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Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech Święta upłyną w spokoju, pozwalając cieszyć się wszystkim,
co tworzy wyjątkowy klimat tego czasu.

Niech świąteczny stół gromadzi bliskich sobie ludzi,

dając czas na rozmowy i przeżywanie tajemnicy przyjścia Dzieciątka Jezus.
Oby też celebrowanie tradycji pozwoliło z nadzieją wkroczyć

w Nowy 2018 Rok i z energią realizować marzenia oraz plany.

Z najlepszymi życzeniami
Prezydent Rybnika

Przewodniczący

Piotr Kuczera

Rady Miasta Rybnika

i jednostek miejskich

i radni miejscy

wraz z pracownikami urzędu

Jan Mura

To był
twórczy rok!

Okładka: Rybnicki rynek w czasie finału tegorocznego Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania

Zdjęcie Wacław Troszka

Wacław Troszka

Minionych 12 miesięcy ocenia
prezydent Rybnika Piotr Kuczera

Jakim czasem dla Rybnika był rok
2017?
Na pewno czasem bardzo twórczym.
W wielu sprawach udało się przejść od koncepcji i projektów do realizacji, a nawet finalizacji wieloletnich przedsięwzięć. I tak na
przykład zakończona w połowie grudnia modernizacja ul. Kotucza była ostatnim etapem
prowadzonej od 2006 r. przebudowy całego
rybnickiego odcinka drogi krajowej nr 78.
Rok 2017 to także swego rodzaju rewolucja
w kwestiach związanych z mobilnością miejską. Mam tutaj na myśli przede wszystkim
odważne wprowadzenie w strefę śródmieścia
pasów rowerowych – to temat, który będzie
na pewno kontynuowany. No i oczywiście
najważniejsze – rozpoczęcie budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.

Budowa tej drogi to inwestycja przełomowa, ale oczywiście nie jedyna w mieście. Jakie przedsięwzięcia inwestycyjne
uważa Pan za najważniejsze w mijającym
roku?
Ostatni rok był czasem sporych inwestycji
w sferze oświatowej. Były one związane m.in.
z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z reformy systemu edukacyjnego.
Sporo rybnickich szkół zostało też poddanych termomodernizacji. W Chwałęcicach
dobudowywany jest segment przedszkolny,
przedszkole w dzielnicy Północ też jest
rozbudowywane. Na finiszu jest budowa
pierwszego miejskiego żłobka. Ta inwestycja
cieszy mnie w sposób szczególny. Zależy
mi bowiem na tym, by młodzi rybniczanie
czuli troskę miasta już od najwcześniejszych
lat życia. W mijającym roku nie brakowało
Ta inwestycja zapewne zdominowała też innych inwestycji drogowych, m.in. na
ostatnie miesiące…?
ul. Rudzkiej i Grunwaldzkiej. Rozwinęła się
Tak, ponieważ rozpoczęliśmy największe też sfera rekreacyjna – malownicze bulwary
zadanie drogowe w historii miasta. Jesteśmy wzdłuż Nacyny ciągną się teraz od mostu na
świadkami przedsięwzięcia, które zmieni ul. Raciborskiej aż do ulicy Rudzkiej! Na
oblicze Rybnika i cały system komunikacji! terenie rybnickich Błoni w dzielnicy ParuszoNa razie powstają obiekty mostowe i wia- wiec-Piaski powstał tor do jazdy na rolkach.
dukty – to główne zadania na ten moment. Rozpoczyna się też budowa parkingu wiePowoli widać już także to, w jaki sposób lopoziomowego, dzięki któremu będziemy
droga będzie przebiegała przez miasto. mogli na znacznie mniejszej przestrzeni
Ta inwestycja jest wielką szansą dla Rybnika zaparkować taką samą liczbę samochodów!
i będzie miała wpływ na jego rozwój, nie
tylko w perspektywie najbliższych lat, ale
Wiele z tych inwestycji realizowanych
całych dekad! Liczę, że pokaże nowe tereny jest w oparciu o środki Unii Europejskiej.
inwestycyjne, uruchomi kapitał społeczny W najnowszej edycji rankingu samorząi prywatny, pozwoli na rozpoczęcie kolej- dów „Rzeczpospolitej” Rybnik znalazł się
nych przedsięwzięć. Jednocześnie będzie to na czele polskich miast najlepiej wykoarteria, która połączy Rybnik z aglomeracją rzystujących środki unijne. Czy miasto
górnośląsko-zagłębiowską i ostrawską.
nadal będzie dążyć do pozyskiwania
dotacji zewnętrznych?

Trzeba jasno powiedzieć, że możliwości
inwestycyjne samorządów są oparte o środki
europejskie. Jesteśmy w bardzo ważnym
momencie – potrafimy docierać do tych
środków i szukać wkładów własnych na realizację. Warto podkreślić, że Rybnik twórczo
korzysta z funduszy Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, czyli taniego kredytu wspierającego miasta w realizacji przedsięwzięć
rozwojowych. Co ważne, Rybnik pieniądze
te przeznacza na inwestycje miastotwórcze,
a nie kosztochłonne! Sukces Rybnika we
wspomnianym rankingu bardzo cieszy,
tymczasem przed miastem kolejne wyzwania. Czekamy na dofinansowanie w dwóch
ważnych obszarach, związanych z tzw. Strefą
Juliusza oraz Zabytkową Kopalnią „Ignacy” – rozstrzygnięcia konkursowe powinny
nastąpić w czasie najbliższych miesięcy.
Polska w unijnej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020 ma zagwarantowany duży budżet, jestem przekonany, że samorządowcy
poradzą sobie z konstruktywnym wydatkowaniem tych środków, a Rybnik będzie jednym
z najaktywniejszych miast w tym zakresie.
Rok 2017 był zatem przełomowy pod
względem realizacji inwestycji. Czy to
samo można powiedzieć w kontekście
walki ze smogiem?
Na poziomie samorządowym mamy kontynuację działań zorientowanych na poprawę
jakości powietrza. Na pewno nowe możliwości dała podjęta przez Sejmik Województwa
Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa. Niestety, na poziomie rządowym nie powstały
akty prawne, które mogłyby doprowadzić
do faktycznego przełomu. Pewną jaskółką
cd. na stronie 4

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 28 stycznia
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Miasto w skrócie
w CRIS, czyli Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych, mające swą siedzibę przy
ul. Kościuszki, uruchomiło po awarii
elektroniczny wyświetlacz informujący o poziomie stężeń zanieczyszczeń
powietrza. Obecnie są to informacje
pochodzące ze stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska usytuowanej przy ul. Borki
w dzielnicy Orzepowice. CRIS czyni jednak starania, by wyświetlacz podawał
dane z miejskiego systemu monitorowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 10, który składa się z 27
urządzeń pomiarowych rozlokowanych
po dzielnicach. Najbliższe takie urządzenie znajduje się na budynku Zespołu
Szkół Technicznych usytuowanym przy
tej samej ul. Kościuszki.
w 30 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej
z udziałem prezydenta Rybnika odbyły
się uroczystości barbórkowe zjednoczonej kopalni ROW Polskiej Grupy
Górniczej. W skład kopalni wchodzą
m.in. rybnickie kopalnie Chwałowice
i Jankowice, a także Rydułtowy i Marcel.
w 3 grudnia straż miejska dwukrotnie interweniowała po zgłoszeniach
o pozostawionych bez opieki psach.
Pierwszy z czworonogów doświadczył
bezmyślności i okrucieństwa człowieka:
został przypięty szelkami do drzewa
przy ul. Żorskiej. Zwierzę było zmarznięte i prawie całkowicie pozbawione
możliwości ruchu. Drugi pies błąkał się
w rejonie ulic Wrzosowej i Niedobczyckiej – miał jednak kaganiec i obrożę, co
mogło świadczyć, iż uciekł właścicielowi.
W obydwu przypadkach strażnicy miejscy przewieźli zwierzęta do schroniska
w Wielopolu.
w Na 21 grudnia zaplanowano rozstrzygnięcie ogłoszonego przez miasto konkursu na koncepcję instalacji świetlnej,
która miałaby powstać na deptaku,
u zbiegu ulic Sobieskiego i św. Jana obok
popularnego Świerklańca. Konkurs ogłoszono w ramach Budżetu obywatelskiego 2017. Konkursowe wymogi spełniło
14 prac. Swoją najlepszą pracę wybierali
również internauci. Więcej informacji
w styczniowym wydaniu „GR”.
w 14 grudnia zmarła najstarsza rybniczanka, Jadwiga Zdrzałek z Zebrzydowic, która całkiem niedawno, 12 października,
obchodziła swoje 105. urodziny. 18 grudnia została pochowana na cmentarzu
w Jejkowicach.
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dobrych zmian jest wprowadzenie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe. W dalszym ciągu
nie ma jednak decyzji co do wprowadzenia klasyfikacji paliw oraz ogólnopolskiego systemu
dopłat dla potrzeb walki z niską emisją. Rybnik
konsekwentnie, oczywiście w miarę możliwości
budżetowych, będzie dotował proekologiczne
inwestycje mieszkańców. W dalszym ciągu będą
też termomodernizowane budynki miejskie, bo
jako miasto chcemy dać przykład i impuls do
podejmowania działań! Na pewno będziemy
edukować, ale też egzekwować zapisy prawne,
które już dzisiaj funkcjonują.
Nowe możliwości w omawianym zakresie
otwierają się w związku z przejęciem przez
Polską Grupę Energetyczną EDF Polska.
To jest dobra informacja dla Rybnika. Liczę
na to, że Polska Grupa Energetyczna w sposób
całościowy popatrzy na dostawy ciepła dla miasta i zrealizuje deklaracje o rozbudowie sieci
ciepłowniczej oraz modernizacji elektrowni. Na
pewno będzie to proces rozłożony w czasie. Do
2022 roku ciepło dla miasta będzie dostarczać
Elektrociepłownia Chwałowice. Być może
potem dostawcą ciepła będzie już rybnicka
elektrownia. To zmiana, na którą mieszkańcy
i samorząd czekają od lat! Jeżeli cena ciepła
będzie konkurencyjna, mieszkańcy podłączą
swoje domy do sieci c.o., to zaś niewątpliwie
wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Podsumowując rok 2017, nie można nie
wspomnieć o serialu „Diagnoza”, dzięki
któremu o Rybniku usłyszano w całej
Polsce. Jak ocenia Pan skuteczność takiej
formy promocji, jaką jest obecność miasta
w serialu?
To nowy, bardzo trafiony pomysł na pokazanie walorów Rybnika. Obecność miasta
w serialu o znakomitej obsadzie, intrygującej fabule i oglądalności na poziomie ponad 2,2 mln
widzów to wartość nie do przecenienia. Wielu
widzów serialu na pewno z innej perspektywy
spojrzy na miasto na Górnym Śląsku zwane
Rybnikiem. Dzięki serialowi również, od
kwietnia tego roku w ogólnopolskich mediach
o Rybniku pisano i mówiono ponad 2400 razy!
Cieszy także pozytywna reakcja samych rybniczan. Serial uaktywnił „lokalny patriotyzm”
w najlepszym tego słowa znaczeniu!
2017 rok to także czas wielu zmian –
wprowadzonych i planowanych – w ustawodawstwie. Jak Pan ocenia ich wpływ na
samorząd?
W ciągu ostatnich 27 lat samorząd udowodnił,

