”
– wernisaż wystawy (w programie: projekcja filmu Leszka Myczki
„Alfons Zgrzebniok – Śmiałek z
Dziergowic”, prezentacja projektu
edukacyjnego realizowanego przez
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Śl.).

15 grudnia
PIĄTEK
PIĄTEK
15.12
• 16.00 – Halo! Rybnik: Przedświąteczne spotkanie grupy poetyckiej
„Wytrych” – Wolna Inicjatywa
Artystyczna.
• 18.00 – Stara Gazownia „Czar
Nocki”: Koncert charytatywny
w ramach akcji „Czapka św. Miko-

łaja” (wystąpią: DPSA, Popiół, The
Secret Project, Znaki Czasu).

16 grudnia
SOBOTA
SOBOTA
16.12

20 grudnia
ŚRODA
ŚRODA
20.12

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Koncert adwentowy Haliny
Kunickiej.
• od 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: II Niedobecki jarmark
22 grudnia
świąteczny (kiermasz rękodzieła PIĄTEK
PIĄTEK
22.12
i regionalnych przysmaków).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tropiciele wielkich • 10.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Gala
jubileuszowa I LO im. Powstańprzygód (pieczenie i zdobienie
ców Śl. (w programie m.in. wykład
świątecznych wypieków oraz aniprof. Tadeusza Sławka i spektakl w
macje dla dzieci).
wykonaniu uczniów szkoły; chór
• 17.00 – Halo! Rybnik: Spotkanie
Bel Canto, Aleksandra Raszyńska,
autorskie z Krystyną Hołą, autorką
szczegóły: www.zs1.rybnik.pl)
książki „Czesław Miłosz. Inspirujące
pragnienie Boga”.
25 grudnia
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
25.12
NIEDZIELA
17 grudnia
NIEDZIELA
17.12
• 22.00 – Sub-Club: Techno is Back
in Town – Xmas Edition (wystąpią:
• od 13.00 – Dom Kultury w NiedoDeas, Siasia, Rdk, Dark Moon, Grebczycach: II Niedobecki jarmark
enwood, Pirx, Teshk).
świąteczny (kiermasz rękodzieła
i regionalnych przysmaków).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowi- SOBOTA
30 grudnia
SOBOTA
cach: Bajkowa Niedziela – „Koppe- 30.12
lia”, widowisko taneczne dla dzieci
w wykonaniu Studia Tańca „Vivero”. • 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: Koncert zespołu Tester Gier.
18 grudnia
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
31 grudnia
18.12
NIEDZIELA
NIEDZIELA
31.12
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Opłatek
dla rybnickich seniorów (w progra- • 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
mie m.in. występy chórów Rybnickiej
Wielka gala sylwestrowa Johann
Rady Seniorów, Nadzieja i Andante
Strauss Show.
oraz Mieczysława Błaszczyka i Zespołu
Regionalnego Klika Machnika).
• 17.00 – kładka przy targowisku
w dzielnicy Boguszowice Osiedle:
Kolędowy Most – integracyjne spotkanie kolędowe przy symbolicznej Poniedziałki:
kładce łączącej dzielnice Boguszowice 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
Kino Seniora – „Twój Vincent”
i Boguszowice Osiedle (pokaz Bractwa
(4 grudnia) i „Bracia Lumière”
Ognia „Spaleni”, wspólne kolędowa(11 grudnia).
nie i gotowanie).
19.00 – Teatr Ziemi Rybnic-

imprezy

cotygodniowe

(www.muzeum.rybnik.pl);
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Szafranka 7, tel. 32 422 35 41 (www.biblioteka.
32 43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl);
PLACÓWKI KULTURY:
rybnik.pl)
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42 • Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu,
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23,
ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755; (www.
22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl);
tel. 32 422 40 88.
dkniewiadom.eu);
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel.
• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19, www.
32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl);
• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Podmiejharcówkarck.pl
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 91B, tel.
ska 1, (tel. 32 42 10 300),
32 42 16 222 (dkchwalowice.biuro@gmail.com) • Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3
• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.
• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 23, tel. • Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423;

Kulturalne adresy

kiej: Dyskusyjny Klub Filmowy
„Ekran” – „Konstytucja” (4
grudnia), „Pewnego razu w
listopadzie” (11 grudnia), „Cicha noc” (18 grudnia).
Środy:
17.00 – Zabytkowa Kopalnia
„Ignacy”: „Czas na Kino” – projekcje filmów dla dzieci.
20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą.
Czwartki:
20.00 – Celtic Pub: Jam session
– noc z muzyką na żywo.
Cotygodniowe spotkania sympatyków muzyki (głównie
blues, jazz i rock).
Piątki:
19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Lajtowe kino – nowy
cykl filmowy – kino łatwe,
lekkie i przyjemne (8 i 29
grudnia).

wystawy
w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria
Sztuki – malarstwo Małgorzaty
Kapłan (do 7 stycznia). Galeria
Oblicza – międzynarodowa
wystawa patchworków (od 1
grudnia do 7 stycznia).
w Muzeum: „Rybnik. Miasto
z historią” (do 10 grudnia) *
wystawa „Komendant Rakoczy
(1891-1937) Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca
powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci” (od 13 grudnia).
w Dom Kultury w Chwałowicach:
wystawy w ramach 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii
Otworkowej OFFO 2017.
w Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: „Bożonarodzeniowa kartka lub anioł”
– wystawa pokonkursowa (od
8 grudnia do 5 stycznia).
L
okale, kluby, OŚRODKI:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Stara Gazowania „Czar Nocki” – ul. 3 Maja 14
• Powstańcza, Rynek 1
• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
• Wegebar „Baobab”, Rynek 8

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Znani, jak red. Janusz Ekiert, Józef
Polok czy ks. prałat Alojzy Klon, oraz
mniej znani, jak Jadwiga Barthel de
Weydenthal i Maria Wilkowska, mają
swoje groby na rybnickim cmentarzu
przy ul. Rudzkiej. Listopadowy spacer
z cyklu „Przewodnik znowu czeka” był
okazją do przypomnienia niektórych
postaci związanych z naszym miastem.
Na części parafialnej rybnickiego cmentarza pochowanych jest około 18 tys. osób, na
komunalnej – około 12. tys. — Nie wiadomo,
ile osób spoczywa na części ewangelickiej oraz
żydowskiej, a z napisu na pomniku żołnierzy radzieckich wynika, że pochowano ich tutaj 1834
— mówiła Małgorzata Płoszaj, która 5 listopada poprowadziła jedną z grup spacerowiczów
(przewodnikiem drugiej był Jacek Kamiński).
Uczestnicy zatrzymali się m.in. przy grobach
Maksymiliana Basisty – księgarza i zastępcy
burmistrza Władysława Webera oraz zmarłego przed rokiem Janusza Ekierta – krytyka
muzycznego i męża rybnickiej pianistki Lidii
Grychtołówny. — Przeszukując internet, znalazłam sporo informacji na temat Jadwigi Barthel
de Weydenthal, która leży w grobie ze swoją siostrą Beatą – zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek. Jadwiga była rzeźbiarką, a w 1935
roku na prośbę swojej wielkiej przyjaciółki, marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej została matką
chrzestną transatlantyku MS Batory. Po zakończeniu II wojny światowej nie mogła znaleźć
pracy, więc przyjechała do siostry do Rybnika
i została bibliotekarką w klasztorze. Zmar-

Sabina Horzela-Piskula

In memoriam

ła w 1961 roku
— opowiadała Małgorzata
Płoszaj. Wspominała też
werbistę, ojca
Alfonsa Sawickiego, więźnia
obozów Stutthof, Sachsenhausen i Dachau, wizjonera, który miał
przewidzieć
Na cmentarzu przy ul. Rudzkiej Małgorzata Płoszaj opowiadała uczestnikom spaceru o pochowanych tam znanych i mniej
dokładną datę
znanych postaciach związanych z Rybnikiem
swojej śmierci
oraz Pawła Kajzera, autora rzeźby Chrystusa rybniczanka. Uczestnicy spaceru zatrzymali
Króla w rybnickiej bazylice św. Antoniego (w się też przy grobach w części cmentarza nabocznym ołtarzu od strony północnej), który leżącej do parafii ewangelicko-augsburskiej.
miał pracownię rzeźbiarską przy dzisiejszej Kluczową rolę w jego powstaniu, podobnie
ul. Szafranka. Mówiła też o rodzinie Duer- zresztą jak cmentarza żydowskiego, odegrał dr
schlag – rybnickich organmistrzach, których Feliks Biały, ówczesny lekarz powiatowy, który
firma „Klimosz i Duerschlag” mieściła się na ze względów sanitarno-epidemiologicznych
dzisiejszym placu Wolności, a jej organy wciąż nakazał zamknięcie trzech dotychczasowych
grają w chwałowickim kościele. Na cmentarzu cmentarzy w centrum miasta – na Górce
spoczywa również dowódca powstań śląskich Cerekwickiej, ewangelickiego i żydowskiego.
Alfons Zgrzebniok i przedwojenna modystka — Parafia ewangelicko-augsburska urządziła
Maria Wilkowska, której kapelusze z lubością więc cmentarz właśnie tutaj, w bezpośrednim
nosiły rybniczanki. Spoczywa tutaj również sąsiedztwie cmentarza komunalnego. W latach
nieodżałowana Urszula Porwoł. — Mówio- 30. wybudowano tu kaplicę, mniej więcej na
no o niej śląski skowronek — wspominała wysokości kamiennych schodów, na których
Małgorzata Płoszaj, zmarłą w 1962 roku teraz stoimy. Zniszczono ją w czasie walk
w wyniku zaczadzenia, solistkę zespołu Śląsk. w 1939 roku i nigdy nie odbudowano — opoPrzypomniano też harcmistrza i nauczyciela wiadała Małgorzata Płoszaj. To tutaj ma swój
prof. Innocentego Liburę oraz aktora Józefa grób Andrzej Zotyka, który po wojnie przy ul.
Poloka. — Już jako uczeń technikum górni- Hutniczej założył gospodarstwo ogrodnicze.
czego miał zacięcie kabaretowe — mówiła — Pamiętam, jak biegło się do Zotyki po goź-

Jeszcze dwa lata temu można było wpaść tu niechcący na ukryty w zaroślach
grób. Od kilku miesięcy widać już, że nie było to przypadkowe miejsce pochówku,
a prawdziwy cmentarz. W Dzień Zaduszny, prawdopodobnie po raz pierwszy od
kilkudziesięciu lat, odbyło się tu nabożeństwo w intencji zmarłych. Dzięki staraniom
Forum Obywateli Rybnika cmentarz nad Rudą po zachodniej stronie ul. Gliwickiej
został przywrócony pamięci rybniczan.

Nie udałoby się to, gdyby nie Małgorzata
Płoszaj, współzałożycielka FOR-u, słynąca
z zamiłowania do odkrywania spraw i miejsc
zapomnianych. Dwa lata temu grupa członków
FOR po raz pierwszy pojawiła się w zagajniku
nad rzeką Rudą, żeby teren posprzątać. Kto
przedarł się przez leśną gęstwinę, mógł zobaczyć ocalałe słupki bramy cmentarnej, kilka
grobów, do których wciąż przychodzą rodziny
zmarłych, oraz ledwo widoczne pod warstwami
liści betonowe tabliczki z numerami mogił.
Wtedy w tym miejscu udało się ustawić tablicę
informującą, że znajdują się tu groby. Taki był
początek.
Według informacji z książki Józefa Kolarczyka „Szpital za czerwonym murem. Monografia
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Małgorzata Płoszaj

Pamiętamy…

na pacjentach szpitala oraz pacjenci pomordowani przez walczące wojska niemieckie i
radzieckie pod koniec stycznia 1945 roku. Te
ostatnie wydarzenia stały się szerzej znane
dzięki książce Szczepana Twardocha „Drach”.
W czasie ewakuacji niemieckiej załogi szpitala
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz- miało dojść do zniszczenia całej dokumentacji,
nie Chorych w Rybniku” (2010), cmentarz w wyniku czego dane pochowanych na nadna końcu dzisiejszej ul. Weteranów powstał rudzkich cmentarzach osób prawdopodobnie
w 1922 roku jako miejsce pochówku zmarłych na zawsze pozostaną tajemnicą. Pod koniec
pacjentów szpitala i funkcjonował do 1945 lat 90. władze Rybnika naciskane przez mieszroku. Jednak z przekazów ustnych wiadomo, kańców przeprowadziły prace porządkowe na
że zmarłych chowano tam jeszcze w latach cmentarzu po drugiej stronie ulicy Gliwickiej.
50. ubiegłego wieku.
Z pewnością największa liczba zmarłych została pochowana w tym
miejscu między 1940
a 1945 rokiem – trafiały
tu ofiary hitlerowskich
zbrodni dokonywanych

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
na cmentarzu przy ul. Weteranów
odbyło się nabożeństwo w intencji
zmarłych
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Niewielu z nas wie, że
jest patronką uczonych,
architektów i budowniczych, artylerzystów,
rusznikarzy, dzwonników i flisaków, a nawet
więźniów i umierających. Za to na Śląsku
prawie wszyscy wiedzą,
że święta Barbara – bo
o niej mowa – jest patronką górników.

Sabina Horzela-Piskula

dziki — wspomina rybniczanka. Ze względu
na decyzję dr. Białego, a potem wojewody,
również gmina żydowska wykupiła w tym
miejscu kawałek gruntu. — Musiała doprowadzić do niego wodę, bo wychodząc z cmentarza
żydowskiego, uznawanego za miejsce nieczyste,
trzeba umyć ręce. Na mapce z 1943 roku sporządzonej przez Niemców widać kaplicę cmentarza
ewangelickiego i pobliski cmentarz żydowski,
również z jakimś budynkiem – może z minikaplicą? – oraz dzisiejszą drogę dojazdową do domu
przedpogrzebowego. Ilu pochowano tutaj Żydów,
nie wiadomo. Wiadomo, że cmentarz założono
około 1931 roku, a pochówki odbywały się do
1939. Nie wiemy też, co stało się z tymi nagrobkami. W tym miejscu powstała mogiła zbiorowa,
do której złożono ekshumowane w 1947 roku
ciała żołnierzy radzieckich, którzy w 1945 roku
zdobywali Rybnik. Grzebano ich w miejscach,
w których ginęli, nanosząc lokalizację tych
pochówków na sporządzane odręcznie mapy
— mówiła Małgorzata Płoszaj. Ciekawostką
jest też postać żydowskiego przedsiębiorcy
Fryderyka Aronade, polskiego żołnierza, który bronił miasta w 1939 roku. Na cmentarzu
przy ul. Rudzkiej upamiętniono go aż w dwóch
miejscach, podobnie zresztą jak innego Żyda
Leisela Kornehausera – na pomniku poświęconym żołnierzom poległym za wolność we
wrześniu 1939 roku oraz właśnie na cmentarzu
radzieckim. Nie wiadomo dokładnie dlaczego.
Ostatni tegoroczny spacer z przewodnikiem
zakończył się przy zbiorowej mogile, do której
złożono ponad 260 ciał z grobów uszkodzonych
w czasie pamiętnego osunięcia się cmentarnej
skarpy w lipcu 1997 roku.
Sabina Horzela-Piskula

Na ubiegłorocznej wystawie w Niewiadomiu można było obejrzeć m.in. obraz św. Barbary z dawnej
cechowni kopalni Ignacy, który znajduje się w zbiorach rybnickiego muzeum, a jego kopia – w Izbie
Pamięci Kopalni Rydułtowy

Święta w koronie

z kalendarza, a kolejna Barbara – czuwa nad piłkarzami,
m.in. Ronaldo i Lukasem Podolskim. W chwałowickiej
Cechowni obok siebie wiszą aż trzy obrazy świętej, a na
kopalni Marcel, na zrębie szybu Antoni – znajduje się
niewielka figurka św. Barbary z kielichem w dłoniach.
— O jej istnieniu wielu górników nie wiedziało, mimo że
mijali ją wielokrotnie. Nam udało się ją sfotografować,
choć warunki w tym miejscu nie sprzyjały robieniu zdjęć
— wspomina Ewa Mackiewicz. Figurka św. Barbary
z Marcela ma czerwony płaszcz i złotą koronę na głowie,
a w ręku trzyma kielich. Zwykle święta przedstawiana
jest właśnie jako piękna kobieta w długiej szacie, która
w dłoniach trzyma najczęściej palmę symbolizującą męczeństwo, kielich lub miecz, nawiązujący do jej ścięcia.
Zwykle też w tle pojawia się wieża, a czasami u jej stóp
– postać jej ojca Dioskura. Nieprzypadkowo. Barbara
była podobno córką bogatego pogańskiego kupca i gdy
nie chciała się wyrzec wiary, została uwięziona przez
ojca w wieży, a potem ścięta. Kult świętej Barbary
dotyczy nie tylko Śląska, gdzie istnieje wiele kościołów
pod jej wezwaniem (w samym Rybniku są trzy – w Boguszowicach Osiedlu, Chwałęcicach i Niewiadomiu).
Od XIII wieku św. Barbara szczególnie czczona jest
w Szwajcarii, Tyrolu i w południowych Niemczech. We
Włoszech Santa Barbara jest patronką sił zbrojnych,
przede wszystkim artylerzystów i strażaków. 4 grudnia w Wenezueli przyjmuje się gości, tańczy i śpiewa,
a w Europie dzień ten wiąże się z różnymi zwyczajami.
W Westfalii, Bawarii i Tyrolu obcina się gałązki wiśni
lub forsycji i wstawia je do wazonu, by zakwitły w okresie Bożego Narodzenia. Ponoć zielone pączki i kwiaty
w środku zimy mają symbolizować niepokalane poczęcie
i narodziny Jezusa. W Nadrenii, Barbara uważana jest za
towarzyszkę św. Mikołaja i dzieci stawiają wyczyszczone
buty na parapetach okiennych, by święta obdarowała je
prezentami. Warto też dodać, że Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu rozpoczęło właśnie starania, by
wpisać górnicze święto – obchodzoną 4 grudnia Barbórkę – na krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Sabina Horzela-Piskula

Towarzyszy im od czasów powstania pierwszych
kopalń. Górnicy oddając się pod jej opiekę, umieszczali i nadal umieszczają jej wizerunek w cechowniach,
biurach, nadszybiach, podszybiach czy warsztatach.
Obrazy, rzeźby, kapliczki i ołtarzyki ze św. Barbarą
towarzyszą im praktycznie na każdym kroku. — Wśród
górniczej braci kult św. Barbary wciąż jest żywy. Ona
cały czas jest przy górnikach, niemal w każdym miejscu
ich pracy – zarówno w przykopalnianych budynkach
administracyjnych i na kopalnianych cechowniach, ale
też pod ziemią. Udało się nam to pokazać — mówi Ewa
Mackiewicz z Zabytkowej Kopalni „Ignacy” o wystawie,
jaką przed rokiem prezentowano w Niewiadomiu. To
właśnie wtedy, obok eksponatów z kopalń Rydułtowy, Marcel, Chwałowice, Jankowice, Anna i Ignacy,
pokazano też zdjęcia wykonane na tych kopalniach
przez fotografika Jarosława Lasotę. Dotąd nie było
tak kompleksowego zbioru górniczych Barbar, których
jest wiele na kopalniach w naszym regionie. Oprócz
typowych wizerunków górniczej patronki znajdziemy też
wyjątkowe. Na kopalni Jankowice, w tamtejszej stacji ratowniczej wisi obraz św. Barbary namalowany w 1945 r.
przez jeńca radzieckiego pracującego na ówczesnej
kopalni Blücher-Schächte, czyli na obecnej kopalni
Cmentarz przy ul. Weteranów porastał las. DlaJankowice. W maszynowni szybu Głowacki zabytkowej
tego, poza mieszkańcami najbliższej okolicy,
już dziś kopalni Ignacy wciąż możemy podziwiać ten sam
niewiele osób wiedziało o jego istnieniu. Od
obraz św. Barbary, który przez lata towarzyszył niewia2015 roku FOR organizował akcje sprzątania
domskim górnikom, kiedy kopalnia jeszcze fedrowała.
cmentarza kilkakrotnie. W maju i czerwcu 2017
Ten z dawnej cechowni Ignacego znajduje się natomiast
do prac przyłączyła się też OSP Wielopole,
w zbiorach rybnickiego muzeum, a jego kopia – w Izbie
a we wrześniu i październiku – wolontariusze
Pamięci Kopalni Rydułtowy. Na podstawie właśnie tego
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 z Boobrazu, swoją św. Barbarę namalował też emerytowany
guszowic. Udało się zebrać ściółkę z większej
górnik Jerzy Kempy z Niewiadomia, który zasłynął
części cmentarza i podnieść niektóre betonowe
imponującą panoramą (9 na 3 metry), powstańczych
tabliczki z numerami grobów, których jest
walk na terenie Niewiadomia, namalowaną na starym
około 750. W narożnych punktach cmentarnej
ekranie kinowym. Na jednej z kopalń na nadszydziałki usypano kamienne kopce z tyczkami
biu, obraz św. Barbary wisi obok gorącej blondynki
i strzałkami oraz tablicami, informującymi
o zasięgu cmentarza. W Dzień Zaduszny tego
roku proboszcz parafii Świętej Katarzyny
i Matki Bożej Różańcowej w Wielopolu odmó4 grudnia w Barbórkę w kościele w Chwałęcicach ks. proboszcz Grzegorz Jagieł
wił modlitwę za pochowanych na cmentarzu,
odprawi tradycyjną mszę świętą w intencji górników i ich rodzin. Nabożeństwo
a dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
zaplanowano na godz. 12, a do wspólnego świętowania ksiądz zaprasza nie tylko
w Wielopolu wraz z uczniami zobowiązała się
mieszkańców tej dzielnicy. Tradycyjnie już po mszy w podziemiach kościoła odbędzie
do zaopiekowania się tą nekropolią.
się kolejna już biesiada barbórkowa. Biesiadnikom przygrywać będzie górnicza orkiestra
Małgorzata Płoszaj planuje, że w styczniu
dęta kopalni Jankowice, a swoimi wokalno-tanecznymi talentami pochwalą się najmłodsi
na ten zapomniany cmentarz dotrą uczestnicy
mieszkańcy dzielnicy. Będzie też coś dla ciała – krupnioki, smalec, ogórki kiszone i piwo.
cyklicznego Spaceru z przewodnikiem.
W ubiegłorocznej biesiadzie wzięło udział prawie 200 osób.
(S)
Krzysztof Oleś

Świętuj w Chwałęcicach

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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— Działamy dla 32 tys. seniorów z naszego miasta i nie jest to działalność sloganowa, ale konkretna — mówił Henryk Kaletka,
wiceprzewodniczący Rybnickiej Rady Seniorów, podczas listopadowej sesji w urzędzie miasta.

Senioralny poniedziałek to jest to!
W jej trakcie rozmawiano m.in. o organizacji kolejnego spotkania opłatkowego dla
seniorów, które zaplanowano na 18 grudnia
na godz. 13 w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tego
dnia nie odbędzie się tam tradycyjny seans
w ramach Kina Seniora, ale wystąpią m.in:
Mieczysław Błaszczyk, chór Rybnickiej Rady
Seniorów, zespół Klika Machnika z Rydułtów
oraz połączone chóry Nadzieja i Andante
pod dyrekcją Heleny Zaik. Wręczone zostaną
również podziękowania dla osób najbardziej
zaangażowanych w działalność RRS.

W czasie sesji radni rozmawiali też o fenomenie poniedziałkowych spotkań seniorów
w TZR, które dawno przestały być jedynie
okazją do wspólnego śpiewania. — To właśnie
tutaj zrodziły się pomysły na „Kącik poetycki”, w
ramach którego rybniccy seniorzy recytują swoje
wiersze, czy projekt filmowy „Senior w obiektywie
kamery”, zakładający relacjonowanie wydarzeń
senioralnych. Poniedziałkowe spotkania są doskonałą okazją do rozmów, prezentacji swoich
osiągnięć, ale też do proponowania nowych
inicjatyw dla starszych rybniczan — mówił Hen-

Perspektywy
dla młodych duchem
Wszelkie dane demograficzne prognozują wzrost liczby osób starszych
w społeczeństwie. Aktywizacja seniorów to więc nasza wspólna sprawa.
Kwestia ta jest ważna z przynajmniej dwóch
powodów: działania na ich rzecz mogą zorganizować osobom starszym lepszą jakość życia,
uspołecznia, pozwala realizować pasje i zainteresowania, na które wcześniej nie mieli czasu;
po drugie, znaczenie mają też prawa ekonomii
– senior w dobrej formie jest samodzielny
i nie wymaga czasochłonnej, specjalistycznej
i kosztownej opieki. Kiedyś, gdy powszechnie
funkcjonowały rodziny wielopokoleniowe, seniorzy mieli swoje stałe miejsce wśród rodziny
i przyjaciół. Dziś, ze względu na wzrastające
tempo życia, dłuższą i intensywniejszą aktywność zawodową czy osobne zamieszkiwanie,
utrzymywanie bliskich relacji z krewnymi nie
zawsze jest możliwe. Jednym z najważniejszych
elementów polityki senioralnej jest więc zapewnianie „aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz
prowadzenie samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych” (Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
na lata 2014-2020).
Pewnym jednak jest, że nikt nie osiągnie zadowolenia z życia, jeśli będzie pozostawał sam
w czterech ścianach. Umożliwienie osobom
starszym pielęgnowania więzi towarzyskich
jest tu fundamentalne – warto, by o tym pamiętały ich rodziny. Czasem wystarczy tylko
pomóc w transporcie, zorganizować spotkanie
w grupie znajomych czy zapewnić uczestnictwo
w wydarzeniach kulturalnych. Człowiek jako
istota społeczna potrzebuje kontaktu z innymi
ludźmi. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi
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Dzienny Dom Seniora „Senior-Wigor”, prowadzony w Popielowie przez Fundację „Byle
do Wiosny”. — Obecnie mamy 17 uczestników
zajęć, w wieku od 60 do 85 lat. Harmonogram
staramy się dostosowywać do potrzeb i zainteresowań naszych podopiecznych. Zapewniamy
raz w tygodniu zajęcia z rehabilitantem, wizytę
pielęgniarki, dbamy o formę fizyczną poprzez
gimnastykę i jogę, organizujemy też prelekcje
i warsztaty na temat zdrowego żywienia czy
zajęcia plastyczne. Odbywają się spotkania
z psychologiem, odwiedziła nas krawcowa, doradzając jak dobrać ubrania do sylwetki, mieliśmy
też zajęcia z dogoterapii. Dużą popularnością
cieszy się głośne czytanie – nasi seniorzy lubią w
ten sposób poznawać literaturę — mówi prezes
fundacji Patrycja Gbiorczyk. Rytm dnia jest dostosowany do możliwości podopiecznych, a jeśli
ktoś poczuje się zmęczony, może spokojnie odpocząć. Pani Janina bardzo sobie chwali udział
w zajęciach: — Nigdy się nie nudzimy, możemy
się spotkać, porozmawiać i wiele nauczyć. Nie
warto pozostawać samemu cały dzień w domu,
skoro można spotkać się ze znajomymi. Udział
w zajęciach jest szczególnie ważny dla seniorów, którzy mieszkają sami – w czasie pobytu
mają zapewnione posiłki i odpowiednią opiekę.
Pracownicy dbają także o integrację społeczną
– zorganizowano „Zaczarowany ogród”, czyli
międzypokoleniowe spotkanie i atrakcyjne
zajęcia w plenerze przy wsparciu darczyńcy
i wolontariuszy z firmy DB Cargo. Podopiecznych „Senior-Wigora” odwiedzają także…
inni seniorzy – tak było, kiedy do Popielowa

ryk Kaletka. W trakcie sesji podsumowano też
ogólnopolskie Senioralia w Krakowie i organizowane w ZUS-ie, a także w Focus Parku, Dni
Seniora oraz wspominano udaną potańcówkę
w Harcówce w Ligocie-Ligockiej Kuźni, która
zostanie powtórzona już w karnawale.
— Zależy nam na zacieśnieniu współpracy
z Rybnicką Radą Seniorów — mówiły z kolei
Janina Gomola i Stefania Adamczyk z sekcji
emerytów i rencistów ZNP w Rybniku, prezentując również jej działalność. Kolejna sesja
RRS odbędzie się 10 stycznia.
(S)

przyjechali uczestnicy klubu „Aktywny senior”,
prowadzonego w Zespole Grupowej Metody
Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku. O tym, jak wiele radości otoczeniu potrafią dać osoby starsze, przekonywał
osobowością i dorobkiem pan Adam Ochojski
– 91-letni autor trzech książek o zabytkach
architektury sakralnej Rybnika oraz licznych
rymowanek, obrazów i wyklejanek, który swoją
twórczość w sierpniu prezentował na wernisażu zorganizowanym przez OPS w punkcie
informacyjnym Halo! Rybnik. Oczywiście,
oferta prezentowana powyżej dotyczy tylko tej
grupy osób starszych, których samodzielność
umożliwia udział w tego rodzaju zajęciach.
Seniorzy niejednokrotnie należą także do
osób zależnych, wymagających całodobowej,
specjalistycznej opieki (podobnie jak wszyscy
niepełnosprawni w stopniu uniemożliwiającym
samodzielne funkcjonowanie). Wsparciem dla
ich rodzin mogłaby być tzw. opieka wytchnieniowa, polegająca na możliwości skorzystania
z „zastępczego opiekuna” (posiadającego
odpowiednie kwalifikacje i kompetencje)
przez określoną liczbę godzin w tygodniu oraz
zorganizowanie innego rodzaju niezbędnego
wsparcia. Rybnicki OPS chce realizować takie
działania i zgłosił swój innowacyjny pomysł do
inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, za
pośrednictwem którego stara się o przyznanie
środków finansowych z Unii Europejskiej
w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne
programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja,
Rozwój”. Życząc powodzenia tej inicjatywie,
raz jeszcze zachęcamy, by seniorzy korzystali
z tego, co już jest dla nich w Rybniku dostępne – zapraszamy do kontaktu z Domem
Dziennym „Senior-Wigor” (ul. Konarskiego 49,
tel. 505 122 543) oraz z Zespołem Grupowej
Metody Pracy Socjalnej OPS (ul. Zebrzydowicka 30, tel. 513 151 943).
(m)
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— Ważne, że mogę wyjść z domu, spotkać się w tak miłym gronie i jeszcze czegoś się
nauczyć. Nawet nie przypuszczałam, że mam takie zdolności artystyczne — mówi z dumą
pani Beata. — Nadal chcemy się spotykać, bo stworzyłyśmy zgraną grupę — dodaje
pani Halina. Wiadomo: co dwie baby, to nie jedna. Tak właśnie nazwano projekt,
w którym uczestniczyło 15 mieszkanek Boguszowic Osiedla. Ale to tylko jeden
z czterech projektów zrealizowanych przez tamtejszy Dom Kultury w ramach
programu „Podwórko Boguszowice”. Wiadomo: co cztery projekty, to nie jeden.
— To właśnie jest prawdziwa rewitalizacja —
podkreśla Izabela Karwot, dyrektorka Domu
Kultury w Boguszowicach. Placówka uczestnicząc
w programie Narodowego Centrum Kultury pn.
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”, zaproponowała mieszkańcom dzielnicy: „Wy dajecie
pomysły, my – kasę”. Z 12 propozycji zgłoszonych
do konkursu na lokalne inicjatywy społecznokulturalne wybrano cztery: młodzieżowy projekt
#naprawimyto (budżet: 7.000 zł), senioralne
„Plotkowisko. Co dzisio warzysz?” (5.380 zł)
oraz dwa adresowane do kobiet: Co dwie
baby, to nie jedna (5.380 zł) i Flama (4.240 zł).
W ramach programu „Podwórko Boguszowice”
przeprowadzono też diagnozę społeczną dzielnicy pod względem potrzeb społeczno-kulturalnych
jej mieszkańców.

Co zmieniłbyś w Boguszowicach?

— Poszliśmy na osiedle i pytaliśmy mieszkańców, jak im się żyje w dzielnicy. Tworzenie kultury
bez pytania ich o zdanie nie ma sensu — podkreśla
Izabela Karwot. Czy czegoś w Boguszowicach
brakuje? Jak spędza Pan(i) czas wolny? Czy
w Boguszowicach żyje się dobrze? – to tylko
część pytań zadanych w trakcie dwóch spacerów
diagnostycznych. — Mieszkańcy narzekali na
brak kina i zaniedbany park, który przed laty
pełnił funkcję scalającą tutejszą społeczność —
mówi dyrektorka. Oprócz spacerów, w różnych
miejscach dzielnicy zorganizowano też pięć spotkań, podczas których mieszkańcy przedstawili
swoje pomysły dla Boguszowic, począwszy od
spotkań międzypokoleniowych, przez prezentacje talentów, po promocję osób wywodzących
się z tej dzielnicy. Młodzież z osiedla oczekuje

na atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu,
spotkania z udziałem artystów i częstsze koncerty
muzyczne – również w plenerze. Seniorzy chętnie
wzięliby udział w potańcówkach i cyklu spotkań
tematyczno-edukacyjnych, np. na temat zdrowia,
a mieszkanki Boguszowic zaproponowały m.in.
organizację spotkań z pasjonatami, wyjazdowych
pikników, warsztatów kabaretowych czy imprez
wzorowanych na programach telewizyjnych
„Mam Talent!” czy „Familiada”. — Już w trakcie
tych właśnie spotkań zawiązały się grupy, które
uznały, że chcą zrobić coś wspólnie — mówi Izabela Karwot.

Gdzie dwie baby, tam plotkowisko

Cztery projekty, których pomysłodawcami są
mieszkańcy, ruszyły w sierpniu i zakończyły się
w październiku. — Chciałam wyciągnąć kobiety
z domu, pozwolić im spróbować swoich sił w rękodziele artystycznym i zachęcić je do działania.
I okazało się, że w naszych paniach jest siła i potencjał. Nawet po zakończeniu tego projektu chcą
się spotykać w DK w Boguszowicach w ramach
grupy, którą nazwały „Co dwie baby, to nie jedna” — mówi Katarzyna Lewa, autorka projektu,
w którym uczestniczyło 15 pań w różnym wieku.
Wzięły one udział m.in. w bezpłatnych warsztatach wikliniarstwa, decoupage’u, ceramicznych
i fotograficznych, pojechały do teatru do Gliwic
i zwiedziły Rybnik z przewodnikiem. — Lubię
się angażować w takie wyzwania, a rękodzieło
mnie relaksuje. Szczególnie spodobało mi się
wykonywanie ozdób z filcu i decoupage’owych
świeczników — opowiada Halina Filipowicz.
— Pierwszy raz wzięłam udział w zajęciach ceramicznych i cieszę się, że mogę rozwijać swoje

Uczestnicy i goście projektu
Co dwie baby, to nie jedna
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Cztery razy Boguszowice

zainteresowania, szczególnie że panuje tutaj domowa atmosfera — ocenia z kolei pani Beata.
Z efektów projektu cieszy się również pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rewitalizacji i komunikacji społecznej Marcin Stach, który docenił
siłę boguszowickich kobiet. — Zawsze chciałem,
żeby domy kultury wyszły ze swoją działalnością
na zewnątrz, by nie były kojarzone z budynkami,
ale właśnie z ludźmi. Jestem pod wrażeniem, bo
tworzycie bardzo rodzinną grupę — mówił. — To
nie jest dom kultury, ale życia. Jeśli takie placówki
dobrze działają, to ludzie się rozwijają — dodaje
pani Wiesława. Dla kobiet skierowany był też
projekt Flama, autorstwa Marioli Rodzik-Ziemiańskiej, w ramach którego panie odkrywały
swoją kobiecość, uczestniczyły w warsztatach ruchowych i głosowych. — Odwieczny problem: „Co
dzisio warzysz?” stał się pretekstem do wymiany
przepisów, sięgnięcia do gwary i tradycyjnej śląskiej
kuchni oraz do przypomnienia obrzędu kiszenia
kapusty — mówi Izabela Karwot. Pokazano go
21 października przed budynkiem DK, gdzie
trzy Erny wspólnie z pomocnikami rozprawiały
o kapuście, „krążały” i kisiły, a zabawy było co
niemiara. — Myślę, że stworzymy wspólnie teatr
seniorów — mówi o tej grupie Izabela Karwot.
Nie rozpadnie się też młodzieżowa ekipa, która
w ramach projektu #naprawimyto pracowała
z Bartoszem „Metrowym” Medyńskim i Tomaszem Iwancą – GrubSonem. — Warsztatowicze
uczyli się, jak komponować własną muzykę i pisać
teksty. Skupili się na ważnych dla siebie wartościach, jak przyjaźń, lojalność, miłość i marzenia,
czyli na sprawach, o jakich młodzi ludzie chcą
dziś mówić — wyjaśnia dyrektorka. Na wspólnym
koncercie z udziałem GrubSona, który zakończył
projekt #naprawimyto sala DK była pełna.
Cztery projekty już się zakończyły, ale tylko
na papierze. Wielu uczestników nadal ze sobą
współpracuje i zaczęło systematycznie korzystać z kulturalnej oferty DK. Nie brakuje więc
wspólnych planów na przyszłość. — Pani Ela,
pomysłodawczyni Plotkowiska, chciała, żeby kultura przyszła do niej, pod blok. Wiosną będziemy
się więc spotykać również na naszych urokliwych
podwórkach — zapowiada dyrektorka.
Sabina Horzela-Piskula
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9 grudnia trafi do sprzedaży wydana przez Muzeum w Rybniku historyczna
monografia naszego miasta pt. „Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic”. Publikację
wydaną na dobrym papierze i z kolorowymi ilustracjami tworzą dwa tomy;
to łącznie 1728 stron i 725 ilustracji, w większości wcześniej niepublikowanych,
a także reprint mapy okolic Rybnika z przełomu XVIII i XIX wieku, przedstawiającej
wszystkie zakłady hutnicze, należące do Królewskiego Urzędu ds. Inwalidów
w Rybniku. Bez wątpienia nowa monografia będzie najpoważniejszym kompendium
wiedzy o historii naszego miasta i współtworzących je dzielnic, które były wcześniej
osobnymi miejscowościami.

W ostatnią niedzielę października
parafia św. Wawrzyńca w Ligockiej
Kuźni świętowała 300-lecie swojego
kościoła parafialnego. Kościoła, który
– choć ma 300 lat – na terenie dzielnicy
znajduje się dopiero od 42 lat, tyle też
liczy historia samej parafii.