iż potrafi realizować potrzeby mieszkańców
i najlepiej je zna. Tymczasem dzisiaj mamy
widoczną tendencję centralistyczną, która
świadomie przekłada pewne uprawnienia
z poziomu samorządu na poziom wyższy,
wojewódzki, a nawet rządowy, co budzi spore
obawy. Pojawiają się zapisy, które dążą do ograniczenia roli samorządów, tymczasem im więcej
samorządności w polskich miastach, tym lepszy
stan ich finansów, lepsza polityka inwestycyjna
i lepsze perspektywy rozwoju.
Rok 2017 nie oszczędził momentów dramatycznych. Śmierć Wojciecha Studenta,
pańskiego pełnomocnika ds. inwestycji
i gospodarki przestrzennej, była dla
wszystkich wielkim zaskoczeniem, a dla
Rybnika ogromną stratą.
To było na pewno najbardziej dramatyczne
wydarzenie mijającego roku. Śmierć najbliższego współpracownika, osoby tak twórczej jak
Wojtek Student, była dla mnie bardzo trudna,
myślę, że dla wielu pracowników urzędu miasta
również. Wojtek żył miastem, Rybnik był dla
niego ważny… Mógł jeszcze wiele dobrego
zrobić, ale Opatrzność chciała inaczej… Wierzę, że jest cichym patronem tych wszystkich
inwestycji, pomysłów, które będą w Rybniku
w najbliższych latach realizowane. Cieszę się,
że mogłem z nim współpracować przez trzy
lata, że miałem okazję znać go przez lat kilkanaście. Na pewno pozostaje w dobrej pamięci
– mojej i wielu innych ludzi, którzy spotkali go
na swojej drodze.
Co czeka nas w 2018 roku? Jaki będzie
budżet na ten rok? Co wydarzy się w mieście?
Budżet Rybnika po stronie wydatkowej po
raz pierwszy w historii przekroczył miliard złotych! To pokazuje pewien boom inwestycyjny,
którego będziemy świadkami w roku 2018.
Walka ze smogiem oraz niską emisją, budowa
Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej i Zabytkowej
Kopalni „Ignacy”, rozwój infrastruktury rowerowej i sportowo-rekreacyjnej, budownictwo
socjalne i komunalne – to priorytety, wokół
których koncentrować będą się przyszłoroczne
działania. Budżet jest bardzo ambitny, jednak
jestem optymistą. Życzyłbym sobie tylko pewnej stabilizacji prawnej w samorządzie i tego,
by tym, którzy chcą w samorządzie twórczo
pracować, po prostu nie przeszkadzano.
Rozmawiała: Anna Kolenda (Biuro
Prasowe UM Rybnik)
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Porozumienie, od którego
robi się ciepło

w Działająca w Rybniku od 2002 roku spółka Tesko Steel zainwestuje w rozbudowę
swojej bazy przy ul. Brzezińskiej 38 mln zł
i w najbliższych latach zwiększy zatrudnienie o 60 etatów. Do końca 2018
roku ma powstać kompleks trzech hal
magazynowo-produkcyjnych stalowego
centrum serwisowego wraz z zapleczem
techniczno-logistycznym oraz budynkiem
biurowym. W nowych halach zostaną
uruchomione trzy linie produkcyjne. Na
tę inwestycję spółka pozyskała unijną dotację w ramach programu operacyjnego
Innowacyjny Rozwój. Firma specjalizująca
się m.in. w przemysłowym cięciu blach
dostarcza swoje produkty wielu znanym
producentom m.in. z branży AGD.

— Podpisane porozumienie to pierwszy, ale ważny krok na drodze do realizacji
inwestycji, które pozwolą w przyszłości ogrzewać Rybnik ciepłem z rybnickiej elektrowni,
na co rybniczanie czekają od wielu już lat — mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera
o podpisanym 18 grudnia w urzędzie miasta porozumieniu z przedstawicielami
spółek skarbu państwa.
— Deklarowana współpraca jest idealnym rozwiązaniem dla Rybnika – producentem węgla w regionie jest Polska Grupa
Górnicza, właścicielem sieci ciepłowniczej
w Rybniku – Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo Termika. Z kolei producent
energii, na razie tylko elektrycznej, rybnicka
elektrownia, został właśnie przejęty przez
Polską Grupę Energetyczną. Wszystkie
trzy podmioty to spółki skarbu państwa.
Oczywiście jako miasto również będziemy
współpracować i wspierać działania pozostałych stron, służąc pomocą m.in. przy pozyskiwaniu stosownych uzgodnień, decyzji
i pozwoleń — dodaje prezydent.
W najbliższych dniach powołana zostanie grupa robocza złożona z przedstawicieli magistratu i wymienionych spółek.
Z kolei do 15 marca 2018 roku PGE
Energia Ciepło SA ma przedstawić harmonogram prac związanych z wyposażeniem
dwóch bloków energetycznych rybnickiej
elektrowni w segmenty ciepłownicze.
Ta inwestycja, która pozwoli rybnickiej
elektrowni przy okazji produkcji energii
elektrycznej wytwarzać również ciepło, ma
kosztować 100 mln zł.
(WaT)

w Od początku grudnia w rybnickim Urzędzie Stanu Cywilnego petenci dokonują
wszelkich opłat m.in. za odpisy dokumentów w dostosowanym do potrzeb
USC wpłatomacie. Niezbędne jest przy
tym zeskanowanie dowodu osobistego
i wpisanie pięciu ostatnich cyfr numeru
PESEL. Urządzenie wydaje dowód wpłaty, który trzeba dołączyć do stosownego
wniosku. Co ważne, należności można regulować zarówno gotówką, jak
i kartą. Wcześniej w USC można było
płacić wyłącznie gotówką. Wpłatomat
wydzierżawił urzędowi bank prowadzący
kasową obsługę miasta.

Wacław Troszka

— Jeśli to przedsięwzięcie się powiedzie,
będzie to również milowy krok w walce
o poprawę jakości powietrza, zwłaszcza
w sezonach grzewczych, w naszym mieście
— dodaje prezydent.
Podpisane porozumienie dotyczy de
facto współpracy na rzecz zapewnienia
ciągłości zasilania Rybnika w ciepło systemowe, a efektem przedsięwzięć inwestycyjnych, które zostaną dopiero zaplanowane jest zapewnienie od 1 września 2022
roku nieprzerwanych dostaw ciepła dla
odbiorców w Rybniku, podłączonych do
systemu ciepłowniczego. Rzecz jasna warunkiem realizacji tych planów jest rentowność niezbędnych inwestycji związanych
z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Do
końca sezonu grzewczego, który skończy
się wiosną 2022 roku dostawcą tym będzie
elektrociepłownia Chwałowice.
Porozumienie, oprócz prezydenta
Rybnika podpisali przedstawiciele spółek
skarbu państwa: PGE Energia Ciepła SA
(oddziałem tej spółki jest obecnie rybnicka
elektrownia), PGNiG Termika Energetyka
Przemysłowa SA (właściciel sieci ciepłowniczej) oraz Polskiej Grupy Górniczej sp.
z o.o. (właściciel ciepłowni Chwałowice).

Prezydent Piotr Kuczera i sygnatariusze porozumienia, z którym rybniczanie wiążą duże nadzieje
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w Dzięki unijnym funduszom w przyszłym
roku w Rybniku realizowane będą dwa
projekty poprawiające jakość infrastruktury
szkolnictwa zawodowego. Pierwszy zakłada rozbudowę o pracownie do praktycznej
nauki zawodów budowlanych warsztatów
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, mieszczących się przy Budowlance
(wartość: 846.323,70 zł, dofinansowanie:
688.912,41 zł). Drugi, na który dofinansowanie pozyskała Izba Rzemieślnicza, to remont i wyposażenie zabytkowego budynku
dawnej apteki w kompleksie szpitalnym
Juliusz, na potrzeby sal do praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Izby Rzemieślniczej (wartość: 2.973.817 zł,
dofinansowanie: 2.276.470 zł).
Projekt ten wpisuje się w działania samorządu, zmierzające do modernizacji
zabytkowego kompleksu byłego szpitala
miejskiego Juliusz. Miasto pozyskało
już środki na odnowienie budynku byłej
dermatologii, gdzie powstanie centrum
wsparcia rodziny (obecnie trwa przetarg
na wybór wykonawcy robót budowlanych).
Trwają również starania o pozyskanie środków na modernizację budynku głównego
(pawilony Juliusz i Rafał), z przeznaczeniem
na działalność kulturalną.
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w 22 listopada, podczas uroczystego
spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach krwiodawcy
z rybnickiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi im. ks. J. Niedzieli
odebrali odznaczenia przyznane im
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Brązowymi Krzyżami Zasługi wyróżnieni
zostali: Joanna Wróblewska, Mirosław
Laube i Andrzej Kałużyński, a Srebrne
Krzyże Zasługi trafiły do rąk Mirosława
Pastuszka i Krzysztofa Wietraka, wiceprezesa stowarzyszenia, który przez 29
lat oddał już ponad 84 litry krwi. — Te
odznaczenia dla każdego honorowego
dawcy są wyrazem docenienia szlachetnej postawy — mówi. Krzysztof Wietrak
organizuje również otwarte akcje poboru krwi oraz szpiku i gorąco namawia
do dzielenia się tym bezcennym darem
życia. — Często wspominam dzień, kiedy będąc w pracy zostałem telefonicznie wezwany do oddania krwi komuś,
kto bardzo jej potrzebował. Miał grupę
krwi, która w tamtym momencie nie
była dostępna, co mogło zaważyć na
jego życiu — opowiada.
w Strażnicy miejscy nałożyli dwa mandaty
w wysokości 500 zł za spalanie płyt
meblowych i wiórowych. 27 listopada
kara spotkała mieszkankę Paruszowca-Piasków, która dodatkowo chciała
ukryć palone płyty pod drewnem.
Funkcjonariusze straży miejskiej wykazali się jednak czujnością i odnaleźli
w piecu niedozwolony materiał. Bez
prób wykrętów, lecz z takim samym
skutkiem przebiegła 14 grudnia kontrola u mieszkańca Boguszowic Osiedla.
— Podczas spalania tego rodzaju płyt
do atmosfery przedostaje się wiele
toksyn, które bardzo szkodzą naszemu
zdrowiu — wyjaśnia Dawid Błatoń,
rzecznik rybnickiej straży miejskiej.
w 23 listopada na uroczystym obiedzie
w Zespole Szkół nr 12 spotkały się
mieszkające w dzielnicy Zebrzydowice
pary małżeńskie świętujące w tym roku
jubileusze 50-, 55- i 60-lecia wspólnego życia. Spotkanie, w którym udział
wzięło dziesięć par z najdłuższym małżeńskim stażem, jak co roku przygotowali członkowie tutejszej rady dzielnicy.
Jubilatom gratulował m.in. ks. Piotr
Winkler, dziekan i proboszcz parafii
Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa
X w Jejkowicach, a specjalny program
artystyczny zaprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 12.
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Sesja rady miasta – 14 grudnia