Drewniany, dziś już zabytkowy kościół pod
wezwaniem św. Wawrzyńca wybudowano
w 1717 roku w Boguszowicach, by zastąpił starą
rozebraną świątynię. W 1975 roku, gdy rozrastające się Boguszowice miały już wybudowany
Opracowanie jest dosyć obszerne i znacz- nowy, znacznie większy i przede wszystkim
nie przekracza zakładaną pierwotnie obję- murowany kościół, ten stary drewniany rozetość. — To konsekwencja prowadzonych przez brano na części i przeniesiono do sąsiedniej
autorów badań, w wyniku których można było dzielnicy Ligockiej Kuźni, gdzie kościelne
odkryć wiele nieznanych do tej pory faktów, władze ustanowiły nową parafię. Poskładany
inne z kolei zweryfikować lub też ukazać na nowo, na nowym miejscu drewniany kościół
w zupełnie nowym świetle. Dzięki temu unik- św. Wawrzyńca poświęcono 14 grudnia tego sanęliśmy sytuacji, w której monografia byłaby mego roku. Dekretem biskupa ordynariusza ks.
powtórzeniem i zebraniem tego, co do tej Herberta Bednorza pierwszym proboszczem
pory napisano o historii Rybnika — wyjaśnia nowej parafii został ks. Henryk Kuś, który
2 października 1991 roku został brutalnie zaBogdan Kloch.
Opracowanie zostało oparte zarówno na mordowany na probostwie w swoim pokoju. Ta
źródłach, jak i literaturze naukowej. Autorzy smutna historia kładzie się cieniem na losach
poszczególnych rozdziałów przeprowadzili tej liczącej dziś około 2,5 tys. dusz parafii.
kwerendy archiwalne i dotarli do wielu informacji o dotychczas nieznanych faktach
z dziejów miasta i jego okolic. Kwerendy te Rybnika (do 1989 r.)” autorstwa Bogdana
objęły zarówno archiwa krajowe, jak i za- Klocha i Dawida Kellera, zapowiadając jedgraniczne (Berlin, nocześnie kontynuację prac nad kompletną
Praga, Brno i inne historią miasta.
W nowej monografii znajdziemy artykuły
m i e j s c a ) . Wa r t o
mieć świadomość, 21 autorów, są wśród nich również pracowże kwestia doku- nicy naszego muzeum: Elżbieta Bimlermentów i tekstów Mackiewicz, Ewa Kulik, Dawid Keller oraz
źródłowych do dzie- dyrektor placówki Bogdan Kloch. Z kolei
jów miasta wciąż rozdział poświęcony architekturze napisał
j e s t o t w a r t a , b o rybniczanin Jacek Kamiński, miłośnik Rybwiele archiwaliów nika i jego historii.
Dwutomowa monografia łączy też osoby
jest rozproszonych
w różnych zasobach dwóch prezydentów Rybnika – Adama Fuarchiwów państwo- dalego, który trwające od 2012 roku prace
wych i kościelnych. nad nią zainicjował, i Piotra Kuczerę, któJak informują mu- rego osobiste zaangażowanie pozwoliło na
zealnicy, zdarza się, ukazanie się publikacji w wersji dwutomowej.
Pierwszy tom to historia rozwoju naszego
że nawet odległe
w czasie źródła zna- miasta w układzie chronologicznym – wiek za
my dzięki inicjatywie i pasji osób prywat- wiekiem, epoka po epoce. W tomie drugim
nych, które zaangażowały się w odszukanie czytelnik znajdzie rozdziały poświęcone wynp. dokumentów uznawanych za zaginione branym aspektom rozwoju i funkcjonowania
miasta od XIX wieku, np.: przemysłowi, rolbądź zniszczone.
Poprzednia monografia Rybnika ukazała nictwu i rzemiosłu, służbie zdrowia i opiece
się w roku 1986, jeszcze w PRL-u, i była nią socjalnej, religii czy kulturze.
Pierwszego dnia sprzedaży, czyli w sobotę
praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka.
Jak ujęto to we wstępie do obecnej publika- 9 grudnia, przywiezioną dopiero co z drukarcji, zawierała ona socjalistyczne spojrzenie ni monografię Rybnika będzie można kupić
na dzieje społeczno-polityczne Rybnika w muzeum po promocyjnej cenie. Od niew XIX i XX wieku i z oczywistych powodów dzieli 10 grudnia będzie tam już sprzedawana
meandrami wiła się po wielu tematach, po 150 zł. Również 9 grudnia historyczne
uwypuklając kwestie zgodne z oficjalną linią wydawnictwo trafi do rybnickich księgarń.
partii i państwa, inne spychając w niebyt. Warto dodać, że chętni do zakupu książki
Z kolei w roku 2008 Muzeum w Rybniku wy- będą musieli być przygotowani na spory cię(WaT)
dało niewielkie opracowanie „Zarys dziejów żar – całość waży 3,5 kg.

Historyczna monografia Rybnika
„Autorzy monografii swoim celem uczynili
wszechstronne ukazanie dziejów miasta oraz
jego dzielnic we wszystkich możliwych aspektach
w powiązaniu z niejednokrotnie trudną historią Górnego Śląska, Polski, Niemiec i Czech.
Historią tworzoną przez Ślązaków, Polaków,
Niemców, Żydów, Czechów i Morawian. Starali
się zwracać uwagę zarówno na odmienności

Tytułowe strony nowej, dwutomowej, historycznej monografii naszego
miasta. Z chwilą ukazania się książki
te staną się najpoważniejszym kompendium wiedzy o historii Rybnika

kulturowe, jak i cechy wspólne regionu Górnego Śląska
z innymi ziemiami polskimi.
Dążyli do wydobycia ze źródeł
nieznanych do tej pory faktów,
umożliwiających lepsze zrozumienie procesów
zachodzących w mieście i okolicznych miejscowościach. Pragnęli uniknąć pisania historii
z punktu widzenia polskiego czy niemieckiego,
co niestety było głównym mankamentem dotychczasowych monografii Rybnika […] Dzieje
regionu, a tym samym Rybnika i okolicznych
miejscowości zdominowane były przez kwestie
konfliktów politycznych, głównie narodowościowych. W zależności od przynależności
państwowej i systemu polityczno-ustrojowego
świadomie pomniejszano wkład poszczególnych
narodowości lub grup społecznych w rozwój
miasta” – piszą we wstępie do monografii jej
redaktorzy Zbigniew Hojka i dyrektor Muzeum
w Rybniku Bogdan Kloch.

34

Nr 11/557; listopad 2017

300 lat kościoła z innej parafii
Śląskiego będący
własnością katowickiej kurii obraz Matki Boskiej Boguszowickiej pochodzący
z 1445 roku. Wisiał
on w pierwszym
boguszowickim kościele, a w tym do
roku 1935, choć nie
wiadomo, w której
jego części. — Matka
Boska Boguszowicka
była najznamienitszym gościem naszej
Uroczystej mszy, którą w kościele św. Wawrzyńca z okazji jego 300-lecia odprawiono 29 października, przewodniczył
jubileuszowej uroczyordynariusz diecezji katowickiej ks. biskup Wiktor Skworc, a wraz z nim koncelebrowali ją proboszcz ks. Bronisław
stości. Moi parafianie
Matysek (z lewej) oraz dziekan ks. Piotr Winkler (z prawej)
widzieli ten piękny
obraz po raz pierwszy — mówi ks. proboszcz 13 figur. — Franciszkanie z Panewnik mają najBronisław Matysek, który nie ukrywa, że większą szopkę; nasza jest za to najpiękniejsza
chciałby, by ten zagościł w kościele na dłużej. — mówi z uśmiechem ks. proboszcz.
Jedną z atrakcji 300-letniego kościoła jest
(WaT)
ruchoma, bożonarodzeniowa stajenka licząca
Dominik Gajda

Zabójcy nigdy nie ustalono, a tym bardziej nie
zatrzymano.
Obecny proboszcz ks. Bronisław Matysek
do dziś wspomina, że przed blisko 27 już
laty wprowadzał się na probostwo z duszą
na ramieniu. Życie parafialne tu kwitnie,
a jak mówi, nowi mieszkańcy dzielnicy, którzy
wprowadzają się np. do nowo wybudowanych
domków szeregowych, powoli wtapiają się
w parafię. Co ciekawe, na terenie parafii nie ma
ani jednej szkoły, choć aż trzy są usytuowane
bardzo blisko jej granic.
Co roku w ostatnią sobotę lipca parafia organizuje wawrzyńcowy festyn, w tym roku z racji
obchodzonego przez cały rok jubileuszu 300-lecia kościoła trwał on całe dwa dni – piątek miał
charakter bardziej religijny, zaś sobota była już
mocno rozrywkowa. Najcenniejszym zabytkiem
w kościele jest ołtarz główny z obrazem przedstawiającym męczeńską śmierć św. Wawrzyńca,
autorstwa Michała Willmana, a pochodzącym
z 1685 roku. Na październikową uroczystość
proboszcz Matysek sprowadził z Muzeum

Jubileusz na inaugurację
Dni Cecyliańskich

Inauguracyjny koncert Festiwalu
Chóralnego Dni Cecyliańskie w kościele
św. Jadwigi Śląskiej połączony został
z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej
kompozytora i pedagoga, rybniczanina
Jacka Glenca, którego utwory zabrzmiaWśród powitanych przez prowadzącego chóralnego, co podkreślił Norbert Prudel, odły w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej
koncert Wacława Mickiewicza gości byli m.in. czytując list gratulacyjny. Wśród kilkudziesięciu
pod gościnną dyrekcją Jerzego Koska.
Wacław Troszka

Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, oraz profesorowie
Aleksander Lasoń i Andrzej Zubek,
w którego klasie studiował przed
laty jubilat, dziś twórca, pedagog i
prorektor katowickiej uczelni. Nim
zabrzmiała muzyka, Norbert Prudel,
prezes Towarzystwa Muzycznego im.
Braci Szafranków, które wspierane
przez miasto i Teatr Ziemi Rybnickiej jest od lat organizatorem Dni
Cecyliańskich, przywitał i podziękował lokalnym chórom, które wzięły
udział w tym wydarzeniu. W tym roku
w rybnickich kościołach w niedziele
19 i 26 oraz w sobotę 25 listopada wystąpiło 15 chórów z Rybnika i jeden
z pobliskich Gaszowic, podtrzymując
śląską tradycję śpiewaczą.
Nie jest przypadkiem, że jubileusz
Jacka Glenca zorganizowano w czasie tego chóralnego święta. Twórca
jest wielkim admiratorem śpiewu
Koncert inauguracyjny Festiwalu Chóralnego Dni
Cecyliańskie w kościele św. Jadwigi na Nowinach
uświetnił jubileusz 30-lecia pracy artystycznej kompozytora
i pedagoga, rybniczanina Jacka Glenca
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utworów, najczęściej liturgicznych, autorstwa
jubilata wiele jest kompozycji chóralnych lub
z udziałem chóru, a także aranżacji na zespoły
chóralne. Tego wieczora w kościele św. Jadwigi
Śląskiej zabrzmiały głównie jego kompozycje
na orkiestrę (Lamentoso, Impresja Milenijna,
Autograph with an Epilogue, Pastorale), jednak
na koniec usłyszeliśmy prawykonanie utworu
Anthem – Jesus Christ, King of The Universe
z udziałem połączonych chórów Autograph
i Dominanta przygotowanych przez żonę jubilata
Joannę Glenc. Całość poprowadził Jerzy Kosek,
pierwszy dyrygent Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze i profesor Akademii Muzycznej
im. Paderewskiego w Poznaniu. Utwory Jacka
Glenca przedzielił II Koncert skrzypcowy d-moll
Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Anny
Gutowskiej, pochodzącej z Rzeszowa utytułowanej skrzypaczki, absolwentki polskich i zagranicznych uczelni muzycznych m.in. w Lozannie
i Wiedniu, laureatki wielu konkursów, w tym
m.in. w Szwajcarii, we Włoszech, Norwegii
i Japonii, koncertującej z najlepszymi orkiestrami w kraju i za granicą. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Wieniawskiego zagrała
porywająco, co zostało słusznie przyjęte, jak
i cały koncert, owacją zgromadzonej publiczności.
(r)
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— Od wielu lat chcieliśmy przeprowadzić dyskusję na temat tego,
czym jest Śląsk i śląskość, w czym Ślązacy są lepsi lub gorsi od innych,
co w Ślązakach jest takiego wyjątkowego, czym warto się chwalić, a co
jest złe. Nie chcieliśmy jednak organizować konferencji naukowej, ale
ująć tę dyskusję w artystyczne ramy. Namówiliśmy więc znawcę Śląska
Marka Szołtyska, aby napisał dla nas teksty, i zaprosiliśmy do ich
prezentacji teatry — mówi Stanisław Wójtowicz, dyrektor pierwszego
festiwalu teatralno-kabaretowego „Śląski konsek”, jaki odbył
się 29 października w Klubie Energetyka Fundacji EDF Polska.

Konsek Śląska
,,Ślązoki spod rajskiego drzewa” to tytuł
scenariusza składającego się z dziesięciu scenek
satyrycznych autorstwa Marka Szołtyska. Przez
kilka miesięcy pracowało nad nim dziewięć
teatrów i grup kabaretowych z regionu, które
w finale miały 15 minut na przedstawienie wybranej przez siebie scenki. — Postawiliśmy na
różnorodność, na festiwalu mamy więc kabaret,
seniorski zespół folklorystyczny, występ kuglarski,
monolog czy nowoczesne spojrzenie na Śląsk
młodych ludzi. Mieszkamy tutaj, kochamy tę
ziemię i tych ludzi, ale część z nas jest „gorolami”
i to jest właśnie scenariusz o takich gorolsko-śląskich konfrontacjach. Zależało nam na tym, by
pokazać, jacy jesteśmy, jakie mamy wady i zalety,
co o sobie myślimy — mówi Jadwiga DemczukBronowska, dyrektor artystyczna festiwalu.
Zespoły wybrały kilka historii, m.in. o smokach,
chipsach i roladach, o mądrej i głupiej pannie,

Pierwsze miejsce pierwszego festiwalu teatralno-kabaretowego „Śląski konsek”
zdobył raciborski Teatr Tetraedr za spektakl „Wodzionka”

o wodzionce, śląskich wrazidlokach czy o wilku,
który pozwał do sądu Czerwonego Kapturka.
Premierowe spektakle oceniali: aktorka Marta
Tadla, aktor i reżyser Mirosław Neinert oraz
historyk, pisarz i nasz redakcyjny kolega Marek
Szołtysek, autor scenariusza, który uczestnicy
mogli nieco modyfikować. — Kilka spektakli jest
rewelacyjnych. Niektórzy zmienili teksty bardzo,
inni trochę mniej. To dla mnie stresujące, bo
publiczność nie wie, jaki był oryginał. Dwie grupy
wybrały tekst o smogu; jedna, grająca z lalkami,
przedstawiła dokładnie moją puentę, z kolei monolog poszedł w stronę polityki – smok nazywa się
Antoni, czego w moim tekście nie było. Widzę, jak
różnie można było te historie zinterpretować. Każdy z wykonawców chce przecież podkreślić swój
indywidualizm — ocenia autor i juror. Pierwsze
miejsce i 3 tys. zł otrzymał młodzieżowy Teatr Tetraedr z Raciborza, prowadzony przez Grażynę

Słowa na jubileusz
— Nie bez powodu „Pojedynek na słowa” nazwany jest małą OFPĄ — mówi Jan
Makowski, prezes fundacji EDF Polska o organizowanym w Klubie Energetyka
turnieju recytatorsko-wokalnym dla utalentowanej młodzieży, która często właśnie
tutaj rozpoczyna swoją artystyczną przygodę.
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Peszek pt. „Samotny tata” i otrzymała notę
marzeń – 40 punktów od jurorów: Grażyny Tabor, Marii Meyer, Kariny Abrahamczyk-Zator
i Michała Wojaczka. — Poziom był niezwykle
wyrównany i uradował nasze dusze, które wciąż
są rozdarte, bo obie drużyny były świetne —
mówiła Grażyna Tabor, przewodnicząca jury.
Półfinały „Pojedynku na słowa” zaplanowano na
4 i 5 stycznia. Wiadomo już, że gwiazdą finału
12 stycznia będzie aktor Jerzy Trela. — Trzeba
mieć talent, być pracowitym i mieć szczęście do ludzi — zdradził swój przepis na sukces Wojciech
Brzeziński, aktor teatru Ateneum w Warszawie,
który zainaugurował jubileuszową edycję „Pojedynku na słowa” doskonałym recitalem „Moje
fascynacje”.
(S)

na Nowinach oraz I Liceum Ogólnokształcącego
w Żorach, zwycięzcy poprzedniego Pojedynku.
Po wyjątkowo wyrównanej rywalizacji, w której
4 recytatorów i 3 wokalistów z każdej ze szkół
sięgnęło m.in. po Mrożka, Tuwima, Poświatowską, Osiecką czy Młynarskiego, tylko
o dwa punkty lepsza okazała się drużyna z Żor,
zdobywając imponujące, co podkreślił Wojciech
Bronowski, 270 punktów. Żorzanie zapewnili
sobie awans do półfinału, a klasę potwierW „Pojedynku na słowa” oprócz uczniów muszą też
dziła Ewa Pawliczek,
wystąpić nauczyciele. Drużynę V LO z Nowin wsparła
nauczycielka i radna Mirela Szutka
najlepsza wokalistka
14. Pojedynku na Słowa. Wtedy sukces zapewnił jej utwór „Jak
zostać wielkim pisarzem” Charlesa Bukowskiego, tym razem
licealistka brawurowo
wykonała piosenkę
z repertuaru Marii
Sabina Horzela-Piskula

Pojedynek wymyślił Wojciech Bronowski,
a w realizacji pomysłu pomógł Stanisław Wójtowicz. Obaj od początku przyglądają się artystycznej rywalizacji młodych ludzi. — Świętujemy
mały jubileusz – 15. edycję Pojedynku. Dzisiejszy
koncert jest 124. koncertem konkursowym,
w którym wystąpiło już 1500 młodych artystów,
187 pedagogów i 111 profesjonalnych artystów.
Te cyfry są dla nas ważne, bo pokazują, że nasza
impreza jest coraz bardziej znana w Polsce oraz
ceniona przez młodzież, nauczycieli i dyrektorów
z 26 szkół w naszym regionie — mówił Wojciech
Bronowski, który 3 listopada w Klubie Energetyka poprowadził pierwszy Pojedynek jubileuszowej edycji. — To nietypowy konkurs, bo kluczowe
nie jest tutaj miejsce, jakie ostatecznie zajmują
w nim szkoły, ale przede wszystkim wyszukiwanie
talentów i pokazywanie młodym ludziom, że bycie
artystą może być dobrym sposobem na życie —
mówi Stanisław Wójtowicz z Fundacji EDF
Polska. Jako pierwsi w tej edycji w szranki stanęli uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego

Tabor, za spektakl „Wodzionka”, który jurorzy
nagrodzili za „odnalezienie właściwej formy
oraz wrażliwe i dowcipne użycie języka teatralnego”, a Agnieszka Rajda grająca w spektaklu
rolę Ewy otrzymała nagrodę aktorską (1,5 tys.
zł). Dwa drugie miejsca zdobyły: teatr Ognista
Małpa z Chorzowa za „Rajskie wrazidloki”
i teatr Apolejka z Rudy Śląskiej za „Smog i kozie
bobki”. Druga z aktorskich nagród przypadła
rybniczance Beacie Kabzińskiej za rolę diabła
w spektaklu „Światło niech świeci”. W trakcie festiwalu „Śląski konsek” pokazano też wyjątkowe
obrazy śląskiego artysty intuicyjnego Jarosława
Kassnera, a o muzyczne wrażenia – i to jakie!
– zadbał zespół Krzikopa z Chorzowa, który
tradycyjne „śpiywki” wzbogacił o nowoczesne
brzmienia i ogromną dawkę energii. — Festiwal
to interdyscyplinarna dyskusja na temat Śląska —
podsumowuje Stanisław Wójtowicz.
(S)
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Celem tego wydarzenie jest nie tylko 5. edycja festiwalu U źródeł sławy
a także zespoły kameralne jak Kwartet
popularyzacja muzyki patrona oraz
Śląski czy Four String – instrumentaliści
przybliżenie jego sylwetki i miejsc,
NOSPR-u. Mamy aspiracje, aby pojaz którymi związany był sławny komwili się również artyści zagraniczni. Ale
pozytor na początku swojej muzycznej
dobry poziom to wyższe koszty, dlatego
drogi (Czernica, Rydułtowy, Rybnik),
niezwykle sobie cenimy dofinansowanie
ale kultury muzycznej w ogóle. Szeroka
z budżetu miasta oraz Ministerstwa
formuła festiwalu pozwala na wprowaKultury i Dziedzictwa Narodowego.
Festiwal Muzyczny im. Henryka Mikołaja Góreckiego
dzenie do programu różnych kompozyGdyby nie to wsparcie i pomoc Teatru
„U źródeł sławy” ma za sobą pierwszy, skromny jubileusz
torów, epok i gatunków muzyki, z czego
Ziemi Rybnickiej, nie moglibyśmy
5-lecia. Dla cyklicznej imprezy artystycznej to czas
korzystają m.in. muzycy jazzowi czy
myśleć o ciągłości i rozwoju festiwalu.
potrzebny do okrzepnięcia, ale i wyznaczenia dłuższej
popowi, tworząc projekty inspirowane
perspektywy. I taką organizatorzy – Towarzystwo Przed nami nadzieja na więcej i lepiej.
kompozycjami Góreckiego.
Jako organizatorzy chcielibyśmy wyjść
Muzyczne im. Braci Szafranków – planują.
W tym roku w Teatrze Ziemi Rybnicz festiwalem poza region rybnicki, bo
kiej w koncercie „Na jazzową nutę” wystąpił wir- którzy gwarantują wysoki poziom artystyczny miejsca związane z Góreckim to również Katotuoz akordeonu Marcin Wyrostek z zespołem i mogą przyciągnąć melomanów. Gościliśmy wice i Zakopane. Czynimy więc starania, aby te
Tango Corazon, tym razem w symfonicznej od- muzyków takiego formatu jak: dyrygenci Jerzy miasta pojawiły się na mapie naszej imprezy. Czy
słonie z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej Maksymiuk, Mirosław J. Błaszczyk czy Jerzy Sal- się to uda, przyszłość pokaże — mówi Jolanta
prowadzonej przez Przemysława Neumanna. warowski, wiolinistów Kaję Danczowską i Piotra Sobczak-Smołka. — Ale już teraz mogę zdradzić,
Również w TZR odbył się koncert „Artystyczne Pławnera, muzyków jazzowych Adama Makowi- że w przyszłym roku planujemy uroczysty koncert
korzenie”, na którym FR pod dyrekcją Jerzego cza, Marka Napiórkowskiego, Dorotę Miśkiewicz w ramach VI edycji festiwalu uświetniający 90.
Salwarowskiego zaprezentowała dzieła Górec- czy Wiesława Pieregorólkę, a ostatnio wirtuoza urodziny Lidii Grychtołówny. Myślę, że będzie
kiego, Kilara i Brahmsa. Kameralny koncert akordeonu Marcina Wyrostka. Na naszym fe- to wielkie święto naszej wspaniałej rybniczanki
z udziałem solistów Adama Mokrusa (skrzypce), stiwalu występowali soliści Opery Krakowskiej, i uczta duchowa dla melomanów.
(r)
Tadeusza Tomaszewskiego (waltornia) i Anny
Góreckiej (fortepian) miał miejsce w Muzeum
w Rybniku, a świetny kwartet smyczkowy „Four
Strings”, złożony z kameralistów Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, wystąpił w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy, zaś soliści Opery Krakowskiej Iwona Socha (sopran), rybniczanin Adam
Sobierajski (tenor) oraz Olga Tsymbalyuk
(fortepian) w Rydułtowskim Centrum Kultury
wykonali popularne arie i pieśni solo i w duecie.
— Po piątej edycji festiwalu możemy się pokusić o jego podsumowanie — mówi dyrektor
imprezy Jolanta Sobczak-Smołka z Towarzystwa
Muzycznego im. Braci Szafranków. — Staramy się, aby wszystkie koncerty festiwalowe
były interesujące i jak na najwyższym poziomie
artystycznym. Chcemy wyrobić u naszych słuchaczy odruch chodzenia na koncerty festiwalu
Góreckiego, bo są ciekawe i nietuzinkowe. Mam
odczucie, że udaje nam się sprostać temu zadaWirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek w symfonicznej odsłonie z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej
niu. Zapraszamy artystów znanych, wybitnych,

Wacław Troszka

Zapraszamy
artystów wybitnych

Zaśpiewaj
9 i 10 gr udnia w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbędzie się 11. edycja Silesii
Gospel Festivalu im. Norberta Blachy,
organizowana przez Śląskie Centrum
Muzyczne „Muzyka i Ruch” oraz TZR.
Tradycyjnie już oprócz koncertów
zaplanowano też warsztaty wokalne.
Poprowadzą je Colin Williams z Wielkiej
Brytanii oraz Kamila Pałasz i Adam Kosewski. Warsztaty (9-10 grudnia) zorganizowane
zostaną w dwóch grupach: dzieci w wieku 6-13
lat oraz młodzież od 14. roku życia i dorośli.

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

gospel

Koszt dwudniowych warsztatów dla dzieci
wynosi 40 zł, dla młodzieży i dorosłych – 70
zł (szczegóły na www.silesiagospelfestival.pl,
info: ilona-kargul@o2.pl). Tradycyjnie już
uczestnicy warsztatów zaprezentują to, czego
się nauczyli, podczas koncertu galowego, 10
grudnia o godz. 19 w TZR. Oprócz instruktorów warsztatów w koncercie tym wystąpią też
zespoły Celebrate Gospel z Wielkiej Brytanii
oraz BBC i Holy Noiz (bilety na koncert galowy – 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu
koncertu). Dodatkową atrakcją tegorocznej

edycji festiwalu będzie koncert gości z Wielkiej
Brytanii – Colina Williamsa i Celebrate Gospel
oraz zespołu instrumentalnego Holy Noiz na
rybnickim rynku, 9 grudnia o godz. 19. Colin
Williams śpiewa muzykę gospel od ponad 30
lat, pierwszym założonym przez siebie chórem
gospel dyrygował już jako 18-latek. Dziś prowadzi wiele warsztatów gospel w całej Europie.
Z kolei zespół Celebrate Gospel tworzy siedmioro wokalistów, których łączy miłość do muzyki. Śpiewają w chórach i zespołach wokalnych
od najmłodszych lat i dziś występują ze znanymi
artystami i grupami na całym świecie. Podczas
plenerowego koncertu usłyszymy pieśni gospel
oraz ich nowoczesne autorskie kompozycje.
(S)
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Bitwa na głosy
Tegoroczna, 32. edycja Silesian Jazz Meetingu była prawdziwą ucztą dla miłośników jazzu,
a szczególnie jego wokalnej odsłony. Dwa z trzech wieczorów zdominował wokal i to jaki! Stacey Kent
i Anthony Strong to gwiazdy światowego formatu, a i nasza Marta Król im nie ustępuje. Laureat
nagrody Grammy Włodek Pawlik oraz wywodzący się z Rybnika Maciek Pysz wprawdzie nie śpiewali, ale
za to jak grali! Jeśli wśród publiczności Teatru Ziemi Rybnickiej znalazła się choć jedna niezadowolona
osoba, to należy ona do grona wyjątkowych malkontentów.

Wykwintna przystawka
od Stacey Kent
Jej styl porównywany jest do wielkich
amerykańskich gwiazd muzyki jazzowej:
Billie Holiday, Elli Fitzgerald czy Nat
King Cole’a. Śpiewa czysto, refleksyjnie
i łagodnie, w tonie przypominającym
rozmowę. Wyszeptuje uczucia i emocje.
Taką Stacey Kent – melancholijną, delikatną, ale też bezpośrednią i naturalną
– usłyszała publiczność podczas niemal
dwugodzinnego koncertu, który zainaugurował 32. Silesian Jazz Meeting.
Mieszkająca w Wielkiej Brytanii Stacey
Kent to wychowana w Nowym Jorku
amerykańska artystka, uznawana za jedną
z najciekawszych wokalistek jazzowych
swego pokolenia. Obdarzona wyjątkowym, krystalicznym głosem i czarem
scenicznym zdobyła serca publiczności na
całym świecie. Śpiewa po angielsku i francusku, a
fascynację kulturą, poezją i językiem znad Sekwany przejęła po dziadku Rosjaninie, który – zanim
wyemigrował za ocean – kilkanaście lat mieszkał
we Francji. Stacey Kent, nie dość, że utalentowana, ma szczęście do współpracowników. Od
dziesięciu lat teksty do jej piosenek pisze m.in.
anglo-japoński pisarz Kazuo Ishiguro, tegoroczny
laureat literackiej nagrody Nobla, a czteroosobowy band, z którym wystąpiła w Rybniku, tworzą
wyjątkowi instrumentaliści, m.in. Jim Tomlinson,
brytyjski saksofonista tenorowy, klarnecista,
kompozytor, aranżer, producent wszystkich płyt
artystki, a prywatnie jej mąż. — To był znakomity,
perfekcyjnie przygotowany koncert. Produkcja na
najwyższym, światowym poziomie, bez przypadkowych momentów, które mogłyby wskazywać na
nieprzygotowanie czy szaleństwo improwizacyjne
muzyków. Stacey śpiewa głównie ballady, niesamowite jest więc to, że tak stonowana,
delikatna muzyka wzbudziła tak
długie brawa. Zazwyczaj emocje
publiczności rosną, gdy pod koniec
występu artysta „odpala” muzyczne
fajerwerki. Tu wszystkie utwory były
w jednym stylu, a owacjom nie było
końca — mówi Michał Wojaczek,
dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej.
TZR wcześniej gościł już kilka
znaczących muzycznych nazwisk,
co z pewnością miało wpływ na
przyjęcie rybnickiego zaproszenia
przez Stacey Kent i jej muzyków,
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Stacey Kent – melancholijna
i delikatna – zachwyciła
publiczność pierwszego dnia
SJM

marcowe”) Georges’a Moustaki zaśpiewany
przez Stacey w duecie z Jimem Tomlinsonem.
Wszystkie te piosenki wielbiciele talentu artystki
przyjęli z wielkim entuzjazmem. Stacey Kent
zaserwowała wykwintną jazzową przystawkę,
po której apetyt na kolejne „muzyczne dania”
czekające na publiczność w ramach Silesian Jazz
Meetingu mógł tylko się wzmóc…

Jazz w trio i kwartecie

występujących na co dzień w prestiżowych salach
koncertowych na całym świecie. — Stacey jest
weganką, stosuje specyficzną dietę, miała więc
bardzo konkretne wymagania co do cateringu,
jaki miał być jej podany. Myślę, że sprostaliśmy
również temu wyzwaniu — dodaje dyrektor TZR.
Kilkanaście dni przed występem Stacey Kent na
Silesian Jazz Meetingu ukazał się jej najnowszy
album „I know I dream”, który artystka nagrała
z 58-osobową orkiestrą symfoniczną. Materiał z
tego krążka po raz pierwszy w Polsce zabrzmiał
właśnie w Rybniku, ale publiczność, która na
koncert przyjechała również spoza regionu, m.in.
z Wrocławia, Warszawy czy Poznania, również
mogła wysłuchać kompozycji z jej starszych
płyt. Były zarówno brazylijskie bossa novy, jak
i powściągliwe, melancholijne i refleksyjne,
często osobiste, wręcz wyszeptane dźwięki i
teksty w językach angielskim i francuskim, w tym
znakomity utwór „Les eaux de mars” („Wody

Lirycznie, dynamicznie i nastrojowo – tak
będziemy wspominać drugi wieczór koncertów
w ramach 32. Silesian Jazz Meeting. Jazzowe spotkanie wypełniły doskonałe występy Maciek Pysz
Quartet oraz Włodek Pawlik Trio. Zapowiadano
na tę okazję koncerty z najwyższej muzycznej półki i – jak się okazało – nie było w tym cienia przesady. Wieczór rozpoczął pochodzący z Rybnika
gitarzysta Maciek Pysz – muzyk znany z jasnego,
lirycznego frazowania, a także pomysłowych
kompozycji w stylu muzyki filmowej. Na scenie
towarzyszył mu doborowy, międzynarodowy
skład: Francuzi – akordeonista Laurent Derache
i perkusista Antoine Banville oraz pochodzący
z Rosji kontrabasista Yuri Goloubev. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że kariera Maćka Pysza
na jazzowej scenie rozwija się konsekwentnie
i ciekawie – muzyk ma na koncie bardzo dobrze
przyjęte albumy: „Insight” (2013), „A Journey”
(2015), „London Stories” (2017, w duecie z włoskim gitarzystą Gianlucą Corona) oraz „Coming
Home” (2017, w duecie z włoskim bandoneonistą Daniele di Bonaventura). Podczas występu
Maciek Pysz przyznał z sentymentem, że grając
w Teatrze Ziemi Rybnickiej wrócił na scenę,
gdzie przed laty zdobywał pierwsze artystyczne
doświadczenia. Po wysłuchaniu pełnego pasji
i emocji koncertu rybnicka publiczność zapewne będzie czekać na kolejne jego powroty
w rodzinne strony. Tuż po nim na scenie zagościł
pianista Włodek Pawlik
w towarzystwie kontrabasisty Pawła Pańty oraz
perkusisty Cezarego
Konrada. Artyści zagrali utwory z albumu
„America” (2015) – publiczność miała okazję
wysłuchać doskonałej
muzyki w mistrzowskim
wykonaniu – wszak lider
Włodek Pawlik świecił nie tylko
blaskiem swojego stroju, ale przede
wszystkim muzyki
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XIII Rybnicka Jesień Chóralna

Zwycięskie Rondo

Wacław Troszka

Zespół kameralny Rondo z Wrocławia zgarnął wszystko!
Pierwsze miejsce i złoty dyplom w kategorii chórów mieszanych
kameralnych, dyplom dla najlepszego dyrygenta im. prof.
Czesława Freunda dla Małgorzaty Podzielny i wreszcie Grand
Prix XIII Festiwalu Chóralnego im. Henryka M. Góreckiego
Rybnicka Jesień Chóralna. A dodać trzeba, że wrocławianie
nie tylko dobrze śpiewali, ale i świetnie się prezentowali.
Nim jednak w Teatrze Ziemi Rybnickiej
uhonorowano tegorocznego zwycięzcę, w czasie koncertu inauguracyjnego w kościele św.
Józefa Robotnika wystąpił laureat poprzedniej
edycji festiwalu – chór Salutaris z Białorusi pod
dyrekcją Olgi Yanum, która również została
laureatką nagrody dla najlepszego dyrygenta
festiwalu.
W tym roku odstąpiono od tradycji wręczania nagród w czasie koncertu laureatów, ale
zrobiono to w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie
wcześniej odbyły się konkursowe przesłuchania. Przystąpiła do nich dość skromna liczba
sześciu chórów, a jury (prof. Joanna Glenc
z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, prof. Benedykt Błoński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i dr hab. Włodzimierz Sidelik z Akademii
Muzycznej w Krakowie) przyznało: w kategorii chórów jednorodnych złoty dyplom

i I miejsce chórowi
kameralnemu SiLaureat Grand Prix chór Rondo z Wrocławia i jego nagrodzona dyrygentka Małgorzata Podzielny
renes z Warszawy
Koncert laureatów już tradycyjnie odbył
(nagroda za najlepsze wykonanie utworu
współczesnego) pod dyrekcją Magdaleny się w bazylice św. Antoniego, a uczestników
Gruziel, zaś srebrne – zespołowi Rebelove i publiczność powitał jej proboszcz ks. Grzez Łodzi pod dyrekcją Marii Hubluk-Kaszuby gorz Olszowski, zaś w roli zapowiadającego
(nagrodzonemu dodatkowo za najlepsze poszczególne zespoły zadebiutował Tadeusz
wykonanie utworu patrona festiwalu) Kolorz, muzyk, artysta kabaretowy i pedagog
oraz chórowi z czeskiego Trzyńca pod dy- (ZSE-U, MDK). Inicjatorami festiwalu i jego
rekcją Zuzany Lasotovej i Jana Nowaka. organizatorami są Ilona Kargul, założycielka
W kategorii chórów mieszanych – kame- i szefowa Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka
ralnych najwyżej, jak już wspomnieliśmy na i Ruch” oraz Michał Wojaczek, dyrektor TZR,
wstępie, oceniono zespół Rondo, zaś dyplom który powiedział: — W tym roku zgłosiło się nieco
srebrny zdobył chór kameralny Heri et Hodie mniej chórów niż w poprzednich edycjach, ale jak
pod dyrekcją Michała Konopackiego. Na- w wielu konkursach, bywają lata uboższe i bogatsze.
tomiast w kategorii chórów mieszanych nie Cieszy fakt, że chór Salutaris, ubiegłoroczny zwycięzprzyznano dwóch najwyższych wyróżnień, zaś ca RJCh, został owacyjnie przyjęty w Akademii Mudyplom brązowy otrzymał chór Antidotum zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
gdzie wystąpił w ramach naszego festiwalu. (r)
z Kielc pod dyrekcją Ewy Robak.

formacji to także laureat pierwszej w historii polskiego jazzu nagrody Grammy (2014). Repertuar
rybnickiego koncertu dał wyraz amerykańskim
inspiracjom Włodka Pawlika – w utworach pobrzmiewały liczne nawiązania do różnorodnych
odsłon jazzu, bluesa, rocka czy musicali.

retro jazzu, dał show, w którym było wszystko:
cudowny wokal, w którym pobrzmiewał i Stevie
Wonder, i Nat King Cole, a nade wszystko sam
Strong, nadając ich przebojom swingowego
brzmienia, jego wirtuozerskie zabawy z klawiaturą, niebywała energia na granicy muzycznego
ADHD, gawędzenie z publicznością i świetny
zespół towarzyszący, a na koniec autorskie tradycyjne zdjęcie z publicznością, które muzyk lubi
zamieszczać na Instagramie. Mamy więc nadzieję, że trafi tam i to z Rybnika. Radosny nastrój,
jaki pozostawił po sobie artysta, towarzyszył
publiczności zapewne jeszcze długo.
— Tegoroczną edycję SJM uważam za niezwykle
udaną. Pokazaliśmy bardzo różnorodne odcienie
jazzu i to w gwiazdorskim wykonaniu. Udowodniliśmy, że tej muzyki nie trzeba się bać. A to wszystko
dzięki wyjątkowym wykonawcom potrafiącym
wywołać to, co w jazzie najważniejsze – emocje.
Wszystkie koncerty miały prawie komplety publiczności, co jest sukcesem, tym bardziej że w tym
samym czasie jazzowe imprezy odbywały się też
w Bielsku-Białej, Gliwicach i Raciborzu. W tym
roku po raz pierwszy partnerem SJM była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, co dobrze
wróży kolejnym edycjom, bo mamy nadzieję na
dalszą współpracę. Stawiamy na różnorodność,
by każdy meloman znalazł coś dla siebie — podsumował imprezę Michał Wojaczek.
(D), (m), (r)