Trudny, rekordowy budżet
Podobnie jak przed rokiem, na sesji, która odbyła się w połowie
grudnia, rada miasta uchwaliła budżet na rok 2018. Po raz
pierwszy w historii zaplanowane w nim wydatki miasta mają
przekroczyć 1 miliard złotych.
14 grudnia niespodzianki w głosowaniu nad
przyjęciem przedstawionego przez prezydenta
Piotra Kuczerę projektu budżetu nikt się nie
spodziewał. Tak jak przed rokiem został przyjęty
14 głosami rządzącej koalicji PO – Wspólnie dla
Rybnika. Ale zjednoczona opozycja, która przed
rokiem generalnie jeszcze wstrzymała się od
głosu, tym razem głosowała przeciw. Jeden radny
wstrzymał się od głosu. Gdy rozpoczęto procedowanie nad uchwaleniem budżetu, opozycyjni
radni z PiS-u (4), Bloku Samorządowego Rybnik
(4) i Samorządowego Ruchu Demokratycznego
(2) wystawili też baner, na wzór paska u dołu

ekranu w telewizyjnych programach informacyjnych, z hasłem: „Panie prezydencie stop!
nieodpowiedzialnemu, nadmiernemu zadłużaniu miasta”. Trudno nie zauważyć, że ton opinii
o projekcie budżetu przedstawiony przez Łukasza
Dwornika, reprezentującego grupę radnych PiS-u
był wyjątkowo ostry, wręcz napastliwy. W historii
rybnickiego samorządu w taki sposób o budżecie
miasta jeszcze nie debatowano.
Projekt budżetu miasta na rok 2018, który wcześniej uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, przedstawił prezydent Piotr Kuczera. Dochody miasta mają wynieść ponad 897 mln zł,
a wydatki prawie 1,1 mld zł.
Na inwestycje przeznaczono ponad 365 mln zł,
to jest 34,1 proc. wszystkich wydatków. Planowany deficyt budżetowy
ma wynieść ponad 174
mln zł. Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała
też pozytywną opinię
o możliwości sfinansowania tego deficytu
przychodami z kredytów. Transza kredytu
w wysokości 65 mln zł
Opozycyjni radni, którzy w czasie dyskusji nad projektem budżetu wystawili okolicznościowy
ma pochodzić z Europejbaner, tym razem zagłosowali przeciw przyjęciu budżetu, przedstawionego przez prezydenta
skiego Banku InwestyPiotra Kuczerę
Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Zmiany w urzędzie
Marcin Stach będzie pełnomocnikiem prezydenta Rybnika ds. rewitalizacji
jeszcze tylko do końca roku. Wtedy wygaśnie jego półroczna umowa o pracę.
Marcin Stach pracę w magistracie rozpoczął na początku stycznia jako doradca
ds. rewitalizacji, co miało związek z przyznaniem miastu sporej ministerialnej dotacji na
realizację programu rewitalizacji pięciu rybnickich dzielnic. Od 1 lipca tego roku pracował
już jako pełnomocnik prezydenta miasta. Jakiś
czas temu stał się bohaterem listu otwartego
wystosowanego przez kilku członków Forum
Obywateli Rybnika, m.in. radnego rady miasta Mariusza Wiśniewskiego. Prezydent Piotr
Kuczera zapewnia jednak, że zakończenie
współpracy ze Stachem nie ma nic wspólnego
z listem FOR-u.

— Pan Marcin Stach zakończył swoją misję
w urzędzie miasta i teraz wdrażamy przygotowane przez niego działania rewitalizacyjne. Chciałem mu podziękować za pracę, którą wykonał na
rzecz miasta i mam nadzieję, że nadal, tak jak
wcześniej, będzie się angażował w działalność
społeczną na rzecz naszych mieszkańców. Mam
nadzieję, że biuro rewitalizacji będzie nadal
sprawnie działać w nowym schemacie organizacyjnym urzędu miasta, który będzie obowiązywać
od 2 stycznia — mówi prezydent Piotr Kuczera.
W urzędzie nastąpiły też zmiany wynikające
z zainicjowanej przez Kukiz ’15 nowelizacji
ustawy o pracownikach samorządowych,
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cyjnego. Według wieloletniej prognozy finansowej
miasta, również pozytywnie ocenionej przez RIO,
spłata ostatnich zobowiązań wynikających z realizacji budżetu 2018 nastąpi w roku 2046.
Małgorzata Piaskowy, prezentując opinię klubu
Wspólnie dla Rybnika, zwróciła uwagę, że będzie
to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu
ostatnich lat, a odnosząc się do planowanego
deficytu zauważyła, że w 2018 r. ma on wynieść
19,42 proc. planowanych dochodów, a np. w roku
2009 wyniósł 32,3 proc.
Wojciech Kiljańczyk z PO zwrócił m.in. uwagę,
że dzięki dobremu zainwestowaniu pożyczonych
pieniędzy powstaną miejsca pracy i wzrośnie
popyt na lokalnym rynku. Zauważył też, że
25 mln miasto wyda na poprawę jakości powietrza,
a 45 mln zł będzie zmuszone dołożyć do funkcjonowania oświaty, bo subwencja oświatowa
z budżetu państwa jest wciąż zbyt mała. Nieodpowiedzialnym i teoretycznym nazwał budżet
2018 Andrzej Wojaczek z BSR-u, zarzucając
prezydentowi m.in. zwiększenie wydatków dla
miasta niekoniecznie najważniejszych i wspieranie stacji TVN przez finansowy udział miasta
w produkcji serialu „Diagnoza”, do którego
zdjęcia kręcono w Rybniku. Wojaczek mówił też
o zagrożeniu stabilności miasta. — Ten projekt
to totalne kłamstwo — mówił z kolei Łukasz
Dwornik, zarzucając prezydentowi Kuczerze
m.in. kreatywną księgowość i zamiar totalnego zadłużenia miasta. Z kolei Anna Gruszka i Henryk
Cebula (SRD) skrytykowali wzrost zatrudnienia
w jednostkach miejskich, wzrost wydatków m.in.
na komunikację miejską i zadłużanie miasta.
Prezydent Piotr Kuczera odnosząc się głównie
do opinii opozycyjnych radnych podkreślał m.in.,
że na koniec roku 2018 indywidualny wskaźnik
zadłużenia wyniesie tylko 0,60 proc. podczas, gdy
jego dopuszczalny poziom to 9,03 proc. — Po raz
pierwszy w historii wydatki mają przekroczyć miliard złotych. To pokazuje, jaki jest poziom naszego
zaangażowania inwestycyjnego. Ta kwota to m.in.
efekt realizowania największej w dziejach miasta

inwestycji drogowej, czyli budowy drogi regionalnej
Racibórz – Pszczyna. Przed nami ogrom pracy, bo
ten budżet będzie musiała przerobić załoga magistratu, która kiedyś pracowała na budżetach o wiele
mniejszych. Mieszkańcy na pewno zauważą wysyp
inwestycji, które z jednej strony będą miastotwórcze,
a z drugiej pozwolą Rybnikowi ugruntować swoją
pozycję stolicy subregionu m.in. poprzez obecność
branż, które staną się alternatywą dla górnictwa.
W wystąpieniach przedstawicieli opozycji dużo było
populizmu, słowem: ekonomia swoje, a opozycja
swoje. Musimy wykorzystać fundusze Unii Europejskiej, bo drugiej takiej szansy już nie będzie. Bardzo
korzystny dla miasta kredyt z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego to są naprawdę tanie pieniądze,
nastawione na wspomaganie rozwoju średnich,
dobrze prosperujących miast, takich jak Rybnik.
Jestem spokojny o ten budżet, a opozycja moim
zdaniem działa zbyt radykalnie — powiedział nam
już po sesji prezydent Piotr Kuczera.
W czasie grudniowych obrad radni dokonali
też jednych z ostatnich już poprawek w budżecie
na rok 2017. Tym razem nie spowodowały one
zmiany wielkości planowanego na ten rok deficytu, który ma wynieść blisko 168 mln zł.

która weszła w życie z końcem listopada.
Z katalogu pracowników samorządowych wykreślono stanowiska asystentów i doradców,
a umowy o pracę osób zatrudnionych na takich
stanowiskach miały z automatu wygasnąć po
upływie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji.
W związku z tym Agnieszka Skupień, będąca
dotąd asystentką prezydenta Rybnika, po wygraniu zorganizowanego przez urząd miasta
konkursu (przystąpiło do niego dwóch kandydatów) objęła stanowisko rzecznika prasowego.
Z kolei specjalista od zrównoważonej mobilności miejskiej Bartosz Mazur, będący dotąd
doradcą prezydenta miasta ds. transportu
zintegrowanego, od początku grudnia pracuje
jako główny specjalista w referacie transportu
wydziału komunikacji.
Nowelizację ustawy zdecydowanie skrytykowały samorządowe gremia, zwracając uwagę,

że to jawne ograniczanie liderom lokalnych
władz samorządowych swobodnego doboru
najbliższych współpracowników.
— Zwyciężyła polityka. To dla mnie kolejne
działanie rządzących ukierunkowane na dyskredytowanie samorządów i samorządności, bo
w naszym państwie dominują teraz tendencje
centralistyczne. Samorząd obronił osoby, które te funkcje pełniły, ale też trzeba zauważyć,
że możliwości angażowania asystentów i doradców samorządowcy nie nadużywali. W liczącym
ponad 130 tys. mieszkańców Rybniku mieliśmy
tylko jednego doradcę i to o bardzo konkretnej
specjalności, więc o przeroście zatrudnienia
naprawdę ciężko mówić, podobnie jak o gigantycznych oszczędnościach, które rzekomo przyniosła ta nowelizacja — komentuje prezydent
Piotr Kuczera.
(WaT)

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

•••
Opinie poszczególnych klubów i grup radnych
o budżecie miasta na rok 2018 i jego rozszerzoną
prezentację opublikujemy w styczniowym wydaniu „GR”.
•••
21 grudnia, już po zamknięciu tego wydania
„GR”, radni mieli się spotkać w magistracie na
spotkaniu opłatkowym. W jego trakcie wieloletni
skarbnik miasta Bogusław Paszenda miał odebrać
przyznany mu przez radę miasta medal wdzięczności Beneficii Grata Civitas Rybnik.
Wacław Troszka