Zdjęcia Wacław Troszka

najbardziej, pierwszego koncertu ostatniego dnia
SJM. Marta Król wraz z pianistą i aranżerem
Pawłem Tomaszewskim oraz jego muzykami
zaprezentowali utwory z albumu „Tribute to The
Police”, będącego efektem projektu, w którym
zmierzyli się z kompozycjami założonego 40 lat
temu legendarnego zespołu, nadając im jazzowe
I wisienka na torcie
brzmienie. To niesamowite wrażenie, kiedy znane
Stinga trudno nazwać muzykiem jazzowym,
przeboje jak „Every Breath You Take”, „Roxanale to on z czasów zespołu The Police (z dwone” i inne znakomite utwory, wzbogacone klawima ustępstwami z okresu solowej kariery) był
szowym solo Tomaszewskiego i instrumentami
wielkim nieobecnym ciałem, ale duchem jak
dętymi brzmią jak jazzowe standardy z najwyższej
półki. I jeszcze głos, emocje i interpretacja Marty
Pewne jest, że interpretacje przebojów The Police w wykonaniu
Król zmiękczające męski oryginał, a pogłębiające
Marty Król przekonałyby samego Stinga
mroczne niekiedy Stingowe treści. Jak mówiła
wokalistka, projekt jest hołdem dla zespołu,
na którym wychowało się kilka pokoleń fanów
i który jest dla niej ważną inspiracją. — Album
jest wynikiem kompromisu między artystycznymi
światami, moim i Pawła — mówiła. — Zależało
mi, by jazzowe improwizacje nie ograniczyły
rozpoznawalności utworu i jego przekazu, ale
jednocześnie wpisały się we współczesny kontekst
brzmieniowy. I to doskonale się udało.
— Z wielkim szacunkiem dla wcześniejszych
wykonawców, ale to będzie prawdziwa wisienka na
torcie tegorocznej edycji SJM — tak występ Anthony Stronga z zespołem zapowiedział dyrektor
TZR Michał Wojaczek. I nie przesadził. Brytyjski
wokalista i pianista jazzowy, przedstawiciel tzw.
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Basia sama w domu

POLECA!

na podstawie filmu hiszpańskiego reżysera
Luisa Buñuela z 1962 roku, w którym grupa
Najnowsza komedia Marka Rębacza pt.
zamożnych znajomych spotyka się na wspól„Basia sama w domu, czyli moje najgornej kolacji. Gdy przyjęcie dobiega końca,
sze święta”, która w nieco przewrotny
z tajemniczych powodów goście nie są
sposób wprowadzi widzów w atmosferę
w stanie wyjść. To początek zawziętej walki
zbliżających się świąt. Zimowa, grudniowa
o przetrwanie… Przedstawienie trwa prawie
opowieść o dziewczynie, której bankrutujący
2,5 godziny.
pensjonat w wigilijny wieczór odwiedza
5 grudnia, wtorek, godz. 18
trzech podejrzanych mężczyzn. Ubieranie
choinki, wigilijna kolacja i prawdziwe powoOpłatek dla seniorów
dy, dla których mężczyźni znaleźli się w penPrzedświąteczne spotkanie dla rybnicsjonacie Basi. Na scenie: Klaudia Kuchtyk,
Mikołaj Roznerski, Krzysztof Kiersznowski, kich seniorów. W programie m.in.: koncert
kolęd w wykonaniu połączonych chórów
Lech Dyblik oraz Sławomir Pacek.
Nadzieja i Andante, występ zespołu Klika
1 grudnia, piątek, godz. 19
Machnika, prezentacje filmowe, słowo ks.
Grzegorza Olszowskiego oraz wręczenie
Anioł zagłady
podziękowań osobom współpracującym
Retransmisja opery z Metropolita Opery
z seniorami. Atmosferę zbliżającego się
w Nowym Jorku. Tym razem rybnicka puBożego Narodzenia dopełnią świąteczne
bliczność zobaczy operę, której twórcą jest
życzenia i przełamanie się opłatkiem.
Brytyjczyk Thomas Adès, jeden z najbardziej
18 grudnia, poniedziałek, godz. 13
rozpoznawalnych współczesnych kompozytorów. Libretto „Anioła zagłady” powstało
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Sylwestrowy toast
w krainie walca
Ten punkt repertuaru ma już swych stałych
bywalców. Wszyscy, którzy również w tym roku
zdecydują się spędzić sylwestra w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, nie powinni czuć się zawiedzeni.
Na gości czeka bowiem nie lada atrakcja: Wielka
Gala Johann Strauss Show w wykonaniu artystów
m.in. Narodowego Lwowskiego Teatru Opery
i Baletu. Muzyczna podróż do baśniowej krainy
walca pełnego wirujących sukien, pięknych kobiet
i flirtujących dżentelmenów. W koncercie, który
zachwycił już tysiące widzów, oprócz znakomitych
solistów bierze udział jedna z najlepszych orkiestr
świata, Royal Strauss Orchestra. W programie
najlepsze kompozycje rodziny Straussów, wirujące walce, zabawne polki, wirtuozerskie arie
oraz fragmenty popularnych operetek: „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Wiedeńska
krew” i „Noc w Wenecji”. W przerwie koncertu
poczęstunek w foyer.
31 grudnia, niedziela, godz. 20.30
(D)
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DKK w grudniu
Dyskusyjny Klub Książki działający w rybnickiej bibliotece zaprasza na ostatnie w tym roku spotkania. Rozmowy będą poświęcone dorobkowi Szymona Hołowni
oraz odkrywaniu rodzinnych sekretów przez bohaterkę
powieści Fannie Flagg.
Pierwsze spotkanie zaplanowano
na 12 grudnia o godz. 17 (biblioteka główna, ul. Szafranka 7) – a więc
jeszcze przed Bożym Narodzeniem
będzie okazja podyskutować na temat „Między
sacrum a profanum” poprzez przyjrzenie się książkom dziennikarza i publicysty Szymona Hołowni.
Lektury z dorobku autora można potraktować
jako swoiste czytelnicze rekolekcje – Hołownia
wiele pisze o chrześcijaństwie, wierze, Kościele,
a ostatnio wydał dwie książki poświęcone życiu
świętych. Jest także stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego” oraz
wyrazistą osobowością medialną – znanym dziennikarzem, założycielem
dwóch fundacji wspierających sierocińce i szpitale w Afryce, człowiekiem
błyskotliwym, inteligentnym, potrafiącym zainteresować innych tym, co ma
do przekazania. Po tych intelektualno-duchowych przygodach zapraszamy
do sięgnięcia po rzecz nieco lżejszą – lecz wciągającą i całkiem zabawną. 28
grudnia o godz. 16 (filia nr 2, ul. Zebrzydowicka
30) porozmawiamy o „Babskiej stacji” Fannie
Flagg. Bohaterka powieści poznaje ciekawostki
z życia swojej rodziny, a w szczególności niezwykle pomysłowej i temperamentnej Fritzie, która
w latach 40. XX wieku prowadziła wraz z siostrami
stację benzynową, była także jedną z nielicznych
cywilnych lotniczek.
Zapraszamy do lektury i dyskusji!

4 grudnia, godz. 19.00
KONSTYTUCJA

Prod.: Chorwacja, Czechy,
Słowenia, Macedonia, 2016,
dramat/komedia, 90 min.,
scen. i reż.: Rajko Grlić, obsada: Nebojša Glogovac, Dejan
Aćimović, Ksenija Marinković.
Vjeko jest 60-letnim nauczycielem w liceum, który
poświęcił całe swoje życie
badaniu chorwackiej historii
i języka. Mieszka w zaniedbanym lokum wraz z ojcem,
przykutym do łóżka byłym oficerem faszystowskiej
armii chorwackiej. Na domiar złego przed niespełna
rokiem tragicznie zginął partner Vjeko, wiolonczelista
Bobo. Pozbawiony chęci do życia bohater jedyną radość
znajduje w wieczornych spacerach, podczas których
prowokacyjnie włóczy się po mieście w makijażu i
kobiecym ubraniu. Pewnej nocy zostaje pobity przez
grupę wyrostków aż do utraty przytomności. W szpitalu
Maja, dobiegająca pięćdziesiątki pielęgniarka, rozpoznaje we Vjeko lokatora tej samej kamienicy, której
piwnicę zamieszkuje.

Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90
Program działalności na grudzień

• 4.12, poniedziałek, godz.
10.00 – dyżur prawniczy mec.
Gerard Kuźnik;
• 5.12, wtorek, godz. 11.00
– Spotkanie autorskie: Otylia
Harnasz i Aniela Witosz;
• 7.12, czwartek, godz. 11.00
– wykład: „Indie a Europa: próba interpretacji rozbieżności
cywilizacyjnych” – Włodzimierz
Musiał;
• 13.12, środa, godz. 12.30 –
„Zagrożenia związane z czadem
i pożarami w budynkach mieszkalnych” – Bogusław Łabędzki, Państwowa Straż Pożarna
Rybnik
• 14.12, czwartek, godz. 11.00
– wykład: „Przedstawiciele
młodego pokolenia w sztuce

polskiej” – Helena
Kisielewska;
• 16.12, sobota, godz. 14.00 –
Spotkanie opłatkowe, szczegóły
na tablicy ogłoszeń;
• 20.12, środa, godz. 12.30 –
wykład: „Gdzie szukać pomocy
przy niepełnosprawności ruchowej” – Hanna Filusz, OPS Rybnik;
• 18.12, poniedziałek, godz.
10.00 – dyżur prawniczy mec.
Gerard Kuźnik.
Przerwa świąteczna
21-31.12.2017
Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym
tematem. Pozostałe zajęcia wg
planu wywieszonego na tablicy
ogłoszeń tylko dla członków UTW
Rybnik.

Poniedziałkowe seanse dla starszych
i młodszych wielbicieli dobrego kina. Projekcje
rozpoczynają się o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.
• 4 grudnia – Twój Vincent (animacja, dramat, kryminał, reż. Dorota Kobiela, Hugh
Welchman)
• 11 grudnia – Bracia Lumière (dokument,
reż. Thierry Fremaux)

11 grudnia, godz. 19.00
Pewnego razu w listopadzie

Produkcja: Polska 2017, dramat/obyczajowy, 92 min,
scen. i reż.: Andrzej Jakimowski, obsada: Agata Kulesza,
Grzegorz Palkowski, Jacek
Borusiński, Krzysztof Kiersznowski, Marek Probosz.
Marek i jego matka zostają
eksmitowani z jednej z warszawskich kamienic i tułają
się od noclegowni do noclegowni. Wszędzie zostają
wyrzuceni z powodu… psa. W końcu znajdują schronienie w jednym ze squatów, tyle że w czasie Dnia Niepodległości zostają obrani za cel bandy narodowców.
Resztę tej historii na pewno już słyszeliście w mediach.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca
historia warszawskiej rodziny, rozgrywająca się w
przeddzień potężnej demonstracji patriotycznej z okazji
Święta Niepodległości. Wykorzystany w filmie materiał
dokumentalny został zrealizowany przez reżysera i operatorów, będących bezpośrednimi świadkami wydarzeń
z Święta Niepodległości z dnia 11 listopada 2013 roku.

18 grudnia, godz. 19.00
Cicha noc

Prod. Polska, 2017, obyczajowy/komedia, 97 min., reż.:
Piotr Domalewski, obsada:
Dawid Ogrodnik, Tomasz
Ziętek, Arkadiusz Jakubik,
Agnieszka Suchora, Tomasz
Schuchardt, Maria Dębska,
Paweł Nowisz.
Adam, na co dzień pracujący
za granicą, w wigilię Bożego
Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na polskiej
prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać
kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do
odegrania w intrydze ma jego ojciec i brat, z którym
Adam jest w konflikcie, oraz siostra z mężem. Sytuacja
komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość
oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską
tradycją, na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie
spodziewa się, jak wielki wpływ na życie ich wszystkich
będą miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.

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.
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AFA, CZYLI KTO? — Tematem zainteresowałam się po obejrzeniu dokumentalnego filmu „Zgoda – miejsce
niezgody”, który mną wstrząsnął. Mieszkam niedaleko Świętochłowic i ogromnym zaskoczeniem było dla
mnie to, że człowiek żyje w pewnej rzeczywistości, o której kompletnie nic nie wie — mówi Dominika Bara,
autorka powieści „Afy” poświęconej losom więźniów świętochłowickiego obozu pracy „Zgoda”. W latach
1943-1945 mieściła się tam filia obozu koncentracyjnego Auschwitz, przejęta pod koniec stycznia ´45 przez
czerwonoarmistów, a potem przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Obóz, którego komendantem był
Żyd, działał do listopada 1945 roku, a w bestialskich warunkach więziono tam również wielu mieszkańców
Górnego Śląska. — To książka o losach więźniów i o reakcji na te losy młodego pokolenia. Akcja powieści toczy
się w czasach przedwojennych, wojennych i powojennych oraz współczesnych, a bohaterkami są więźniarki
Frida i Truda oraz wnuczka jednej z nich – Joanna — mówiła Dominika Bara podczas spotkania „Kobiety
w literaturze – literatura o kobietach”, które odbyło się 15 listopada w Halo! Rybnik. — Kiedy jest się afą (po
śląsku małpą), nie jest się traktowanym zbyt poważnie i nie jest się partnerem do rozmów. I myślę sobie,
że te nasze śląskie dzieje tak właśnie są postrzegane — mówiła o tytule powieści pisanej również gwarą oraz
o więźniach tego obozu, których losy wciąż są marginalizowane. — Podczas jednego z autorskich spotkań
jeden z mężczyzn płacząc prosił, żeby za to, co się stało, ktoś go tylko przeprosił — wspominała Dominika Bara.
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NA POCZĄTKU BYŁ DOTYK. — Historia człowieka zaczyna się od dotyku. Przemawia do naszej
wyobraźni, jest wyjątkowy, daje początek wszystkiemu, co w nas. Dłoń jest też przy końcu życia; gdy
tracimy wszystko, leki nie pomagają, słowa nie niosą pociechy, a my bezradni nie jesteśmy w stanie
pomóc, możemy przytulić, dotknąć dłoni i pomilczeć — mówił dr Jacek Kurek w trakcie kolejnego
wykładu w bibliotece głównej. Historyk, który od kilku lat odkrywa przed rybniczanami zakamarki
historii i sztuki oraz tajemnice mistrzów pędzla, zabrał słuchaczy w niekonwencjonalną podróż do
renesansowego Rzymu: czasów Caravaggia, jego mistrza, genialnego, choć samotnego i nigdy nie
pogodzonego ze sobą Michała Anioła Buonarrotiego i Rafaela Santi, z którym ten ostatni toczył
artystyczne boje. — Z przedziwnej nienawiści i rywalizacji między Rafaelem a Michałem Aniołem
powstał cały renesansowy Rzym — mówił dr Kurek. Opowieść o dłoni, która wręcz obsesyjnie wraca
w dziełach renesansowych twórców, uzupełniały slajdy prezentujące freski i obrazy, które zdobią
Kaplicę Sykstyńską w Watykanie i kościół św. Ludwika Króla Francji, ulubioną rzymską świątynię
dr. Kurka. Historyk przytoczył też fragmenty prozy czeskiego pisarza Karola Schulza oraz poezji
św. Jana Pawła II. W tym sezonie przedpołudniowe dotąd spotkania z Jackiem Kurkiem odbywają
się o godz. 17. W trakcie kolejnego, 13 grudnia, historyk opowie o Petersburgu.

ZADUSZKI DLA UCHA. 3 listopada w sali koncertowej Teatru Ziemi Rybnickiej odbyły się IV Rybnickie Zaduszki Muzyczne. W hołdzie dla artystów, którzy, jak to mówią
sami muzycy, odeszli do największej orkiestry świata, wystąpiło 12 zespołów z Rybnika
i okolicy: Blueset, Hairy Angel, Jinx, Kaduceus, Niekazan, Ostatni Pociąg, Seattle Sound
Project, Sekcja, Tata Sławek, The Farsk, Whatever, Znaki Czasu. Według przyjętej formuły
tego wyjątkowego koncertu, każda grupa gra w jego trakcie po dwa utwory nieżyjącego
artysty bądź artystów we własnej interpretacji. Zespół Blueset, który pojawił się na scenie
jako pierwszy, mógł sobie pozwolić na małe odstępstwo – zagrał dwa własne utwory, bo
w marcu zmarł dobrze znany w Rybniku i grający również w South Silesian Brass Band
puzonista tej grupy Saturnin Abrahamczyk. Przypomnijmy, że nieco wcześniej Rybnik
pożegnał niezapomnianego Czesława Gawlika. Bez wątpienia najbardziej zaskoczył
publiczność Kaduceus, który zagrał jeden z przebojów zmarłego również w tym roku
Zbigniewa Wodeckiego – „Chałupy welcome to”. Członkowie zespołu robili to, paradując
na scenie w strojach kąpielowych i wykopując na widownię dmuchane piłki plażowe.
Takich zaduszek w TZR jeszcze nie było.

KONCERT POLSKI. 8 listopada z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w Muzeum w Rybniku wystąpił z recitalem pianista i kompozytor Marcin Dominik Głuch (44
lata), który zagrał „Program polski”, złożony wyłącznie z utworów polskich kompozytorów, m.in.: Chopina, Kurpińskiego, Niewiadomskiego i Różyckiego. W czasie koncertu
miały miejsce prawykonania jego dwóch kompozycji o prawie takim samym tytule: „Pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego” i „Pamięci Wojciecha Kilara”, a na koniec koncertu
artysta wykonał wyjątkowy utwór przedwojennego kompozytora Felicjana Szopskiego „10
polskich melodii ludowych na narratora i fortepian w jednej osobie”. W tym przypadku
pianista po zagraniu kolejnych części kompozycji odwracał się od klawiatury i z werwą
recytował gwarowe teksty ludowych opowieści. Niestety organizowane przez muzeum
koncerty nie cieszą się wielkim zainteresowaniem melomanów. Na ten listopadowy wybrało się ich ledwie 11. A szkoda, bo ich kameralna atmosfera sprzyja dobremu odbiorowi
artystycznych wrażeń. Marcin Dominik Głuch jest też dyrygentem i antropologiem kultury.
Jego ojciec również komponował; ma na swoim koncie m.in. muzykę do polskiego serialu
z lat 80. „Życie Kamila Kuranta”, a także m.in. do filmu „Królewskie sny”.
Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

Kalejdoskop kulturalny
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Kalejdoskop kulturalny
Wojciech i przedstawicielka dzieci Magdalena Szweter,
przyznali drugie miejsce szachistce Zuzannie Gaszce (ZSP
nr 2), trzecie – gimnastyczce Sandrze Materzok (SP nr 21),
a nagrodę prezydenta wyśpiewała sobie Natalia Ludwig
(ZS-P nr 9). Serca publiczności skradła za to Ofelia Sobik z
SP nr 24 w Popielowie (na zdj.), która tańcem opowiedziała
historię pewnego anioła. — Czwarty rok tańczę w Teatrze
Ziemi Rybnickiej w Studio Tańca „Vivero” u pani Patrycji
Misiewicz. Dziś wykonałam taniec modern, który jest połączeniem tańca jazzowego i współczesnego — mówi ze
znawstwem 10-letnia Ofelia. Gwiazdą wieczoru był wokalista Piotr Tłustochowicz, który wystąpił z recitalem. Warto
dodać, że zwycięski układ choreograficzny, który Karolina
Mikołajec zaprezentowała w Niedobczycach, przyniósł
jej również pierwsze miejsce podczas 4. Wojewódzkiego
Festiwalu Talentów w Katowicach. 17 listopada Karolina
pokonała tam blisko 30. tańczących solistów i zespołów
i wystąpi 6 grudnia w koncercie laureatów.

Sabina Horzela-Piskula

MAŁE GIGANTKI. Zatańczyła do piosenki z czołówki
serialu „Diagnoza” i wygrała 9. edycję konkursu „Pokaż
co potrafisz”, który odbył się 11 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach. — Spodobała mi się ta piosenka
i postanowiłam do niej zatańczyć. Trenuję w Młodzieżowym Domu Kultury w grupie pani Moniki Floryszak,
która zawsze pomaga mi w dążeniu do celów — mówi
zwyciężczyni Karolina Mikołajec z SP nr 9 z Zamysłowa (na
zdj z prawej). Tym razem finaliści zaprezentowali nie tylko
taneczne i wokalne talenty, ale przekonali też publiczność,
że lubią grać na skrzypcach i cymbałkach, znają magiczne
sztuczki, układają kubki i recytują, a nawet grają w szachy
z zamkniętymi oczami. — W szkolnych eliminacjach wzięło
udział 350 uczniów, w finale mieliśmy 22 uczestników i
18 konkursowych prezentacji. Po raz pierwszy w historii
konkursu finalistki to same dziewczyny — mówi radny
Henryk Cebula, współorganizator konkursu. Jurorzy:
Sabina Dyla-Grad, Michaela Sczansny, Marcin Zbigniew
Sabina Horzela-Piskula

TEATR NAD ROZLEWISKIEM. — W trzcinach i rozlewiskach „przesiedziałam” dziesięć lat,
zanim zmieniłam sposób postrzegania świata i malarstwa, dzięki artyście Edgarowi Degas, który
mawiał: „Sztuką nie jest to, co ty widzisz, ale to, co dzięki tobie widzą inni” — mówiła Małgorzata
Kapłan, warszawska malarka, podczas wernisażu wystawy swoich obrazów „Wszystko płynie...”
16 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Do 7 stycznia możemy tam zobaczyć jej pejzaże, które
dla absolwentki wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu są głównym
motywem i inspiracją. — Wychowałam się na warszawskim blokowisku i żeby dostrzec kawałek
nieba, musiałam się mocno wychylać, pewnie stąd wzięła się moja fascynacja naturą. Wypełniając
swoje obowiązki nie mamy czasu, by się zatrzymać, a ja proponuję spojrzenie w niebo i pod
nogi, posłuchanie ptaków czy dotknięcie drzewa. Dlatego właśnie jeżdżę na plenery, bo kiedy
zamykam za sobą drzwi, trafiam w miejsca, w których główną rolę odgrywa natura — mówi
malarka, której pejzaże zainspirowały krajobrazy Nieszawy, Dunaju i Tatr. Fascynują ją kolory,
a bliskim żywiołem jest woda, symbolizująca też upływ czasu. — Heraklitowe „panta rhei”, czyli
wszystko płynie, zachęca do tego, by chwytać chwilę, nastrój, życie… — mówi warszawianka,
która kieruje też fundacją terapii przez sztukę „Kolorowy start”.

Czar wspomnień

12 listopada w filii Młodzieżowego
Domu Kultury przy ul. Chabrowej odbył
się wernisaż wystawy prac wychowan-

ków Pracowni Walor prowadzonej przez
Ewę Tomas-Modlich. W trakcie wernisażu
pn. „Wspomnień czar” młodzi ludzie wspominali piąty plener artystyczny „Tajemnicze
Bełty” w Górach Sowich, a goście podziwiali wykonane przez nich rysunki, kolaże,
ceramiki, płaskorzeźby i prace malarskie.
A wszystko to w wyremontowanych wnętrzach, które uroczyście otwarła dyrektor
placówki Barbara Zielińska. Wręczyła też
wyróżniającym się członkom grupy nagro-
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dy książkowe i dyplomy. W trakcie wernisażu pokazano też prezentację multimedialną
„Tajemnicze Bełty” i zapowiedziano organizację przyszłorocznego pleneru na Zamku
Czocha, w miejscowości Leśna.

wojskowych połączonych
z etiudami teatralnymi,
pokazano 27 października
w Teatrze Ziemi Rybnickiej
na zakończenie oficjalnej
uroczystości zorganizowanej przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Z wojskiem w szeregu
i Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybni„Oddać wszystko, żeby wszystko
ku. Począwszy od pieśni „Deszcze niespomieć” – to tytuł widowiska muzycznego
kojne” przez dramatyczną „Dziewczynę
przygotowanego przez młodzież oraz
z granatem” poznajemy wspomnienia komnauczycieli z Młodzieżowego Domu
batanta wojennego, w którego rolę wcielił
Kultury z okazji święta terenowych
się Tadeusz Kolorz. Rybniczanin wspólnie
organów administracji wojskowej. Prez Zofią Paszedną napisał też scenariusz
mierowe przedstawienie wyreżyserowane
tego widowiska. Historia o wolności,
przez Zofię Paszendę, złożone z pieśni
pamięci i szacunku w wykonaniu: teatru
Cicho-Sza (op. Zofia Paszenda), zespołu
tanecznego Reflex (op. Monika Floryszak)
oraz grup wokalno-instrumentalnych
z MDK-u (op. Wojciech Świerczyna, Maciej
Skowroński, Mariusz Miszkurka i Karolina Filec) została nagrodzona owacją na
stojąco. Młodzi ludzie usłyszeli też wiele
ciepłych słów od uczestniczących w uroczystości kombatantów i żołnierzy.
(S)
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Dopłynąć
do wyspy

Na ratunek zwierzętom

Sabina Horzela-Piskula

Wspólnie ze strażakami wydobyli szczeniaki spod gruzów w Czerwionce, pomogli
staremu psu uwięzionemu na zamarzniętym stawie w Kamieniu i okaleczonemu
— W 2016 roku śląscy policjanci
kotu Hubertowi, który był częstym gościem księgarni Orbita – członkowie rybnickiej
fundacji „Jestem głosem tych, co nie mówią” w Halo! Rybnik opowiedzieli o pomocy, odnotowali ponad 1400 prób samobójczych.
Ponad 650 z nich zakończyła się śmiercią.
jaką okazują potrzebującym zwierzętom.
Tylko w pierwszym półroczu 2017 roku
— Działamy na zasadzie domów tymczasowych, mówi Izabela Kozieł, która stworzyła dom dla
mieliśmy już ponad 800 tego typu zgłoszeń,
w których uratowane przez nas zwierzęta wycho- trzech kotów i 10-letniego labradora. 30 września
z których 300 miało tragiczny finał. 60
dzą na prostą i przebywają do czasu, aż znajdziemy w Halo! Rybnik członkowie fundacji opowiadali
takich prób podjęli ludzie młodzi – dzieci
im stały dom. Taki model wsparcia jest o wiele lep- o tym, jak zostać jej wolontariuszem, dlaczego
i młodzież do 18. roku życia — podsumowuje
szy od schroniska, bo zwierzę cały czas przebywa należy sterylizować i kastrować koty i jakie
Paweł Warchoł z Komendy Wojewódzkiej
z człowiekiem
Policji w Katowicach. Niepokojące dane
— mówi Izaprzedstawiono w trakcie konferencji
bela Kozieł,
,,Myśli suicydalne, próby samobójcze”
wiceprezes
11 października w rybnickiej szkole
fundacji
muzycznej.
„Jestem głosem tych, co
nie mówią”.
Domów tymczasowych
związanych z
fundacją jest
dziś około
dziesięciu.
Trafiają tam
głównie psy i
koty, ale rybnicka fundaCzłonkowie rybnickiej fundacji „Jestem głosem tych, co nie mówią” opowiedzieli o pomocy, jaką niosą potrzebującym
zwierzętom
cja pomagała
też świnkom morskim, chomikom, szczurom, kary czekają na oprawców zwierząt. Mówili też
żółwiom czy królikom. Fundacja działa od o uprawnieniach, jakie mają inspektorzy fundwóch lat i utrzymuje się z darowizn od osób dacji, również do występowania przed sądem.
prywatnych. Jej trzon stanowi dziś 15 osób — Na posesję wchodzimy zwykle w asyście policji,
w różnym wieku i różnych profesji, które łączy ale gdy dochodzi do zagrożenia życia zwierzęcia,
chęć pomocy zwierzętom, również tym z wypad- możemy to zrobić sami. Najprostszym rozwiąków, bezdomnym, wolno żyjącym i skrzywdzo- zaniem byłoby stworzenie policji dla zwierząt,
nym. — Są wśród nas inspektorzy, którzy jeżdżą z uprawnieniami, jakie mają jej funkcjonariusze
na interwencje zgłaszane nam przez mieszkańców w USA — mówił Rafał Bednarek. — Ludzie
– głównie są to zaniedbania i przypadki znęcania często chcą reagować, ale nie wiedzą jak. Prasię nad zwierzętami. Ich liczba niestety rośnie. cujemy zawodowo, więc czasem nie możemy od
Odławiamy też chore koty, które leczymy w klini- razu przyjechać na wezwanie, ale są odpowiednie
kach weterynaryjnych i w zależności od charakteru służby, jak policja, straż miejska czy schronisko, do
wypuszczamy albo szukamy dla nich domu — których można zadzwonić — przekonuje Izabela

Schronisko w potrzebie
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rybniku Wielopolu
przygotowuje się do zimy i w związku z tym jego pracownicy
proszą o pomoc rzeczową.
Potrzebne są mianowicie dywany, wykładziny dywanowe i ręczniki
(poduszki i kołdry nie wchodzą w rachubę), które pomogą psom ze
schroniska lepiej znieść zimowe miesiące. Rzeczy te najlepiej samemu
dostarczyć do schroniska przy ul. Majątkowej 42. Tylko w przypadku
dużej ilości tych artykułów pracownicy schroniska będą mogli odebrać
je sami (kontakt telefoniczny: 32 42 46 299). Obecnie w schronisku
przebywa około 200 psów; więcej informacji o działalności placówki
na stronie internetowej (www.schronisko.rybnik.pl).
(WaT)
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Dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy z rybnickich szkół i placówek szkolno-wychowawczych oraz wychowawcy pracujący z dziećmi
i młodzieżą obejrzeli film pt. ,,Myśli suicydalne,
próby samobójcze”, z którego dowiedzieli się,
że samobójstwo jest obecnie najczęstszą po wypadkach przyczyną śmierci wśród dzieci i nasto-

Kozieł. Podczas spotkania Marcin Jamrożek
opowiedział też o sytuacji kotów wolno żyjących.
Ich los nie jest też obojętny członkom
Stowarzyszenia KOTewka Rybnicka Kocia
Przystań, którzy dbają o poprawę jakości życia
kotów wolno żyjących i pomagają bezdomnym
i porzuconym stworzeniom znaleźć dom. Mówią, że koty wolno żyjące wciąż niestety są źle
traktowane, przeganiane i podtruwane, a ich
karmiciele nie mają w Rybniku łatwego życia.
Działalność obydwu fundacji można śledzić
na ich profilach na Facebooku i stronach internetowych (www.fundacjajestemglosem.pl
i www.humanico.pl), gdzie znajdziemy też numery kont bankowych. Warto dodać, że każdy,
kto przyniesie do Halo! Rybnik karmę czy żwirek dla podopiecznych fundacji, w zamian otrzyma drobny upominek.
(S)

Nie kupuj! Przygarnij!
Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt
w Wielopolu (ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają
na nowy dom i kochających właścicieli. Wystarczy dowód
osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transporter dla kota oraz
dobre chęci, by zyskać oddanego przyjaciela na wiele lat.
Zdjęcia psów i kotów, które można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schronisko.rybnik.pl oraz
na facebookowym profilu placówki.
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oczekiwań swoich bliskich” lub „nie chcę już
żyć”. Z badań wynika, że takie komunikaty
i rozważania na temat śmierci i sensu życia
zdarzają się najczęściej na tydzień przed próbą
samobójczą. Są też komunikaty pozawerbalne,
jak rozdawanie ulubionych rzeczy: płyt, książek
i pamiątek, ale też szukanie domu dla ukochanego zwierzaka czy przepraszanie innych
za wcześniejsze nieporozumienia i proszenie
o wybaczenie. Do prób samobójczych mogą
doprowadzić długotrwałe trudne sytuacje, jak
kłopoty w szkole i w rodzinie oraz niemożliwość
ułożenia sobie relacji w gronie rówieśniczym.
— Ważne, by znalazł się ktoś – nauczyciel, ciocia,
wychowawca, mama lub koleżanka – kto uświadomi takiej osobie, że nie jest sama i poradzi
sobie, bo tuż obok niej jest „wyspa”, do której
może dobić — przekonuje prof. Janas-Kozik.
Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że niepokojące sygnały i zachowania zaobserwowane
u swoich uczniów i wychowanków powinni
zgłaszać szkolnym pedagogom lub psychologom, a ci – rodzicom. Pomocy można szukać
w najbliższej poradni zdrowia psychicznego,
ale też w Centrum Pediatrii w Sosnowcu czy
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.

— Samookaleczanie się – nacinanie skóry na
przedramionach, nadgarstkach i ramionach,
rzadziej na podudziach, jądrach i okolicach narządów płciowych, ale też oparzenia gorącą wodą
i przypalanie skóry papierosem – pozbawione
jest intencji samobójczej — wyjaśniła z kolei
zebranym dr Ksymena Urbanek z Centrum
Pediatrii w Sosnowcu. Prelegentka tłumaczyła,
że to „jedynie” pewna forma komunikowania
się, poszukiwanie uwagi, wołanie o pomoc,
zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w rodzinie,
ale również sposób regulacji emocji: redukcja
lęku, gniewu, napięcia czy poczucia winy lub
samokaranie się również za pozytywne rzeczy,
które przytrafiają się nastolatkowi, a na które,
jego zdaniem, nie zasłużył.
Konferencję w Rybniku zorganizowały Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w ramach Śląskiego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2013-2020. Oprócz Rybnika podobne
konferencje odbyły się w stolicach pozostałych
subregionów: w Katowicach, Częstochowie
i w Bielsku-Białej.
(S)

Bez domu, ale nie bez pomocy

nieco cieplej, do noclegowni zgłaszało się więcej
osób, a gdy w połowie listopada się ochłodziło,
„meldowało” się ich tam mniej. Czas pokaże,
czy ta tendencja się utrzyma — mówi Edyta
Wąsowicz, kierownik Zespołu ds. bezdomności
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku. Gdy
nastają pierwsze chłody, pracownicy zespołu,
wspólnie ze strażą miejską odwiedzają miejsca,
w których przebywają bezdomni odrzucający
ofertę miejsca w noclegowni. Obecnie to
w sumie 80 opuszczonych budynków, altan,
pustostanów i innych tego typu „schronień”.
Ich lokatorzy otrzymują informacje o możliwościach skorzystania z bezpłatnego noclegu
w schroniskach i pomocy żywnościowej.
— W porównaniu z ubiegłym rokiem trzynaście takich miejsc zostało zlikwidowanych bądź zabezpieczonych, pojawiły się
za to trzy nowe „schronienia”. Z kolei aż
w ośmiu bezdomni są szczególnie narażeni
na zamarznięcie — wyjaśnia Edyta Wąsowicz. Na początku listopada przeszło
80 osób bezdomnych przebywało w terenie,
90 korzystało ze schroniska przy ul. 3 Maja,
a 96 z oferty Domu Nadziei w Niewiadomiu.
Informacje o noclegach i wyżywieniu
bezdomni otrzymają pod całodobowym,
bezpłatnym numerem telefonu: 987. Na
potrzebujących czekają także pracownicy
zespołu ds. bezdomności OPS pod numerem telefonu 32 42 63 551 oraz w siedzibie
przy ul. Białych 7 (II piętro) w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7 do 15,
we wtorki od godz. 7 do 16 oraz w piątki
od godz. 7 do 14.
(D)

latków. Dziewczyny najczęściej decydują się na
zażycie leków, chłopcy wybierają konkretniejsze metody: wieszają się lub skaczą z wysokości.
W grupie poniżej 12. roku życia przypadki
prób samobójczych są rzadsze, ale niestety
skuteczniejsze. — Około 50 procent młodzieży
ma myśli samobójcze — tłumaczyła z ekranu
prof. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, wskazując na czynniki, które zwiększają ryzyko samobójstw wśród
młodych ludzi; to m.in. fizyczna lub psychiczna
przemoc w rodzinie, zaniedbanie, śmierć rodzica lub kłótnie na linii rodzic – rodzic lub rodzic
– dziecko, ale też separacje i rozwody, ponowne
związki rodziców i tzw. rodziny patchworkowe.
Do tak dramatycznego kroku mogą też pchnąć
choroby, w tym psychiczne, samego dziecka
lub członków rodziny, ale też samobójstwa
w najbliższym otoczeniu lub w grupie przyjaciół, które mogą stać się „wzorem” do naśladowania. — Zachowania samobójcze są trochę
jak „zarażanie się”. Mówimy wtedy o efekcie
Wertera, czyli o naśladownictwie — wyjaśnia
prof. Małgorzata Janas-Kozik. Młodzi ludzie
mogą mówić wprost: „chcę popełnić samobójstwo”, „moje życie nie ma sensu”, „jestem do
niczego”, „nie mam po co żyć”, „nie spełniam

Jak co roku informujemy o miejscach, w których podczas jesienno-zimowych
chłodów osoby bezdomne z terenu Rybnika mogą otrzymać schronienie, ciepłe
posiłki i odzież.
dwa, przeznaczone dla kobiet rotacyjne
mieszkania chronione.
Bezdomnych wspiera także Polski Czerwony
Krzyż. Od poniedziałku do piątku (od godz. 9
do 15) w rybnickiej siedzibie tej najstarszej polskiej organizacji humanitarnej (ul. Chrobrego
16) można otrzymać żywność, środki czystości i używaną odzież. PCK pośredniczy też
w przekazywaniu sprzętu RTV i AGD oraz mebli.
Z kolei panie skupione wokół ochronki św. Mikołaja przy boguszowickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Małachowskiego
18 przez pięć dni w tygodniu przygotowują
dla bezdomnych ciepłe posiłki, pieczywo i domowe ciasto, które wydają od poniedziałku
do piątku, od godz. 13.30 do 14.30. Na potrzebujących czeka
tam też ciepła odzież.
Pan Alfred (na pierwszym
planie) w schronisku przy
W mieście funkcjonuul. 3 Maja przebywa już
je również schronisko
od dwóch lat
dla mężczyzn (ul. 3
Maja 48b), które prowadzi Stowarzyszenie
im. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym.
— W tym roku zaobserwowaliśmy nowe
dla nas zjawisko. W
październiku, gdy było
Wacław Troszka