Kolejna sesja RM
odbędzie się 18 stycznia

Miasto w skrócie
w Chcesz wiedzieć więcej o naszym mieście,
pobierz aplikację mobilną Halo! Rybnik,
czyli bezpłatny przewodnik dla osób odwiedzających miasto, ale też dla mieszkańców poszukujących informacji o ciekawych
miejscach i zaplanowanych imprezach.
Aplikacja dostępna jest dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS (do
pobrania w Sklep Play i App Store) i działa
w dwóch wersjach językowych. Jej posiadacze mogą uzyskać informacje zarówno
o hotelach, restauracjach lub obiektach
sportowych, ale też o realizowanych
w mieście inwestycjach i planowanych
terminach ich zakończenia. Można tam
znaleźć również trasy rowerowe i spacerowe oraz rozkład jazdy komunikacji miejskiej
z wyszukiwarką, która pozwala wybrać najbardziej optymalne połączenie pomiędzy
dwoma przystankami. Poprzez menu główne użytkownik może też w łatwy sposób
przejść do pozostałych aplikacji miejskich,
jak np. „Wywozik” (terminy wywozu śmieci
i odpadów). Nazwa praktycznej aplikacji
nawiązuje do punktu informacji miejskiej
i turystycznej Halo! Rybnik.
w — 150 lat temu, 5 grudnia 1867 roku dwór
w majątku Zułów, położonym 60 km od
Wilna, był oświetlony. Właśnie wtedy na
świat przyszedł przyszły ostatni naczelny
zwycięski wódz armii polskiej, wybawca
naszej ojczyzny, który przywrócił jej niepodległość po 123 latach niewoli — mówił
płk Tadeusz Dłużyński z rybnickiego oddziału Związku Piłsudczyków o marszałku
Józefie Piłsudskim 5 grudnia w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jego prelekcji wysłuchali przedstawiciele miasta,
WKU, Rybnickiej Rady Seniorów, Związku
Piłsudczyków oraz grupka młodzieży. Płk
Dłużyński sporo miejsca poświęcił znaczeniu Bitwy Warszawskiej z sierpnia 1920
roku nie tylko dla przyszłości Polski. — Klęska Sowietów pod Warszawą przekreśliła
ich plan przeniesienia rewolucji do Europy
— stwierdził.
w Strażnicy miejscy przypominają o obowiązku odśnieżania chodników. — Każdy
właściciel nieruchomości jest zobowiązany
do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż jego nieruchomości. Za chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą pieszym, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości — wyjaśnia
Dawid Błatoń, rzecznik prasowy rybnickich
strażników. Obowiązek ten nie dotyczy
właścicieli nieruchomości, przy których są
zlokalizowane miejsca płatnego parkowania lub postoju samochodów.

7

Ry b n i k l i d e r u j e
Certyfikat Samorządowego Lidera
Edukacji 2017 dla Rybnika i wyróżnienie
w kategorii „Mecenas wiedzy” dla
prezydenta Piotra Kuczery – to tytuły,
jakie wręczono przedstawicielom naszego
miasta 9 grudnia w Krakowie podczas
finałowej gali ogólnopolskiego konkursu
„Samorządowy lider edukacji”.

Wacław Troszka

stu tysięcy mieszkańców, oprócz Rybnika,
otrzymały tylko Katowice. Wyróżnienie
dla prezydenta Piotra
Kuczery, przyznane
„za szczególne osobiste zaangażowanie
Organizuje go Fundacja Rozwoju Edukacji n a r z e c z r o z w o j u
i Szkolnictwa Wyższego, a eksperci reprezen- i promowania nowoRybnik został wyróżniony za nowoczesne i innowacyjne realizowanie zadań oświatowych,
tujący środowiska naukowe i czołowe polskie czesnej edukacji, spoa prezydent miasta – za promowanie nowoczesnej edukacji. Na zdjęciu: Katarzyna Korba z wydziału
edukacji UM i prezydenci: Piotr Kuczera i Wojciech Świerkosz
uniwersytety wyróżnili gminy, które swoje zada- łeczeństwa uczącego
nia oświatowe realizują nowocześnie, innowa- się i gospodarki opartej na wiedzy na poziomie kosz, któremu w Krakowie towarzyszyła też
cyjnie i z najwyższą troską o jakość kształcenia. lokalnym”, odebrał jego zastępca odpowie- Katarzyna Korba z magistrackiego wydziału
W województwie śląskim certyfikat „Samo- dzialny za funkcjonowanie miejskich placówek edukacji.
rządowego lidera edukacji” dla miast powyżej oświatowych wiceprezydent Wojciech Świer(S)

Dobry ogród zaczyna się od dobrego projektu – tej zasadzie wierni są nie tylko właściciele
domów prywatnych. Dotyczy ona również pierwszego w mieście ogrodu społecznego, który
ma powstać w Chwałowicach. Mieszkańcy dzielnicy wspólnie z projektantami zastanawiali
się więc, jak powinien wyglądać, aby dobrze czuli się w nim i młodsi, i starsi.

Są p l a n y, b ę d z i e ogród
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ale również w wygodnych wyższych skrzyniach,
a nawet w specjalnych workach do sadzenia warzyw. Dynie lepiej rosną na ziemi niż w skrzynkach,
a z pomidorami jest kłopot, bo najlepiej radzą
sobie w szklarni. W ogrodach społecznych z powodzeniem można za to uprawiać m.in. cukinie,
marchewki czy buraki — radziła Ewa LabusJanusz, która wspólnie z Grzegorzem Layerem
od 2013 roku w ramach projektu „Plac na Glanc”
rewitalizuje katowickie podwórka, zmieniając
betonowe puste przestrzenie w zielone miejsca
przyjazne mieszkańcom. — Odmieniliśmy już
siedem takich podwórek. Zawsze zaczynamy od
warsztatów, po to, by poznać potrzeby mieszkańców, a potem razem z nimi budujemy kwietniki ze
skrzynek i europalet lub obudowy do śmietników
oraz sadzimy rośliny, a dzięki wspólnej pracy
mieszkańcy czują się odpowiedzialni za tworzoną
przestrzeń. Byłem niedawno
na pierwszym podwórku, które
zmieniliśmy pięć lat temu i
wygląda świetnie – mieszkańcy
cały czas o nie dbają, dosadzają
rośliny, coś zmieniają. Te miejsca żyją swoim życiem — mówi
Grzegorz Layer. Architekci
za projekt „Plac na Glanc”
zostali wyróżnieni w konkursie
Zdjęcia Sabina Horzela-Piskula

— Chcemy w Parku Górnika, tuż obok domu
kultury, stworzyć razem z wami ogród społeczny,
który oficjalnie otworzymy późną wiosną, ale już
dziś chcemy, abyście to wy zdecydowali, co ma się
w nim znaleźć — mówiła mieszkańcom Karina
Abrahamczyk-Zator, dyrektor DK, podczas
warsztatów architektonicznych zorganizowanych
pod koniec listopada. To właśnie ona wpadła na
pomysł stworzenia ogrodu integrującego mieszkańców, w którym mogliby się spotykać i wypoczywać, ale też uprawiać warzywa, zioła i owoce,
czasem wysłuchać koncertu, czasem pogrillować
lub rozegrać partyjkę szachów. Uczestnicy warsztatów mieli sporo własnych pomysłów na chwałowicki ogród. — Marzy się nam przestrzeń z leżakami do wypoczynku, czytania książek, rozmów z
przyjaciółmi, organizacji minikoncertów i spektakli
plenerowych. — Może domek na drzewie i park
linowy, a może pufy i fontanna? Ciekawe byłyby
trampoliny umieszczone w ziemi i gry planszowe
XXL. Chcielibyśmy tutaj posadzić: bazylię, miętę,
truskawki, aksamitki, borówki, marchew i lawendę
— proponowali mieszkańcy. Wiedzą na temat
tego, co i jak posadzić, gdzie ustawić siedziska
i co zrobić, aby było wygodnie, przytulnie i rosło
jak trzeba, podzielili się z mieszkańcami architekci Ewa Labus-Janusz i Grzegorz Layer, którzy
mają spore doświadczenie w tworzeniu ogrodów
społecznych. — Z drewnianych europalet można zrobić prawie wszystko,
nawet leżaki. Palety są w miarę tanie
i nawet jak się zniszczą, nie szkoda
ich wyrzucić. Macie tutaj duże, grube
drzewa w odpowiedniej odległości,
więc w tym ogrodzie sprawdzą się też
hamaki. Sadzić można w donicach,

na najlepszą przestrzeń publiczną województwa
śląskiego. Mówią, że takich ogrodów powstaje
coraz więcej. — To cieszy, bo wciąż sporo jest
zaniedbanych wspólnych przestrzeni. Oczywiście
potrzeba czasu, aby zmienić ludzką mentalność, bo
o ile dbamy o to, co jest nasze, to już niekoniecznie
o to, co stoi choćby pod blokiem. Widać jednak, że
nasze myślenie się zmienia. W takich projektach
najważniejsza jest wspólna praca, a tutaj w Chwałowicach może się wiele udać, jeżeli mieszkańcy
naprawdę się zaangażują. Najważniejsze, żeby poczuli, że to jest ich ogród — mówi Grzegorz Layer.
W trakcie warsztatów mieszkańcy stworzyli też
makietę swojego ogrodu. Zależało im na tym,
aby uwzględnić potrzeby starszych i młodszych,
stworzyć przestrzenie zabawowe dla dzieci, ale
też miejsca relaksu oraz warzywnik. Zaplanowali
również ustawienie zbiorników na deszczówkę,
ale też uli, a nawet zawieszenie między koronami
drzew ozdobnych lampionów i chorągiewek.
Karina Abrahamczyk-Zator planuje już kolejne
warsztaty, tym razem żywej architektury, wykorzystującej posadzone w ziemi gałęzie wierzby,
z których można tworzyć urokliwe zielone altany,
ławki i tunele.
(S)

Najpierw rekonesans w terenie…
…a potem praca koncepcyjna przy makiecie pierwszego w mieście
ogrodu społecznego, który ma powstać w Chwałowicach
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Wacław Troszka

Barbórkowa niespodzianka
Dwie górnicze lampki w rozmiarze XXL pojawiły się w przededniu Barbórki
przed Domem Kultury w Chwałowicach. Trzymetrowe lampy wykonano na wzór
popularnych w kopalniach lamp benzynowych, których pracujący na dole górnicy
używali do wykrywania metanu. Lampki zakupił i zamontował Zarząd Zieleni
Miejskiej, realizując pomysł prezydenta Rybnika. — To barbórkowy ukłon w stronę
historii i tradycji tej dzielnicy, której rozwój nierozerwalnie związany jest z fedrującą
po sąsiedzku kopalnią Chwałowice — napisano na stronie internetowej urzędu
miasta. Oczywiście lampki pozostaną tam już na stałe. W ciągu ledwie kilku dni
do internetu trafiło wiele zdjęć, na których mieszkańcy uwiecznili ten bardzo
charakterystyczny element małej architektury.
(WaT)