Takie wsparcie od lat oferują zarówno
miejskie placówki, jak i instytucje kościelne i organizacje humanitarne. Bezdomni
mężczyźni mogą skorzystać ze schroniska
św. Brata Alberta w Przegędzy (ul. Mikołowska 78, tuż za granicami Rybnika), Domu
Nadziei w Niewiadomiu przy ul. Sportowej
136/1, który przyjmuje również bezdomne
kobiety z dziećmi lub z jednego z dwóch
czteroosobowych mieszkań chronionych. Na
kobiety z dziećmi czekają też: „Przytulisko”
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 (centrum
miasta) oraz Centrum Matki z Dzieckiem
„Maja” w Raciborzu (ul. Sempołowskiej
5). W Rybniku od lat funkcjonują również
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Andrzejki – święto patrona zakochanych
Współcześnie niewiele się wie o św. Andrzeju, ale to przecież nie przeszkadza, żeby fajrować, czyli świętować andrzejki, które
przypadają dokładnie w ostatnim dniu listopada. Może jednak warto tego świętego poznać? Dawniej bowiem ten dzień był
wyjątkowo celebrowany, zwłaszcza przez młodych i zakochanych.
Rybak z Kafarnaum w Ziemi Świętej – św.
Andrzej – zajmował szczególne miejsce w gronie apostołów, był przecież bratem najważniejszego z nich – św. Piotra. Po wniebowstąpieniu
Chrystusa św. Andrzej działał jako misjonarz
na terenie Grecji, gdzie zginął śmiercią męczeńską w miejscowości Patras. Starożytna jeszcze tradycja uczy, że było to 30 listopada 65 lub
70 roku. Zmarł na krzyżu w kształcie litery „X”,
dlatego podobnie wyglądający znak drogowy
informujący o przejeździe kolejowym nazywa
się „krzyżem św. Andrzeja”. Ludowa tradycja
chrześcijańska na Śląsku i w całej Polsce – a jest
ona o wiele starsza od tradycji walentynkowej
– uczyniła św. Andrzeja patronem młodzieży
i zakochanych, przez którego prosi się Boga
o małżeńskie szczęście i potomstwo. Dlatego
w jego święto organizuje się zabawy andrzejkowe, podczas których próbuje się odgadnąć
swoją małżeńską przyszłość. Sposobów takiego
wróżenia jest kilka. Kiedyś wlewano do wody
roztopiony ołów lub cynę, a dzisiaj jest to wosk.
Potem z kształtu odlewu próbuje się wróżyć.
Śląska tradycja uczy też, że można strugać
jabłka i ostrużyny rzucać na podłogę. Następnie
w ich ułożeniu wypatruje się liter, od których
może zaczynać się imię przyszłego narzeczonego. A jeżeli młodzi ludzie byli już po ślubie,
ale oczekiwali dziecka, to w podobny sposób
w andrzejkowy wieczór wróżyli sobie, jakie
mają dać mu imię. Wydaje się jednak, że taka
praktyka wróżenia z jabłkowych ostrużyn nie
mogła być starsza, jak z przełomu XVIII i XIX
wieku. Bowiem dopiero wtedy, za rządów pruskich na Śląsku, państwo wprowadziło przymus
szkolny, dzieci obowiązkowo chodzić musiały

do szkoły, zatem ludzie powszechnie znali litery alfabetu. Bo
tylko ta umiejętność
umożliwiała doszukiwanie się kształtu
liter z ułożenia tych
obierek. A czemu Ślązoki rzucały obierki
z jabłek a nie oszkrabiny, czyli obierki z kartofli? Powody są przynajmniej cztery. PO
PIERWSZE – jabłka
są na Śląsku znane
od najdawniejszych
Jedną z andrzejkowych zabaw jest wróżenie z ostrużyn jabłkowych. Czy dostrzegasz, jakie litery lub jakie słowo
czasów, zaś kartofle
można wypatrzeć z uchwyconych na zdjęciu ostrużyn?
przyszły tutaj dopiero
pod koniec XVIII wieku. PO DRUGIE – ze
I jeszcze przy tej andrzejkowej atmosferze
względów praktycznych lepiej było wieczoro- chcę powiedzieć, że najbardziej znanym miejwą porą podczas andrzejkowego świętowania scem w Europie, związanym ze św. Andrzeobierać jabłka i je jeść, a obierki wykorzystywać jem, jest nadmorskie miasteczko Amalfi, na
do zabawy. PO TRZECIE – jabłko kojarzy się południu Włoch, około 70 km od Neapolu.
z damsko-męskimi wydarzeniami spod rajskie- Tam są pokazywane fragmenty kości, czyli
go drzewa, a kartofel jest w tym względzie mało relikwie św. Andrzeja apostoła. Zostały one
romantyczny i pozbawiony głębszej symboliki. w 1202 roku wykradzione z Konstantynopola
PO CZWARTE – jabłka jesienno-andrzejkową przez amalfijskich krzyżowców i przewiezione
porą to owoc sezonowy, więc ich wtedy nie drogą morską do Amalfi – gdzie znajdują się
brakuje. A zatem nie zapomnijmy o tym owo- do dzisiaj. Zatem ten nadmorski kurort św.
cu, organizując andrzejkowe imprezy. Trzeba Andrzeja w Amalfi nadaje się właściwie idealby może tutaj jeszcze nadmienić, że aż dziw nie na miejsce świętowania andrzejek. Trzeba
bierze, że Polska, jako największy producent jednak pamiętać, że to jedno z najdroższych
jabłek w Europie nie potrafi andrzejkowego miejsc na wczasy, jakie można w Europie znaświętowania wykorzystać promocyjnie dla leźć. Polecam więc andrzejki w domu wśród
reklamy jabłek, szarlotek, jabłkowych czipsów, jabłkowych przysmaków.
soków, nalewek czy cydrów.
Tekst i zdjęcia Marek Szołtysek

Relikwiarz z Amalfi z podobizną św. Andrzeja wraz z krzyżem w kształcie litery „X”
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Nadmorska miejscowość Amalfi to włoskie i europejskie centrum kultu św. Andrzeja oraz jedna z droższych
miejscowości turystycznych Italii
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Wielki album Rybnika

(cz. 155)

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda
publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy.
Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie
cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy
w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone
nam zdjęcia – dziękujemy!

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Z D J Ę C I E n r 1 5 5 / 1 : Tę
fotografię wykonał znany
chwałowicki fotograf Paweł
Walter (1911-1983). Zdjęcie
przedstawia budowanie wiaduktu kolejowego nad drogą
z Chwałowic do Świerklan.
I stąd dwa podstawowe pytania. Pierwsze – w którym
roku zrobiono to zdjęcie?
Pomocą może być uchwycone w kadrze auto syrena,
które produkowano w latach
1957-1983. Może też znajdzie się rodzina właściciela
ówczesnej syrenki. Miała ona
numer rejestracyjny: 78-3351. Drugie jednak pytanie
jest bardziej złożone. Otóż
na terenie obok wiaduktu nie
ma już dzisiaj widocznych na
zdjęciu familoków. To miejsce
się zmieniło, pewnie przez
nadsypanie z powodu szkód
górniczych. Prosimy zatem
o pomoc w wyjaśnieniu historii tego kawałka chwałowickiej ziemi.
ZDJĘCIE nr 155/2: Oto
piękne zdjęcie z około 1940
roku. Z lewej widzimy stary
kuchenny mebel, zwany po
śląsku byfyjym, albo bifyjym.
Leży na nim od lewej: brołtbiksa (pojemnik na chleb),
książeczka do nabożeństwa,
w głębi jakaś miska z jedzeniem, porcelanowy dzbanek
na kiszkę, czyli kwaśne mleko,
zaś na skraju po prawej stoi
przysłowiowa już szolka tyju,
czyli kubek z herbatą.
Mamy jednak dwa podstawowe pytania. Pierwsze – czy
ktoś rozpoznaje uchwycone
na zdjęciu kobiety? I drugie
– co ta kobieta z lewej robi?
Co trzyma w rękach?

155/1

155/2

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl
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ROW Rybnik skompletował już zespół, który w przyszłym roku ma walczyć
o powrót do żużlowej ekstraligi. To będzie
zupełnie nowa drużyna; z tegorocznego
składu pozostali w Rybniku tylko juniorzy.
Za dopingową wpadkę Łaguty i będący jej
konsekwencją spadek do I ligi klub i jego kibice płacą wysoką cenę, bo oto budowana od

Wacław Troszka

klubu z Wrocławia. Po wcześniejszym wytransferowaniu, wiele lat temu z Rybnika Mariusza
Węgrzyka można uznać to wręcz za tradycję.
I marnym pocieszeniem dla kibiców jest fakt,
że ROW skasował za Australijczyka ponad
300 tys. zł odstępnego, co w polskim żużlu,
w którym zawiera się na ogół kontrakty na
jeden sezon jest ewenementem. Co ciekawe
w Rybniku posadę szefa klubowych
mechaników obejmie dotychczasowy
mechanik i mentor Maksa Fricke’a,
były żużlowiec, Anglik Mark Courtney,
który zastąpi Ryszarda Małeckiego,
przygotowującego w tym roku klubowe motocykle głównie dla młodzieży,
w tym dla Kacpra Woryny. Mieszkający
na stałe we Wrocławiu (!) Courtney
towarzyszył Maksowi od początku
jego startów w polskiej lidze, zajmując
się również całą logistyką związaną ze
startami w różnych częściach Polski
i Europy czy serwisowaniem silników.
Nowy zaciąg to mieszanka zawodników, którzy w rybnickiej drużynie będą
jeździć po raz pierwszy i tych, którzy
wracają do niej po dłuższej lub krótszej
przerwie. Powracają więc Ukrainiec
Powrót do rybnickiej drużyny Australijczyka Troya Batchelora (na zdjęciu z prezesem
Andriej Karpow (30 l.), tktóry w rybKrzysztofem Mrozkiem), jest dla wielu kibiców sporą niespodzianką
nickim zespole startował w latach 2010trzech sezonów drużyna praktycznie przestała 2011, a ostatni sezon spędził w ekstraligowym
istnieć. Wiadomo już, że w przyszłym roku Falubazie, ale wystąpił tylko w ośmiu meczach
w barwach ROW-u ze starego składu zoba- osiągając średnią biegową 1,03 pkt. Po dwuletczymy jedynie tegorocznych juniorów. Cała niej właściwie przerwie powraca Troy Batchelor
reszta – Baliński, Musielak, Fricke i Lindgren, (30 l.) , który w 2015 roku, gdy ROW po raz
a nawet Rafał Szombierski znalazła sobie no- ostatni jeździł w I lidze, zaraz po Sebastianie
wych, ekstraligowych pracodawców, a Grigorij Ułamku, był najskuteczniejszym zawodnikiem,
Łaguta jest zawieszony za doping. To przykre, ówczesnej rybnickiej drużyny. W 2016 roku
ale takie są dzisiejsze realia sportowe i finanso- wystąpił tylko w jednym ekstraligowym meczu
we. Ekstraliga i I liga to dwa różne finansowe ROW-u, ściągnięty awaryjnie wobec braków
i sportowe światy. Najbardziej żal 21-letniego kadrowych na mecz z Falubazem. Spod taśmy
Australijczyka Maksa Fricke, który w Rybniku wychodził jeszcze jako tako, ale później na
przejeździł trzy sezony i kibice bardzo liczyli, ze dystansie tracił pozycje. W tym sezonie jeździł
zostanie „rekinem” na znacznie dłużej. Nieste- w Wybrzeżu Gdańsk, które na koniec rozgryty po Czechu Waclawie Miliku to drugi młody, wek w barażowym dwumeczu walczyło z Get
utalentowany zawodnik, który po rozjeżdżeniu Well Toruń o miejsce w ekstralidze. W pierwsię w Rybniku odchodzi do znacznie bogatszego szym spotkaniu na toruńskiej Motoarenie w 6

Rajd Leśnej Kurki
W niedzielę, 29 października, gdy
w wielu zakątkach Polski straszył orkan
Grzegorz, odbył się Rajd Nordic Walking
Fair Play „Leśna Kurka”, zorganizowany
przez Rybnicki Klub Nordic Walking.
Na leśną trasę wyruszyły 72 osoby w wieku od
9 do 75 lat. Tym samym Leśna Kurka stała się
największą imprezą nordic walking, jaka w tym
roku odbyła się w Rybniku. Poza rybniczanami
w las pomaszerowali chodziarze z Jastrzębia-
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Zdroju, Knurowa, Gliwic, Tarnowskich Gór,
Międzybrodzia Bialskiego, Częstochowy i Krakowa. Po pokonaniu pierwszych 200 metrów
z 6-kilometrowej trasy po raz kolejny tego dnia
się rozpadało, a i wiatr zaczął przybierać na sile.
To jednak nie odstraszyło uczestników rajdu i
wszyscy szczęśliwie dotarli do mety, gdzie czekały na nich pamiątkowe medale oraz dyplomy
z czasem pokonania trasy.
Gdy śmiałkowie przemierzali leśną trasę,
odbył się Slalom Dzikiej Kurki, w którym wzięły
udział dzieci w wieku 4-8 lat. Slalom pomimo
opadów deszczu przyniósł najmłodszym sporo

uciechy. Wszyscy uczestnicy po pokonaniu
swoich dystansów mieli okazję ogrzać się przy
ognisku. — Formuła rajdu nie zakładała wyłonienia zwycięzców, którzy najszybciej pokonali
trasę, liczyła się przede wszystkim dobra rodzinna
zabawa. Dlatego też wyłoniliśmy zwycięzców
w dość nietypowych kategoriach: najliczniejsza
rodzina, najliczniejsza drużyna/klub oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu — mówi
Paweł Mitura-Zielonka z Rybnickiego Klub
Nordic Walking i zapowiada powrót Leśnej
Kurki, w przyszłym roku i koniecznie przy nieco
bardziej sprzyjających warunkach pogodowych.

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Zupełnie nowa drużyna

startach zdobył 13+1 pkt, ale w rewanżowym
pojedynku w Gdańsku w 5 startach uzbierał
tylko 7+1 i był tym zawodnikiem, do którego
rozczarowani zmarnowaną szansą na awans do
ekstraligi gdańscy kibice mieli sporo pretensji.
W składzie „rekinów” zobaczymy też trzech
debiutantów. To kolejni dwaj 30-latkowie: Anglik Graig Cook, który w tym roku wywalczył
awans do cyklu Grand Prix i został mistrzem
Anglii, ale w polskiej lidze jeszcze się nie
ścigał oraz Mateusz Szczepaniak, dla którego ROW będzie ósmym klubem w karierze.
W latach 2004-2008 jeździł w Częstochowie,
ścigając się w ekstralidze, ale od roku 2009 ściga
się już głównie w I lidze, z wyjątkiem sezonu
2013, gdy reprezentował barwy ekstraligowej
Polonii Bydgoszcz. Ostatnie dwa sezony spędził
w Krakowie, a w tym roku był najskuteczniejszym zawodnikiem Nice 1 ligi żużlowej; wygrał
34 ligowe wyścigi z 72, w których startował
i osiągnął średnią biegową 2,361 pkt. Jak sam
przyznaje liczył na miejsce w którejś z drużyn
ekstraligowych, ale, żadna interesująca oferta
się nie pojawiła, dlatego deklaruje, że chce
wjechać do ekstraligi z ROW-em Rybnik.
Znacznie młodszym, 23-letnim zawodnikiem jest urodzony w Tarnowskich Górach
wychowanek Włókniarza Częstochowa Artur
Czaja, który w tegorocznym sezonie zdobywał
punkty dla Unii Tarnów. Z 28 ligowymi „3”
uzyskał średnią biegową 1,987 i zajął na liście
rankingowej zawodników I ligi 16. miejsce.
Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie
powinien punktować jeszcze lepiej.
Na warunki I ligi to skład bardzo solidny,
ale, by awansować do ekstraligi trzeba będzie
wygrać nie tylko zasadniczą część sezonu, ale
i mecz finałowy (zakładając oczywiście, że
ROW do niego awansuje). W przypadku porażki w I-ligowym finale pozostaje mecz barażowy
z przedostatnią drużyną ekstraligi. Na kilka
miesięcy przed nowym sezonem, można być co
najwyżej optymistą. Zresztą najnowsza historia
ROW-u pokazuje, że by jeździć w ekstralidze
niekoniecznie trzeba wygrać I ligę. W końcu
w 2015 roku ROW nawet nie awansował do
pierwszoligowego finału, a mimo to w sezonie
2016 ścigał się w ekstralidze.
Wacław Troszka
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Wacław Troszka

Rybnickim siatkarzom powodów do radości w tym sezonie
nie brakuje

Krótko i szybko

Marcin Troszka

Siatkarze po wypadku

Po pięciu zwycięstwach z rzędu siatkarze Volleya Rybnik doznali pierwszej, i
jak na razie jedynej, porażki w tegorocznych rozgrywkach II ligi. We własnej hali
przegrali z TKS Auto Partner Tychy 1:3 (21, -16, -17, -22). Można to chyba uznać za wypadek przy pracy, bo w kolejnych spotkaniach rybniczanie byli bezlitośni dla swoich rywali i
wygrywając kolejne trzy mecze 3:0 pokonali: Strzelce Opolskie, Żory Jastrzębski Węgiel i
Politechnikę Opolską. Po 9 rozegranych kolejkach w ligowej tabeli Volley z dorobkiem 22
pkt zajmuje drugie miejsce i do prowadzącego MCKiS Jaworzno traci tylko punkt. Trzecie
w tabeli Strzelce Opolskie tracą do rybniczan 2 pkt. Do zakończenia I rundy rozgrywek
pozostały dwie kolejki. 25 listopada rybniczanie mieli się zmierzyć na swoim parkiecie
z Górnikiem Radlin, a 2 grudnia zagrają wyjazdowy mecz w Kętach z miejscowym
Kęczaninem. Rundę
rewanżową rybniczanie
rozpoczną 9 grudnia od
spotkania wyjazdowego z GKS-em Katowice, a 16 grudnia już we
własnej hali zagrają z
MKS-em Będzin II.
Następny mecz już w
nowym roku, 6 stycznia
w Andrychowie.

Koszykarki RMKS-u słuchają rad trenera Grzegorza Korzenia

Zapracowane koszykarki

Koszykarki RMKS-u Rybnik po 5 rozegranych spotkaniach zajmują 2.
miejsce w rozgrywkach grupy B II ligi. W ostatnim spotkaniu we własnej hali
pokonały po raz drugi w tym sezonie RKK AZS Racibórz tym razem 69:61 (w Raciborzu RMKS wygrał 75:63). We wcześniej rozegranych spotkaniach rybniczanki
wygrały w Wiśle z miejscowym ISWJ 83:60 oraz u siebie z AZS-em Katowice 77:56.
Końcówka listopada będzie dla naszych koszykarek bardzo pracowita. 26 listopada
u siebie podejmą niepokonany JAS-FBG Sosnowiec (początek meczu o godz. 17 w
hali sportowej w Boguszowicach), trzy dni później 29 listopada także w Rybniku po
raz pierwszy w tym sezonie zagrają z La-Basket Piekarami Śl., a 2 grudnia rozegrają
spotkanie rewanżowe w Katowicach z miejscowym AZS-em. Do najlepiej punktujących w rybnickim zespole zawodniczek należą: Julia Strymecka (81 pkt), Małgorzata
Struzik (57) i Alicja Kopiec (48).

dniu odbył się turniej indywidualny, w którym najlepiej
z rybniczanek walczyła Kinga Zgryźniak, sklasyfikowana na
w Na 13. Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Kra68. miejscu; Alicja Klasik była 81., Patrycja Frystacka 163.,
snożona w Knurowie zawodnicy sekcji bokserskiej RMKS-u
a Beata Pękała 209. Startowały 244 zawodniczki. W rozeRybnik zdobyli drużynowo III miejsce na 26 startujących
granym drugiego dnia turnieju drużynowym, w składzie
klubów z Rosji, Białorusi, Słowacji, Czech, Niemiec i Polski.
pierwszej reprezentacji Polski wystąpiły: Alicja Klasik, Kinga
Najlepiej w turnieju boksowały dziewczyny: Oliwia Buchta
Zgryźniak, Beata Pękała (wszystkie RMKS Rybnik) oraz wroi Anna Pierchała, które wygrały swoje walki finałowe.
cławianka Zofia Janelli (KS Szpada Wrocław). W stawce 21
W Knurowie pierwsze miejsce wywalczył także junior Paweł
drużyn Polskie szpadzistki zajęły dobre 7 miejsce.
Masternak, a drugie miejsca zajęli: Dawid Ruciński oraz
w Rybniccy ratownicy z rozegranego w Kędzierzynie Koźlu
Szymon i Artur Skorupa.
finału Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym wrócili
w W niedzielę 26 listopada na kąpielisku Ruda rozpocznie się
z kilkoma medalami. Dorota Wencławek dwie konkurencje
sezon morsowań, na które zaprasza Rybnicka Grupa Biegowygrała, a w kolejnych dwóch zajęła 3. miejsce. Tymoteusz
wa „Pędzimy razem”. Spotkania z lodowatą wodą odbywać
Świecak dwukrotnie zajął w konkurencji indywidualnej
się tam będą w niedziele o godz. 15. Morsowania potrwają
3. miejsce, podobnie jak kobieca sztafeta startująca
do 4 marca z wyjątkiem Wigilii i sylwestra.
w konkurencji 4 x 50 m z przeszkodami. Drużyna rybnickiew W pierwszy weekend listopada w hali sportowej w Bo- go WOPR-u wystąpiła w składzie: Anna Stefaniak, Dorota
guszowicach odbył się III Puchar Polski juniorów i juniorek Wencławek, Dominika Kuczera, Daria Warmińska, Maja
w szpadzie. W stawce 98 zawodników z Polski i Słowacji Dziublińska, Karolina Tomala, Alicja Michalak, Jakub PawRMKS Rybnik reprezentowało aż 12 zawodników. Najlep- las, Korneliusz Zapert, Marcin Holona, Tymoteusz Świecak,
szym z nich okazał się Jarosław Fajkis, który po bardzo do- Wladislav Bannikov, Szymon Cichulski, Jakub Szyniec oraz
brych walkach znalazł się w pierwszej ósemce turnieju, prze- trenerka Monika Nowak.
grywając w ćwierćfinale, jak się później okazało ze zwycięzcą
w Koszykarze MKKS-u Rybnik wciąż na swoim koncie mają
turnieju Wojciechem Lubienieckim (PTG Sokół Mielec) 9:15.
tylko dwa zwycięstwa i niestety zajmują przedostatnie miejW drugim dniu na plansze wyszło 108 szpadzistek. Najlepszą
sce w II-ligowej tabeli. Jednak ostatnie spotkania w wykonaz nich okazała się Julia Falińska (KSz Warszawianka), która
niu rybnickich koszykarzy pokazują, że drużyna po kłopotach
w finale pokonała Barbarę Brych (UKS Wołodyjowski) 15:13.
zdrowotnych swoich podstawowych zawodników gra coraz
Z rybniczanek najlepiej spisała się Alicja Klasik, która jako
lepiej i można mieć nadzieję, że w najbliższych meczach stać
najmłodsza uczestniczka turnieju zajęła 12. miejsce. Kinga
ją będzie na odniesienie kolejnych ligowych zwycięstw. 18
Zgryźniak zajęła 17., Patrycja Frystacka 30., a Beata Pękała
listopada w ostatnim jak dotąd spotkaniu we własnej hali
55 miejsce. Cztery zawodniczki RMKS -u Rybnik: Alicja Klasik,
MKKS przegrał z trzecią drużyną tabeli Zagłębiem Sosnowiec
Kinga Zgryźniak, Beata Pękała oraz Patrycja Frystacka zostały
73:84, a potem w meczach wyjazdowych uległ w Przemyślu
powołane przez Polski Związek Szermierczy na Puchar
(6 miejsce) miejscowemu AZS-owi 73:79, a 22 listopada
Europy kadetek w niemieckim Heidenheim. W pierwszym
w Bytomiu tamtejszej Polonii 62:83. Do końca pierwszej
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rundy rybniczanom zostały dwa mecze, 2 grudnia we
własnej hali podejmą dziesiątą w tabeli Pogoń Rudę Śl.,
a 9 grudnia w Katowicach zmierzą się z miejscowym Mickiewiczem. Rundę rewanżową podopieczni trenera Łukasza
Szymika rozpoczną 17 grudnia spotkaniem wyjazdowym
w Krakowie z Wisłą. W pierwszym meczu tych drużyn MKKS
przegrał w Rybniku po dogrywce 58:60. Do wyróżniających
się zawodników MKKS-u Rybnik należą: Krzysztof Zieliński
(135 pkt), Łukasz Ochodek (134) i Mateusz Mucha (84).
w W piątek 24 listopada na pływalni Akwarium w Boguszowicach miał się odbyć doroczny 25. Śląski Mityng Olimpiad
Specjalnych. Swój udział zapowiedziało 145 zawodników
klubów OS z całego województwa Śląskiego. Zaplanowano
blisko 55 wyścigów na różnych dystansach z udziałem osób
o różnym stopniu niepełnosprawności.
w W sobotę 25 listopada już po zamknięciu tego wydania
„GR” na stadionie lekkoatletycznym miała się odbyć charytatywna impreza biegowa „5 kółek dla Paczki”, wspierająca
tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki. Każdy z biegaczy,
którzy zdecydowali się wziąć w niej udział miał przebiec
2 km, czyli tytułowe pięć okrążeń.
w W niedzielę 26 listopada w sali gimnastycznej dawnego
Gimnazjum nr 11 przy ul. Górnośląskiej 108 w Niedobczycach miały się odbyć pierwsze zajęcia organizowanej pod
auspicjami MOSiR-u Akademii jazdy na rolkach dla początkujących. Przeznaczone dla dzieci między 6. a 12. rokiem życia
zajęcia, które poprowadzą instruktorzy ze stowarzyszenia
Rolki Rybnik, będą się odbywać w osiem kolejnych niedziel
z przerwą na święta. Początek zajęć o godz. 15.
w Jeśli aura dopisze 6 grudnia, czyli w dniu św. Mikołaja
MOSiR otworzy sezonowe sztuczne lodowisko. Godziny sesji
i ceny biletów bez zmian.
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Barbórka w biegu

Po udanym październiku wydawało się, że rybniccy piłkarze
pójdą za ciosem i w listopadzie także będą piąć się w górę tabeli.
Niestety zielono-czarni w trzech spotkaniach zdobyli tylko dwa
1013 biegaczy będzie mogło pobiec
punkty, przegrywając jedno spotkanie i dwa kolejne remisując. Po
w tegorocznym 13. Biegu Barbórkowym,
18 jesiennych kolejkach ROW z dorobkiem 22 pkt zajmował 10.
który odbędzie się w niedzielę 3 grudnia
miejsce w tabeli II ligi, tracąc do lidera z Jastrzębia-Zdroju 18 pkt.
w południe. Tyle też pamiątkowych medali dla tych, którzy dobiegną do mety,
przygotowali podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”.
W pierwszym, listopadowym
W kolejnym spotkaniu, ostatnim
Nagrody czekają nie tylko na zwycięzcę i
spotkaniu piłkarze ROW-u zmie- w tym roku na rybnickim stadionie,
zwyciężczynię biegu, ale też na najlepszych
rzyli się na wyjeździe z drużyną piłkarze ROW-u 1964 zanotowali
biegaczy w poszczególnych kategoriach
GKS-u Jastrzębie. Spotkanie siódmy remis w rundzie jesiennej,
wiekowych. Specjalne nagrody wręczone
derbowe było bardzo wyrównane, dzieląc się punktami z wicelizostaną uczestnikom Biegowego Grand
derem rozPrix Rybnika, czyli tym, dla których Bieg
grywek ŁKS
Barbórki będzie trzecim, po majowym
-em Łódź.
Biegu Wiosny i czerwcowym Półmaratonie
W pierwszej
Księżycowym, ukończonym wyścigiem
połowie nasi
zorganizowanym w tym roku przez Miejpiłkarze ustaski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szanse
nowili chyba
na taki upominek ma 65 biegaczy, którzy
klubowy reukończyli dwa wcześniejsze biegi. W barkord, tracąc
bórkowym mogą wziąć udział wyłącznie
bramkę już w
osoby, które ukończyły 16. rok życia. Do
20. sekundzie
27 listopada można się jeszcze zapisać
m e c z u . Po
uiszczając opłatę startową w promocyjnej
nie najlepszej
cenie 55 zł. Po tym terminie zapisy będą
pierwszej poprzyjmowane już tylko w dniu biegu,
łowie, po któwtedy opłata startowa (płatna wyłącznie
rej przegryw gotówce w biurze zawodów, które
wali 0:2, do
drugiej przystąpili bardzo
zmotywowani
W meczu z ŁKS-em rybniczanie zagrali bardzo ambitnie, ale bramki udało im się
i udało im się
zdobyć dopiero w drugiej połowie
zniwelować
bo do przerwy, po wyrównującej straty. Bramki dla rybniczan zdobramce Marka Krotofila (38. min) byli Dawid Kalisz w 58. min i Pabył remis 1:1. Niestety w drugiej weł Jaroszewski w 66. Po marnej
połowie minimalnie lepsi okazali pierwszej połowie i ambitnej grze
się liderzy rozgrywek, którzy wy- w drugiej wynik 2:2 kibice naszych
grali 2:1, zdobywając zwycięską piłkarzy przyjęli z zadowoleniem.
bramkę w 73. min meczu.
Pojedynek z wiceliderem z Łodzi
Tydzień później na własnym był już pierwszym meczem rundy
stadionie podopieczni Rolan- rewanżowej.
da Buchały podejmowali ekipę
Gdy zamykaliśmy to wydanie
Znicza Pruszków. Mimo głośnej „GR”, nasi piłkarze mieli jeszcze
klubowej akcji „gaszenia Znicza” do rozegrania ostatni mecz w tym
mecz zakończył się tylko remisem roku. W niedzielę 26 listopada
1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył o godz. 13 w Elblągu mieli się
w doliczonym czasie pierwszej zmierzyć z tamtejszą Olimpią,
połowy Dawid Gojny, gol ten która z 29 pkt zajmowała wtedy
był błyskawiczną odpowiedzią 5. miejsce w tabeli.
na bramkę zdobytą kilka minut
(MF)
wcześniej przez gości.
Wacław Troszka

Listopad bez wygranej

będzie się mieścić w Zespole Szkół nr 3
i będzie czynne od 8.30 do 10.30) będzie
wynosić 90 zł. — Już tradycyjnie apelujemy
do rybniczan, by w dniu biegu dla zdrowia
biegaczy powstrzymali się od palenia w domach węglem, nie wspominając już o zabronionym obecnie mule. W ubiegłym roku do
mety dotarło 899 biegaczy, mamy nadzieję,
że w tym roku ten rekord zostanie pobity
— mówi Arkadiusz Skowron z MOSiR-u.
Start o godz. 12. Trasa barbórkowego
biegu będzie taka sama jak w ubiegłym
roku. Biegacze wystartują z ul. Budowlanych (zachodnia część obwodnicy na
wysokości Lidla) i pobiegną ulicami:
Budowlanych, Orzepowicką, Wawelską,
Broniewskiego, Wierzbową, Rudzką, Zebrzydowicką, Krzywą, Łączną, św. Józefa,
Broniewskiego i ponownie Budowlanych
do mety, usytuowanej tam, gdzie start.
Organizatorzy przestrzegają, że na trasie
biegu i ulicach przyległych utrudnienia
w ruchu potrwają od godz. 11 do 13.30.
Organizatorem biegu jest MOSiR
Rybnik przy współudziale Miasta Rybnik,
Macieja Ciepłaka, Marka Gajewskiego
i Zespołu Szkół nr 3.
(WaT)

Młodzieżowy brąz Kuczery

Na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w dżudo zawodnik
Kejza Team Piotr Kuczera zdobył brązowy medal. W decydującej
o zdobyciu medalu walce pokonał reprezentanta Bośni i Hercegowiny
Toniego Miletica. W całych zawodach, które odbywały się w Czarnogórze wystartowało 305 zawodników i zawodniczek z 39 krajów, a wśród
nich 10 reprezentantów Polski.
(WaT)
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Pomagają wygrać z nałogiem
Dla osób zmagających się z alkoholizmem i ich bliskich często ostatnią deską ratunku
są grupy wsparcia, czyli spotkania grup anonimowych alkoholików. Poniżej pełna
informacja o grupach AA działających w naszym mieście:

Wacław Troszka

– grupa AA Odrodzenie – Śródmieście,
– spotkania w piątki o godz. 18.15
ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła – grupa AA Quo Vadis – Rybnik-Północ,
o. Werbistów) – spotkania w poniedziałul. Gliwicka 33 (Państwowy Szpital
ki i środy o godz. 18
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)
– grupa AA Metanoja – Śródmieście,
– spotkania w czwartki o godz. 18,
ul. Hallera 19 – spotkania we wtorki
w soboty o godz. 16 oraz w poniedziałki
i piątki o godz. 18
o godz. 18 (wyłącznie dla kobiet)
– grupa AA Barbara – Boguszowice Osiedle, – grupa Al-Anon (dla współuzależnionych)
ul. Lompy (parafia św. Barbary) – spotka– Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7
nia w niedziele o godz. 19
(na tyłach kościoła o. Werbistów) – spo– grupa AA U Hanysów – Boguszowice Stare,
tkania w czwartki o godz. 18
ul. Małachowskiego 38 (dom parafialny)

empik

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

poleca

Wiesław Weiss,
„Kazik. Biała księga”, Wydawnictwo Kosmos Kosmos, Warszawa
2017
Solowy dorobek Kazika w opowieściach, wspomnieniach, anegdotach, wywiadach
i zdjęciach. Obszerna monografia
omawia ponad dwieście utworów
artysty, z których każdy ma swoją
osobną historię. Do książki dołączono
prawdziwą gratkę dla fanów muzyka – płytę „Utwory odnalezione”.
W Empiku można również nabyć
„Kult. Biała księga” w opracowaniu
tego samego autora.
• • •

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 15 grudnia.
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), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Rozwiązanie zagadki 10: Zdjęcie opublikowane w październikowym numerze Gazety Rybnickiej przedstawiało zdobienie znajdujące się na elewacji kamienicy przy
Rynku 5. Nagrody otrzymują: Martyna Dziuba (woda) oraz Dominika Ogrodowska
i Aleksandra Oszek (po jednej książce z Empiku).

CD Kortez, „Mój
dom”, Jazzboy Records 2017
Drugi dobry album w dorobku
Korteza. Teksty, tak
jak na debiutanckim „Bumerangu”,
liryczne, przemyślane, trafne. Tyle że
temat tej muzycznej podróży jest dość
smutny – to opowiedziana pięknymi
dźwiękami i mądrym słowem historia
końca miłości. Edycja limitowana
zawiera także nagrania z udziałem
Mashy – berlińskiej artystki tworzącej
muzykę w stylu indie popu.
• • •
DVD „Piraci z
Karaibów. Zemsta
Salazara”, reż. Joachim Ronning,
Espen Sandberg,
Galapagos 2017
Kolejne przygody
piratów na granicy świata żywych
i umarłych. Tym
razem Jack Sparrow (Johnny Depp)
zabiera widzów w rejs, który doprowadzi do potyczki z przerażającym
kapitanem Salazarem. Produkcja
pełna humoru, epickiego rozmachu
i wspaniałych efektów specjalnych.

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 27 listopada (w ciągu miesiąca)
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od
poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja o
dyżurach aptek dostępna również na stronie internetowej
urzędu miasta (www.rybnik.eu).
Informacje o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce
„Nocne dyżury aptek”

26/27.11 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice
27/28.11 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
Chwałowice
28/29.11 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347
Smolna
29/30.11 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317
Boguszowice Osiedle
30.11/1.12 Apteka TopFarm, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364
1/2.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście
2/3.12 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice
3/4.12 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec
4/5.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland
5/6.12 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska
6/7.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście
7/8.12 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście
8/9.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście
9/10.12 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

Golejów
10/11.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
11/12.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan
12/13.12 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce
13/14.12 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom
14/15.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle
15/16.12 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare
Boguszowice Osiedle
16/17.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080
17/18.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
Golejów
18/19.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
19/20.12 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna
Ligota-Ligocka Kuźnia
20/21.12 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049
Śródmieście/Focus
21/22.12 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608
Boguszowice Osiedle
22/23.12 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016
23/24.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek
Śródmieście
24/25.12 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083
Śródmieście
25/26.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031
26/27.12 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk
27/28.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042 Maroko-Nowiny
Niedobczyce/Biedronka
28/29.12 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144
29/30.12 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza
30/31.12 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień
Śródmieście
31.12/1.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od
poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, zaś
w soboty od godz. 7.00 do 18.00. Z kolei apteka Damian (ul.
Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,
zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

Skuteczna

R ehabilitacja
w Rybniku

Od 26 lat w Centrum Rehabilitacji Relax-Med w Rybniku
prowadzona jest specjalistyczna rehabilitacja skupiająca
się na rozwiązywaniu przyczyny problemu bólowego oraz
dysfunkcji narządu ruchu.
Warto podkreślić, iż w skład zespołu wchodzi dziesięciu
fizjoterapeutów specjalizujących się w rozwiązywaniu
różnorodnych problemów narządu ruchu. W zależności od
problemu pacjenci są konsultowani i umawiani do poszczególnych specjalistów. Co ważne, fizykoterapia (elektroterapia,
magneto, laser itp.) w Relax-Med jest tylko dodatkiem,
a nie główną i jedyną metodą fizjoterapeutyczną jak często
bywa w innych ośrodkach.

44-200 Rybnik, ul. Piasta 21
(w pobliżu bazyliki św. Antoniego),
tel. 32 42 26 231, www.relax-med.pl
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Strona przygotowana przez Fundację EDF Polska

Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego
16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32/42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt.
11-16, pt. 7.30-13.30)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32/42 371 88 (ul. J.F. Białych 7, pon.-pt. 7-15)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
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
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087
– wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania
wtorki 10-12.
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.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
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
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

Telefony alarmowe:
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Straż Miejska
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie zimowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie wodno–kanalizacyjne
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Pomoc Drogowa
Pogotowie weterynaryjne
Pogotowie dźwigowe

997
998
999
986

112, 32/42 95 200
32/43 95 801
32/42 27 254

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

32/43 29 560, 32/43 29 565
32/30 30 991
32/42 23 419, 32/42 25 565
32/42 24 645
32/42 23 681, 32/42 49 599
500 543 300
32/42 24 400, 32/42 24 407
32/42 22 461
42 24 085

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

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599
Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Dyżury radnych: wtorki i środy godz. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro)
czynne: pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 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., godz. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

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

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
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Platforma Obywatelska RP w Rybniku

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, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18
Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek, godz. 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, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 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, godz. 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek, godz. 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, godz. 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

Rada Dzielnicy Śródmieście

Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (godz. 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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dyżury: czwartki, godz. 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281

Związek Górnośląski – koło Rybnik

Spotkania w ostatni piątek miesiąca, Dom Katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

Spotkania w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18, Lodziarnia Bravita, ul. H.Sienkiewicza 40,44-203 Rybnik, tel. 508 714 235
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia,
korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