Telewidzowie polubili „Diagnozę” i Rybnik
28 listopada wieczorem
TVN pokazał ostatni z 13
nakręconych dotąd odcinków
„Diagnozy”, której akcja
dzieje się głównie w Rybniku
i do której zdjęcia plenerowe
kręcono w naszym mieście.
Wszystko wskazuje więc na
to, że doczekamy się drugiego
sezonu (serialowa jednostka
miary) tego medyczno-kryminalnego serialu.
„Diagnozę” oglądało średnio
2,24 mln widzów. Najwięcej, bo
2,68 mln, zgromadził przed telewizorami ostatni odcinek, który
wyemitowano w ostatni wtorek
listopada. Z badań oglądalności
wynika również, że wśród widzów
w grupach 16-49 lat i 16-59 lat
TVN był liderem serialowego rynku. Serial ma także bardzo dobre
wyniki oglądalności w filmowym
serwisie Player.pl; wszystkie odcinki do 29 listopada, do godz. 12
miały łącznie 6,83 mln wyświetleń.
Umowa zawarta między miastem
a stacją TVN opiewała na 369 tys. zł
brutto. Gwarantowała miastu, że
w 13 odcinkach pojawi się minimum 40 ujęć miasta oraz 10 razy

padnie słowo Rybnik. — Ujęć
Rybnika było o kilkanaście więcej,
a Rybnik padł z ust aktorów 15
razy. Nazwa miasta pojawiała się
również w ujęciach w formie napisów, np. na korespondencji czy na
szyldzie szpitala. Dzięki serialowi
od kwietnia tego roku w ogólnopolskich mediach o Rybniku pisano
i mówiono ponad 2400 razy! Serialowi towarzyszy również szeroka
promocja związana z obecnością na
ekranie bardzo znanych aktorów,
którzy wielokrotnie w wywiadach
są pytani o serial i Rybnik. To
wyjątkowa wartość dodana, którą
trudno właściwie policzyć — mówi
Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy urzędu miasta.
Sukces „Diagnozy” w Polsce
spowodował, że „nasz” serial zakupiła ukraińska stacja 1+1. Od
grudnia widzowie tej stacji śledzić
będą losy Anny, Michała, Sadzików i Artmanów, a przy okazji
poznawać będą pięknie pokazany
w filmie Rybnik.
— Przedmiotem umowy było
lokowanie produktu turystycznego
miasta w serialu. Zależy nam zatem na turystach, w szczególności
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na takich osobach, które jeśli
odwiedzają nasz region, to także
zaglądają do Rybnika. Postawiliśmy
w serialu na miejsca oczywiste dla
Rybnika, takie jak rynek, bazylika
czy Zalew Rybnicki, ale nieznane
mieszkańcom innych regionów
Polski. Chcemy, by Rybnik był
w Polsce kojarzony jako miasto
zielone, do którego warto przyjechać
choćby na weekendowy wypad —
mówi Robert Cebula, naczelnik
magistrackiego wydziału promocji.
Producenci serialu zdecydowali
już, że druga seria „Diagnozy”

także będzie kręcona w Rybniku.
Szpital specjalistyczny nr 4 wciąż
będzie funkcjonować w Kampusie,
a główni bohaterowie nadal będą
rybniczanami – to się nie zmieni.
— Ponieważ jesteśmy zadowoleni
z takiej promocji miasta, z końcem
roku, po uchwaleniu budżetu na
rok 2018, miasto ogłosi przetarg
na lokowanie produktu turystycznego miasta w serialu — informuje
Agnieszka Skupień. Pierwszy taki
przetarg ogłoszony wiosną wygrał
właśnie przymierzający się do
„Diagnozy” TVN.
(WaT)

Za okazane wyrazy współczucia,
modlitwę, złożone wieńce
i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Józefa Dworowego
w szczególności ks. Andrzejowi Sobaszkowi,
przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom, znajomym
oraz rodzinie
serdeczne podziękowania składają
żona Teresa
i synowie z rodzinami
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Baśniowa Armia Ludowa
W ostatnim czasie wiele emocji
towarzyszy sprawie zmiany nazwy
ul. Armii Ludowej w Boguszowicach
Osiedlu. Rada dzielnicy 5 grudnia
zorganizowała zebranie mieszkańców,
na którym zajęto się tą sprawą.
Wzięło w nim udział tylko niespełna 50 osób.
Tylko, bo ulica ta ma dziś 1257 stałych mieszkańców. W głosowaniu większość opowiedziała
się za zastąpieniem Armii Ludowej neutralnym
politycznie i historycznie przymiotnikiem
Baśniowa, co znalazło swoje odzwierciedlenie
w uchwale rady dzielnicy. Finałem całej sprawy,
podobnie jak w przypadku ul. Hibnera, miała
być uchwała rady miasta. W porządku obrad
sesji zaplanowanej na 14 grudnia taki punkt się
jednak nie pojawił, a dzień wcześniej, 13 grud-

nia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał
zarządzenie zastępcze, nadając dotychczasowej
ul. Armii Ludowej imię Jana Karskiego. Teraz
radni z Boguszowic zarzucają wojewodzie, że
ignoruje samorząd i wolę mieszkańców, a wojewoda odpowiada, że w ustawowym terminie
samorząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie zmienił nazwy ul. Armii Ludowej.
Regulująca te kwestie ustawa O zakazie
propagowania komunizmu weszła w życie
1 września 2016 roku. Od tego dnia samorządy
gminne miały rok (do 2 września 2017) na
zmianę m.in. nazw ulic „upamiętniających
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny”.
W przypadku niewykonania tego obowiązku
ustawa dawała wojewodzie trzy miesiące

Nowe busy dla dwóch szkół
Od 6 grudnia Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Boguszowicach Starych oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Śródmieściu dojeżdżają na zajęcia
nowymi busami. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wysłużone pojazdy, z których dotąd korzystali uczniowie
tych placówek, zostały zastąpione przez zupełnie nowe, wprost z salonu.
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przystanku. Dowozimy nim też naszych uczniów
na hipoterapię i jeździmy na wycieczki — wyjaśnia Grażyna Adamczyk, dyrektor ZS nr 6.
Obydwa pojazdy zostały przekazane szkołom
6 grudnia. W Zespole Szkół nr 6 wydarzenie
było okazją do podsumowania niedawno zakończonego tu remontu. Ogrzewany ciepłem
systemowym, czyli z ciepłociągu budynek został
poddany gruntownej termomodernizacji: ocieplono zewnętrzne ściany i dach, wymieniono

okna i drzwi, a także instalację centralnego
ogrzewania oraz węzeł cieplny. Inwestycja będąca częścią dużego programu inwestycyjnego,
zakładającego gruntowną termomodernizację
19 miejskich obiektów głównie oświatowych,
kosztowała ponad 2.705.770 zł. W ZS nr 6
trwają jeszcze prace związane z rozbudową
zaplecza sportowego. Od wczesnej wiosny
uczniowie będą mogli korzystać z nowego, wielofunkcyjnego boiska, bieżni oraz niewielkiego
placu zabaw. Dodatkowo teren wokół szkoły
zostanie oświetlony, odwodniony, wyrównany
i obsadzony trawnikiem. Pojawią się też chodniki
i piłkochwyty. Prace mają kosztować 932.747 zł.
Na remont kanalizacji i wentylację szkoła otrzymała kolejne 65.000 zł, dzięki czemu wartość
całej modernizacji Zespołu Szkół nr 6 zamknie
się niebagatelną kwotą 3,7 mln zł.
(D)
Dominika Ingram-Nowaczyk

Pochodzące z PFRON-u pieniądze przyznane zostały w ramach programu mającego
likwidować bariery transportowe. Nowego
busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zakupiono w ramach akcji „Nasz
Nowy Bus”, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich wydań „Gazety Rybnickiej”. Pojazd
kosztował 215.200 zł, z czego PFRON przekazał 118.360 zł (55 proc.). Pozostałe 96.840 zł
to wkład miasta, o który zadbała sama szkoła
oraz działające tu Stowarzyszenie na rzecz
Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością
i Ich Otoczenia „Razem”. Ford, którym jednorazowo może podróżować osiemnastu pasażerów, przystosowany jest do przewozu osób na
wózkach inwalidzkich i jest wykorzystywany w
bieżącej działalności ośrodka.
Mniejszy, bo dziewięcioosobowy i wart
124.107 zł ford zaparkował przed Zespołem
Szkół nr 6. Na jego zakup PFRON wyłożył
68.258,85 zł (55 proc.), a pozostałą kwotę
sfinansowało miasto oraz szkoła (m.in. z darowizn). O pieniądze zabiegało też złożone
z rodziców uczniów, nauczycieli i wolontariuszy Stowarzyszenie „Dla dobra”. — Jesteśmy
placówką dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wcześniej na lekcje i zajęcia dodatkowe
dowoziliśmy uczniów wysłużonym, czternastoletnim volkswagenem. Nowy bus jest dostosowany
również do osób na wózkach. Większość naszych
uczniów korzysta z bezpłatnego transportu, który
gwarantuje miasto. Bus służy osobom w najtrudniejszej sytuacji, które np. nie są w stanie dojść do

(do końca listopada 2017) na wydanie zarządzenia zastępczego nadającego np. ulicy nazwę zgodną z ustawą. A zatem i działania rady dzielnicy,
i decyzja wojewody miały miejsce już po ustawowych terminach.
Pytanie, co dalej? Z naszego rozeznania
wśród radców prawnych wynika, że najlepszym
rozwiązaniem – praktycznym i skutecznym –
będzie zaczekanie na uprawomocnienie się
zarządzenia zastępczego wojewody, a potem
doprowadzenie do podjęcia przez radę miasta
uchwały zmieniającej nazwę ul. Jana Karskiego
na nazwę zgodną z ustawą O zakazie propagowania komunizmu np. na Baśniową. Pytanie
tylko, jak znaleźć rozwiązanie najbliższe woli
mieszkańców, z których większość zapewne nie
chciałaby żadnych zmian? Paradoksalnie może
się też okazać, że większość mieszkańców dzisiejszej ul. Armii Ludowej woli mieszkać przy
ul. Jana Karskiego niż przy Baśniowej. (WaT)

W uroczystym przekazaniu nowego busa, który wprost z salonu przyjechał na parking odnowionego Zespołu Szkół nr 6, wzięli
udział m.in. prezydent Piotr Kuczera, radni, uczniowie i pracownicy placówki, a także ks. Krzysztof Błotko, który poświęcił samochód
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Od początku 2018 roku dzisiejsza ul. Hibnera w dzielnicy Maroko-Nowiny będzie ulicą ks. Henryka Jośki. Tym sposobem nazwisko
swego twórcy i wielkiego dobroczyńcy będzie mieć w swoim adresie usytuowany przy tej ulicy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny
dla dzieci im. Jana Pawła II.

Ulica wyjątkowego księdza
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i wyposażenia ośrodka. Jednym z tych najbardziej trafionych było zorganizowanie w czerwcu
1989 roku na stadionie ROW-u Rybnik (obecny
Stadion Miejski) charytatywnego meczu piłki
nożnej księża kontra lekarze. To był pierwszy
taki mecz w Polsce; potem szybko znaleźli się
Zenon Keller

Zmarły w 1997 roku kapłan zainicjował jego
budowę, w którą społecznie zaangażowało się
liczne grono rybniczan. Do dziś w głównym
holu ośrodka wisi jego portret, a na sąsiedniej
ścianie kamień węgielny w formie pamiątkowej
tablicy, którą w czerwcu 1988 roku w Rzymie
poświęcił papież Polak Jan Paweł II.
Pochodzący z Żor rosłej postury kapłan trafił
do Rybnika w 1980 roku, gdy został wikarym
w śródmiejskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej
z otrzymaną od ordynariusza archidiecezji
katowickiej ks. bp. Herberta Bednorza misją
zbudowania kościoła na osiedlu Nowiny i zorganizowania tam nowej parafii. Po erygowaniu
tam parafii św. Jadwigi Śląskiej, naturalną koleją rzeczy został jej pierwszym proboszczem.
Wybudował kościół, ale jego wielkim dziełem
było wybudowanie w sąsiedztwie kościoła,
właśnie przy ul. Hibnera, ośrodka tzw. wczesnej
interwencji dla małych niepełnosprawnych
dzieci, który dziś funkcjonuje jako Ośrodek
Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana
Pawła II.
— Jego zasługi są nie do przecenienia. Był
niestrudzonym organizatorem. Pewnie wiele osób
pamięta jeszcze jego stara, którym z pomocą
swego kierowcy, nieżyjącego już też Norberta
Proske, przywoził z zagranicy, głównie z Niemiec,
m.in. różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny.
Gdy ośrodek już działał, ks. Jośko był u nas co
drugi dzień; doglądał i pytał, czy czegoś nam
potrzeba. To był człowiek pogodny i dobroduszny, ale z temperamentem — wspomina dr
Tadeusz Sobański, wciąż pracujący w ośrodku
i będący obecnie zastępcą jego dyrektora. Do
pracy w ośrodku namówił go ks. Jośko. — Po
20 latach pracy na stanowisku ordynatora
oddziału dziecięcego dawnego szpitala przy
ul. Rudzkiej zachorowałem i przeszedłem poważną operację układu pokarmowego. Byłem
na rencie inwalidzkiej. Kiedyś przyszedł do mnie
ks. Jośko i zaproponował pracę w ośrodku. To
było nasze pierwsze spotkanie. Odpowiedziałem
mu, że jestem szczęśliwy, że żyję i cieszę się, że
mogę być w domu… Powiedział, że jak będę
pracować, to szybciej wydobrzeję. I miał rację
— wspomina doktor Sobański.
Po ośrodku w Katowicach ten rybnicki był
drugą tego typu placówką w województwie.
Z doświadczeń Rybnika korzystały potem
ośrodki powstałe m.in. w Gliwicach i Żorach.
— Nie było tygodnia, by nie odwiedziła nas jakaś
wycieczka, a często były to wycieczki zagraniczne
— wspomina Tadeusz Sobański. Ks. Henryk
Jośko był wulkanem pomysłów na gromadzenie funduszy potrzebnych do wybudowania

naśladowcy. Ks. Jośko wyprowadził na murawę
drużynę księży, jeszcze w sutannach, zaś ekipę
lekarzy nieżyjący już, ówczesny ordynator laryngologii dziecięcej Andrzej Ścibich. Mimo
nie najlepszej pogody na stadionie zjawiły
się tłumy rybniczan, a z Warszawy przyjechał
popularny aktor Zygmunt Kęstowicz, który
przywiózł milion złotych na budowę ośrodka.
Ks. Henryk Jośko pełnił też funkcje kościelne, był m.in. duszpasterzem głuchych i niewidomych w rybnickim okręgu duszpasterstwa
specjalnego, duszpasterzem niepełnosprawnych w archidiecezji katowickiej i rejonowym
duszpasterzem rodzin. W kwietniu 1995 roku,
w uznaniu zasług został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej
w Katowicach. W ostatnich latach życia zmagał
się z nowotworem żołądka. Przeszedł operację
i bardzo jeszcze inwazyjną w tamtych latach
chemioterapię. Grono przyjaciół i współpracowników zorganizowało mu wtedy na
probostwie mały oddział opieki paliatywnej.
Zmarł 7 lutego 1997 roku i został pochowany
obok kościoła św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. — Ks. Henryk Jośko był moim pierwszym
proboszczem, gdy w 1995 roku po święceniach
kapłańskich zostałem skierowany do parafii

św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. Przyjął
mnie z wielką radością i otwartymi ramionami.
Zawsze radosny i bardzo konkretny. Miał zaufanie do swoich wikarych. Był lubiany i szanowany
przez parafian. Dobry organizator. Prowadził
pielgrzymki rybnickie. Pamiętam, że jako
Ks. Henryk Jośko na placu budowy ośrodka
wczesnej interwencji dla dzieci. Od początku roku
2018 ul. Hibnera, przy której jest usytuowany,
będzie nosić jego imię

proboszcz podczas procesji Bożego Ciała biegał
w komży z krótkofalówką, by kierować procesją,
co jak na proboszcza było zachowaniem bardzo
oryginalnym. Mimo choroby do końca kierował
parafią, mając nadzieję, że wszystko skończy się
dobrze. Niezapomnianym widokiem były tłumy
zgromadzone na jego pogrzebie, które nie pomieściły się w kościele i wypełniały całą przestrzeń
wokół kościoła i ulicę kard. Kominka. Między
innymi jego styl proboszczowania jest także dla
mnie inspiracją w prowadzeniu parafii — mówi
ks. Grzegorz Olszowski, proboszcz rybnickiej
parafii św. Antoniego.
Wacław Troszka
Przypominamy, że 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. Krótko mówiąc,
o żadnej koniecznej wymianie dokumentów nie ma mowy.
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Budowa drogi Racibórz – Pszczyna

Pierwsze przyczółki
Trwa budowa rybnickiego odcinka ekspresowej drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, a także drogi śródmiejskiej, która ma
w przyszłości odciążyć ul. Wodzisławską. To największa inwestycja drogowa, ale też inżynieryjna w historii Rybnika. Prace związane
m.in. z budową mostów, wiaduktów i estakad trwają jednocześnie w wielu miejscach.
ku 1400 m, począwszy od budowanego mostu nad
Kłokocinką trwa wymiana gruntów. Są tam iły
i gliny, które nie gwarantują stabilnej podstawy
budowanej drogi. Jej ciężar jest tak duży, że
pozostawienie tam tych naturalnych gruntów
groziłoby szybkim zniszczeniem nowej drogi.
Dlatego wywożony z terenu budowy materiał
zastępuje się odpowiednimi kruszywami.
Na razie pogoda była względnie łaskawa
dla budowniczych, ale jak będzie dalej, trudno

przewidzieć. Zimą, o ile aura pozwoli, będą
kontynuowane przede wszystkim prace ziemne
związane z wykonaniem koryta drogi i w razie
potrzeby z wymianą gruntów. — Zobaczymy, na
co pozwoli nam pogoda. Jesteśmy uzależnieni od
natury — mówi Jacek Hawel, naczelnik wydziału
dróg w urzędzie miasta.
Na 10 grudnia tzw. inżynier kontraktu, czyli
firma Drogowa Trasa Średnicowa SA oceniała
zaawansowanie robót na blisko 7,5 proc. (WaT)
Zdjęcia Wacław Troszka

Ta inwestycja to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, bo w wielu miejscach trzeba
przełożyć różnego rodzaju instalacje, m.in.
gazociągi, linie energetyczne, instalacje teletechniczne, a nawet ciepłociąg. Z kolei w miejscach,
gdzie powstająca ekspresówka będzie przecinać
istniejące drogi, buduje się tzw. bajpasy, czyli
małe objazdy, by roboty można było prowadzić
bez wstrzymywania ruchu.
Czasem problemem jest sam grunt. Na odcin-

Rejon ul. Jankowickiej.
By zbudować tu most
nad Nacyną, trzeba najpierw wzmocnić grunt
295 betonowymi palami, na których wesprą
się jego przyczółki. Na
razie wykonano ich blisko 100
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Ul. Gotartowicka, droga regionalna pójdzie tu górą. By rozpocząć budowę wiaduktu, konieczne
było wybudowanie drogowego bajpasa. Trzeba też było przebudować gazociąg średniego ciśnienia.
Ułożone na nowo rury mają znacznie większy przekrój niż te, które zdemontowano

Pierwszy obiekt inżynieryjny, czyli most nad rzeką Kłokocinką, powstaje jeszcze na terenie sąsiednich
Żor. Z powodu tej małej rzeczki, która, gdy przekroczy stany alarmowe, ma może 50 cm głębokości,
trzeba zbudować most za kilka milionów zł

Węzeł śródmiejski. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wykonuje się zbrojone betonowe
pale, które przejmą obciążenia pierwszego przyczółka wiaduktu, który zostanie zbudowany nad
dwiema liniami kolejowymi – pasażerską do Wodzisławia i Chałupek oraz towarową

Najbardziej zaawansowane są prace na przyszłym węźle świerklańskim, gdzie zbudowano już
kilka przęseł przyszłego wiaduktu

Widok na szlak przyszłej drogi ekspresowej z ulicy Wodzisławskiej

Przyczółek przyszłego wiaduktu nad ul. Ziemską, łączącą Boguszowice Stare z dzielnicą Meksyk

Rejon przyszłej drogi śródmiejskiej. Grunt stabilizuje się na różne sposoby, tu przy użyciu cementu

Kolejny przyczółek kolejnego wiaduktu. Tym, który tu powstanie będzie się zjeżdżać z drogi
Racibórz – Pszczyna na budowaną równolegle drogę śródmiejską

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

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Kierowcy odetchnęli z ulgą – po czterech
miesiącach prac modernizacyjnych 14 grudnia przywrócono ruch na górnym odcinku
ul. Kotucza, jednej z najbardziej obciążonych
rybnickich dróg. Zmodernizowany został ponad
700-metrowy odcinek tej ulicy, od mostu na
Nacynie do ronda Gliwickiego wraz z samym
rondem. Wykonawcą przebudowy była czeska
firma M-Silnice, a wartość robót wyniosła
niespełna 9 mln zł. Zakres robót był spory:
przebudowa konstrukcji drogi, budowa chodników i ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji
deszczowej, rozdział kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, przebudowa skrzyżowania z ul.
Rudzką i sygnalizacji świetlnej. Efekt – zmodernizowanym odcinkiem Kotucza jeździ się dziś
komfortowo. Co ważne, na skrzyżowaniu z ul.
Rudzką kierowcy mają dziś pełną dowolność
wyboru kierunku jazdy. Wcześniej wjeżdżając
na to skrzyżowanie z ul. Rudzkiej (z obu stron)
nie mogli skręcać w lewo.
Zakończył się remont liczącej ok. 800 m ul.
Grunwaldzkiej i do świąt powinny zakończyć
się tam procedury odbiorowe. Wykonawcą w
trybie „projektuj i buduj” była firma Strabag, a
koszt inwestycji wyniósł 3,1 mln zł. Wymieniono całą konstrukcję jezdni, wybudowano nowe
chodniki, przebudowano kanalizację sanitarną
i deszczową, którą dodatkowo uzupełniono
o brakujące odcinki, od podstaw powstało
oświetlenie uliczne. Pierwotny termin oddania
inwestycji do użytku został przesunięty o blisko
miesiąc, a przyczyną były m.in. dodatkowe prace związane z przebudową sieci gazowniczej
zlecone przez Polską Spółkę Gazownictwa.
Firma gazownicza weszła na plac budowy

Zdjęcia Wacław Troszka

Jak dotąd tegoroczna zima nie
torpeduje realizacji inwestycji
drogowych, a co najwyżej je utrudnia.

Na zmodernizowanej ul. Kotucza nowa organizacja ruchu pozwala na skręt z ul. Rudzkiej we wszystkich kierunkach

później niż zapowiadała, kiedy drogowcy już
rozpoczęli roboty, co wstrzymywało główne
prace i przysporzyło zarówno wykonawcom,
jak i inwestorowi, czyli miastu, ale też mieszkańcom sporo problemów.
Trwa przebudowa ul. Rudzkiej (etap IV) na
odcinku między groblami. W tym roku udało
się na dwóch zewnętrznych odcinkach remontowanego fragmentu położyć warstwy wiążące
asfaltu, do wykonania pozostał odcinek środkowy. Jeszcze przed świętami miały zniknąć dwa
wahadła, czyli tak nielubiane przez kierowców
odcinki sterowane sygnalizacją świetlną. Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne, wykonawca chce przyśpieszyć roboty na
ścieżce rowerowej, co wymaga zapewnienia
pasa ruchu m.in. na dostarczanie materiału.
Całe zadanie powinno zostać zakończone w
połowie maja. Do końca przebudowy całej
Rudzkiej pozostały dwa etapy, w tym odcinek

Ulica Kotucza po remoncie to szeroka przestronna arteria z osobnym pasem dla rowerzystów
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biegnący przez centrum dzielnicy Orzepowice,
na razie jednak ta inwestycja nie widnieje w
planach na rok 2018.
W trakcie realizacji jest budowa drogi
bocznej ul. Bratków prowadzącej do osiedla
nowo budowanych domów jednorodzinnych
w dzielnicy Orzepowice. Zakończyły się tam
roboty bitumiczne, a jeśli pogoda pozwoli, na
części drogi układana będzie kostka betonowa.
Do zrobienia zostaną roboty brukarskie, które
można wykonywać przy gorszej aurze i niższych
temperaturach.
Trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę
przebudowy, a tak naprawdę budowy ul. Józefa
Cyrana w dzielnicy Zamysłów oraz łącznika
między ulicami Hallera i Pocztową (przedłużenie ul. Rzecznej), potrzebnego jako dojazd do
przyszłego parkingu wielopoziomowego, którego budowa rozpocznie się prawdopodobnie
w I kwartale 2018 roku.
(r)

Na rondzie Gliwickim drogowcy kładli krawężniki w zimowych warunkach
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Rybnik najlepszy w zdobywaniu unijnych dotacji
Nasze miasto znalazło się na czele polskich miast, które najlepiej wykorzystują
środki unijne, w najnowszym 13. rankingu samorządów przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”. — W dużej mierze to właśnie środkom europejskim Rybnik zawdzięcza swoje
współczesne oblicze — mówi prezydent Piotr Kuczera.
W rankingu wyróżniono miasta i gminy, które
w 2016 r. uzyskały największe dochody ze środków
UE i podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych. Rybnik zajął pierwsze miejsce
wśród miast na prawach powiatu, wyprzedzając
Rudę Śląską i Opole. — Dzięki unijnym dotacjom
miasto posiada nowoczesną infrastrukturę, oferując
mieszkańcom komfort w codziennym życiu. Obecnie
przed Rybnikiem otwierają się nowe perspektywy.
Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz–Pszczyna to inwestycja kluczowa dla przyszłości
miasta, dzięki której Rybnik zyska szybkie połączenie
z aglomeracjami ostrawską i katowicką oraz nowe
możliwości rozwoju. Dofinansowanie w kwocie
sięgającej 290 milionów zł to najwyższe wsparcie

dla przedsięwzięcia realizowanego przez Rybnik
w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze
UE — podkreśla Piotr Kuczera. 23 listopada
w Jarocinie, podczas uroczystej gali, w czasie której
ogłoszono ranking samorządów „Rzeczpospolitej”,
dyplom z wyróżnieniem dla Rybnika odebrał zastępca prezydenta Janusz Koper. Wręczył go przewodniczący kapituły, były premier Jerzy Buzek. Ranking
powstaje według precyzyjnych kryteriów i w oparciu
o dane przekazane przez ministerstwo rozwoju.
Warto przypomnieć, że od drugiej połowy 2015 r.,
kiedy to ruszyły pierwsze konkursy w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020, Rybnik uzyskał
już dofinansowanie do 35 projektów na łączną
kwotę przekraczającą 368,7 mln zł.
(S)

W świątecznym blasku

Nad ulicą Kościuszki i Dróżką Profesora
Libury zawisły białe ledowe sople, a Plac
Jana Pawła II przystroiły świetlne kule. Dekoracyjne kule „toczą się” też wzdłuż całego
deptaku, a obok schodów prowadzących do
bazyliki św. Antoniego stanęły dwa świetliste anioły, które dotąd w okresie Bożego
Narodzenia ozdabiały rynek. Świąteczny
wygląd zyskała też fontanna na Placu Wolności, a słupy ulicznych latarni, m.in. przy
ul Kominka, Wodzisławskiej i Żorskiej zdobią
nowe elementy z herbem Rybnika, których
jest łącznie 60. Część dekoracji ze śródmieścia przeniesiono do rybnickich dzielnic.
Świąteczne elementy ozdabiają dziś m.in.
ulice: Sportową w Niewiadomiu, Gliwicką
w Wielopolu, Poligonową w Kłokocinie i
Wodzisławską w Popielowie. Po raz pierwszy
w tym roku świątecznego blasku nabrał też
budynek stacji kolejowej na Paruszowcu, a
w Parku im. H. Czempiela w Niedobczycach
tryska świetlna fontanna. Choinka, która w
ubiegłym roku zdobiła plac Jana Pawła II,
w tym sezonie świątecznym stoi w parku
przy ul. Wieniawskiego, vis-à-vis dworca
PKP. Łączny koszt tych wszystkich dekoracji
(zakup nowych elementów, remont istniejącego oświetlenia i montaż z podłączeniem)
to ok. 307 tys. zł.
Warto dodać, że rybniczanie mogą wziąć
udział w konkursie „Świeć się!” na naj-
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Zdjęcia Wacław Troszka

Około 280 świetlnych elementów, 22
przystrojone bombkami i światełkami
choinki i około 2,2 km świecących
girland – zdobią śródmieście i rybnickie
dzielnice w okresie świątecznonoworocznym.

Plac Jana Pawła II przed
bazyliką deptak prowadzący
od Antoniczka do rynku
rozświetlają śnieżnobiałe kule

Na kilku ulicach (na zdj. Żorska)
pojawiły się świecące herby miasta.
W sumie jest ich 60

piękniej rozświetlone miasto w Polsce. Na
rybnickie iluminacje głosować można do 15
stycznia (na stronie www.se.pl/swiecsie/plebiscyt-miast). Najpiękniej rozświetlone miasta
w każdym województwie wygrają sprzęt

AGD o wartości 10.000 zł z przeznaczeniem
na cele charytatywne, a zwycięzca plebiscytu
otrzyma sprzęt o łącznej wartości 50.000 zł,
również z myślą o potrzebujących.
(S)
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ReWita
i energia
mieszkańców

Gdy zamykaliśmy to wydanie
„GR”, na budowie trwał już
montaż płyt elewacyjnych.
Maluszkom kolorowy żłobek
zapewne przypadnie do gustu

To się nazywa kreatywność. Do końca
grudnia w ramach projektu „Rybnik
reWITA”, będącego częścią programu
„Rewitalizacja miasta – nowa energia
rybnickiej tradycji”, rybniczanie zrealizują 25 różnych inicjatyw obywatelskich.

Projekt na zlecenie miasta realizują: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
i Stowarzyszenie „17-tka”. Do końca grudnia
rodzice bądź prawni opiekunowie będą zobo- w wybranych rejonach pięciu rewitalizowanych
wiązani do podpisania umowy z dyrektorem pla- dzielnic: Paruszowca-Piasków, Niedobczyc,
cówki Aleksandrą Bałdygą. Jeżeli nie zrobią tego Niewiadomia, Chwałowic i Śródmieścia zrealiwe wskazanym terminie – od 8 do 19 stycznia zowanych zostanie w sumie 25 obywatelskich
– będzie to jednoznaczne z rezygnacją ze żłobka. inicjatyw. Ich autorami byli głównie mieszkańPraktycznie zakończono też nabór 21-osobo- cy, choć nie był to konkursowy wymóg. Warunki
wego personelu tej placówki (opiekunowie, były dwa: projekty nie mogły być inwestycyjne,
pielęgniarki, pracownicy obsługi i kuchni oraz a ich adresatami mieli być mieszkańcy wskazalogopeda). Przypomnijmy: koszt budowy żłobka nych obszarów. — Staramy się obudzić potenwraz z zagospodarowaniem terenu to 9,3 mln zł, cjał mieszkańców tych dzielnic, by zobaczyli,
ale miasto pozyskało na ten cel ponad 1 mln że własną pracą i zaangażowaniem na rzecz
złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz ponad 1,5 mln zł
Kiedyś przychodziły tu dzieci z ubogich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrodzin z dzielnicy. Pałaszowały kanapki,
posażenie żłobka i bieżące funkcjonowanie już
brały udział w organizowanych dla nich
po jego uruchomieniu.
(S)

Żłobek pełen maluszków
Znajdzie się w nim miejsce dla 96 dzieci. W
czasie naboru prowadzonego od 4 grudnia rodzice złożyli 142 wnioski o przyjęcie, ale aż 32
z nich dotyczyły dzieci, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia. Tymczasem zgodnie
z regulaminem, w rybnickiej placówce mają przebywać maluszki w wieku od roku do trzech lat.
Trzy złożone wnioski dotyczą dzieci i rodziców
zamieszkałych poza Rybnikiem, więc ostatecznie
w rekrutacji pod uwagę wziętych zostanie 107
wniosków spełniających wymogi regulaminowe,
ustalone w uchwale rady miasta. O przyjęciu do
żłobka rodzice dowiedzą się ze strony internetowej www.zlobek.miastorybnik.pl, gdzie do 29
grudnia opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych maluchów. Po jej upowszechnieniu

Wacław Troszka

Do 15 grudnia
trwał nabór do miejskiego żłobka, który
rozpocznie działalność już 1 lutego. Placówka powstaje przy
ul. Orzepowickiej, w
sąsiedztwie Zespołu
Szkół nr 3 na Nowinach. Czy ich dzieci
zostały przyjęte do
żłobka, czy nie, rodzice dowiedzą się do
końca grudnia.

zajęciach. Dzisiaj pięć razy w tygodniu
stołują się tu poturbowani przez życie
Kalendarz „Jestem z Rybnika” 2018
dorośli, dla których panie z zespołu
charytatywnego działającego przy
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Boguszowicach Starych przygotowują
18 grudnia w Domu Kultury w Chwa- żużlowca ROW-u Rybnik, uwiecznił np., gdy
ciepłe posiłki.

Rybniczanin na każdy miesiąc

ten żużlowym ślizgiem jechał swoim motocyklem po jednym z rybnickich rond. Żeby
sprawdzić, po którym, wcale nie trzeba czekać
do października. Rondo było oczywiście w tym
czasie wyłączone z ruchu, ale i tak nie obeszło
się bez drobnego urazu młodego żużlowca.
Inne miesiące posiadacze kalendarza spędzą
m.in. z Grubsonem, Marcinem Zbigniewem
Wojciechem i uroczą szachową arcymistrzynią
Kariną Szczepkowską. Za sprawą współpracy
z firmą Gryfnie, pod każdym zdjęciem znalazł
się interesujący komentarz w gwarze śląskiej.
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, kalendarz
„Jestem z Rybnika” był już dostępny w punkcie informacji miejskiej
Halo! Rybnik, a także
w rynkowej księgarni
Orbita; cena ok. 49 zł.
Warto się pospieszyć,
bo nakład kalendarza
ograniczony – 500 sztuk.
(WaT)
Materiały prasowe UM

łowicach zaprezentowano drugą edycję
miejskiego kalendarza „Jestem z Rybnika”. Kalendarium na kolejne miesiące
towarzyszą efektowne zdjęcia znanych,
popularnych albo utytułowanych w różnych
dziedzinach rybniczan.
Idea przyświecająca autorom jest oczywista –
pokazać rybniczan i ich pasje. Autorem zdjęć i
tym razem jest Marcin Giba od lat organizujący
w Klubie Energetyka m.in. Międzynarodowy
Festiwal Fotografii. Przynajmniej w przypadku kilku rybniczan otoczenie, w jakim zostali
sfotografowani, będzie dla pozostałych rybniczan sporą niespodzianką. Kacpra Worynę,

Kalendarzowy bohater marca – kabareciarz Marcin Zbigniew Wojciech
i autor zdjęć (tyłem) Marcin Giba
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Skromny budynek w sąsiedztwie kościoła.
To tu po południu od poniedziałku do piątku
zjawia się około czterdziestu bezdomnych
i ubogich z całego Rybnika. Kilka godzin
wcześniej do ochronki św. Mikołaja przychodzą
panie z zespołu charytatywnego; poświęcają
swój wolny czas, by nakarmić głodnych, dać
ciepło, uśmiech i dobre słowo osobom, którym
w większości życie mocno dało w kość, zziębniętym i pozbawionym dachu nad głową. — Dzisiaj
mamy grochówkę i pieczywo, do tego ciasto
i ciepła herbata, by mogli się ogrzać, gdy przyjdą
z mrozu. Jesteśmy gospodyniami domowymi,
więc ugotowanie zupy nie stanowi dla nas problemu — mówi pani Bogumiła, jedna z osiemnastu
pań przygotowujących posiłki dla osób bezdomnych. Gdy zapach gorącej zupy wypełnia
pomieszczenie, chleb i ciasto są pokrojone,
a przy stołach siedzą już głodni, przychodzi
czas na wspólną modlitwę. To jedyne miejsce w
Rybniku, gdzie osoby bezdomne i ubogie mogą
za darmo zjeść coś ciepłego.
Działalność parafialnego zespołu charytatywnego w 1980 roku zaini-
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nowano edukacyjną grę terenową i
wydawanie lokalnej
gazety — wylicza
prezes „17-tki”.
Nie brakowało też
zaskakujących inicjatyw. — Zastanawiałem się, jak gra
w tenisa stołowego
może zintegrować
mieszkańców Niewiadomia. Tymczasem okazało się, że
„Reagujemy na święta” to tytuł jednej z pięciu inicjatyw obywatelskich zrealizowanych w dzielnicy
po pierwszym spoParuszowiec-Piaski
tkaniu trzeba było
dowieźć kolejne stoły i ustalić dodatkowe godziny lejne edycje będą realizowane wiosną i latem
zajęć. Mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, jakie (szczegóły na stronach internetowych CRIS-u
pomysły sprawdzą się w ich dzielnicach i mamy i „17-tki”). — Mówimy mieszkańcom: nie nanadzieję, że kiedy w październiku 2018 roku rzekaj, tylko spróbuj zmienić swoje otoczenie.
cały projekt się zakończy, nadal będą razem Skoro masz pomysł, zrealizuj go, a my damy ci
działać i że zostanie w nich ta energia, która środki i pokażemy, co zrobić, byś później, już bez
dziś jest bardzo widoczna — mówi Grzegorz nas, nadal mógł działać. Jesteśmy przekonani, że
Głupczyk. Pierwsza edycja konkursu na ini- jeżeli tylko da się ludziom taką możliwość, oni
cjatywy obywatelskie zakończy się w grudniu, są w stanie się zintegrować i współpracować na
ale to nie koniec. Łącznie w ramach projektu rzecz własnego środowiska i to jest największa
„Rybnik reWITA” w czterech konkursach dla wartość ReWITY — mówi Grzegorz Głupczyk.
pięciu dzielnic do rozdania jest 300 tys. zł. Ko(S)
Archiwum organizatorów

społeczności lokalnej mogą doprowadzić do
konkretnych zmian. Chcemy dać im możliwość
wpływania na własne otoczenie i życie — mówi
Grzegorz Głupczyk, jeden z koordynatorów
projektu i prezes stowarzyszenia „17-tka”
(drugim koordynatorem był Kamil Jakubiak z
CRIS-u). Z prawie 50 projektów wybrano po
pięć dla każdej z rewitalizowanych dzielnic.
Każdy mógł liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 3 tys. zł. Autorzy projektów
przygotowali dla mieszkańców różnorodną
ofertę – od balu andrzejkowego przez tydzień
śląski, gwarki i spotkanie ze św. Mikołajem, po
międzypokoleniowe warsztaty i propozycje dla
młodych mam. — W Niewiadomiu dzieci uczestniczą w zajęciach artystycznych prowadzonych
przez tamtejszą pasjonatkę rękodzieła. „Nie dla
nudy” – tak nazwała się grupa pań z Niedobczyc,
które dzielą się przepisami, spotykają i gotują
– smacznie i zdrowo. Mieszkańcy Paruszowca-Piasków postanowili pojechać w góry, by się
zintegrować, co też jest cenną inicjatywą, bo
rewitalizacja zakłada, że społeczność lokalna
zżyje się z sobą i wspólnie nauczy się nie tylko, jak
rozwiązywać problemy, ale też realizować własne
potrzeby. W Niewiadomiu emerytowani górnicy z
„Ignacego” opowiedzieli dzieciom, jak wyglądał
etos pracy na Śląsku, a w Niedobczycach zapla-

Stąd głodny nikt nie wyjdzie
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sprzątają po ich zakończeniu. Dbają też, by
atmosfera podczas posiłku była przyjemna.
— Witamy bezdomnych z uśmiechem, wtedy
oni też są przyjaźni. Czasem zdarzają się osoby
nerwowe albo pod wpływem alkoholu, choć
wiedzą, że tego nie akceptujemy. Zazwyczaj
są jednak spokojni i zdyscyplinowani. Raczej
niechętnie opowiadają o sobie. Nikogo nie wyrzucamy, każdy zupę dostanie — opowiada pani
Bogusia. Czasem proszą o herbatę do butelki
i dodatkową porcję chleba na kolację, zdarza
się, że kilka kromek ze stołu ląduje w kieszeniach. — Jeden pan dorabia na targowisku, więc
przychodzi później, ale zawsze zostawiamy dla
niego talerz zupy. Pracuje, więc nie może być
poszkodowany — dodaje pani Bogusia.
Do stałych bywalców dołącza coraz więcej bezdomnych kobiet i młodych ludzi po
przejściach. — Młodzi bezdomni nie są jeszcze
bardzo wyniszczeni. Serce
się kraje, gdy pomyślę, co z
nimi będzie za kilka lat —
mówi zafrasowana pani
Bogumiła. Większość
panów odwiedzających
Dominika Ingram-Nowaczyk

c j o w a ł k s i ą d z i n f u ł a t E d w a r d To b o la, ówczesny proboszcz, a w 1992 roku
jego następca, ks. Stanisław Gańczorz zaproponował, by zespół zajął się również wydawaniem
posiłków. Pomysł podchwyciła pani Kornelia
Mokry, która wspólnie ze swą siostrą działa
tu do dzisiaj. Na początku członkinie zespołu
przygotowywały kanapki, teraz oprócz codziennych zup zapraszają na spotkania wigilijne
i obiady wielkanocne, szykują świąteczne
paczki, udostępniają ciepłą odzież. Co roku
organizują też bezpłatne kolonie dla ponad
trzydziestu dzieci z ubogich rodzin z parafii.
Jak podkreśla pani Kornelia, ich praca nie
byłaby możliwa, gdyby nie bezinteresowna
pomoc dobrych ludzi: właścicieli pobliskiej
cukierni, piekarni i zakładu mięsnego, którzy nieodpłatnie przekazują ochronce swoje
wyroby. Trudno też przecenić rolę obecnego
proboszcza, ks. Krzysztofa Błotko, który wspiera finansowo całe przedsięwzięcie. — Mamy
też zaprzyjaźnionych handlowców na targu
i w warzywniaku. Oddają nam towar, którego
nie sprzedali, a który można jeszcze wykorzystać.
Inni pomagają od czasu do czasu: pewna pani
przywiozła cztery wiadra kiszonej kapusty, ktoś
dostarczył ziemniaki. Kasze, ryże, makarony
i przyprawy kupujemy w sklepie — wyjaśnia
pani Kornelia. Panie podzieliły się na trzy-,
czteroosobowe grupy, które dyżurując raz w
tygodniu przygotowują i wydają posiłki oraz

ochronkę jest bardzo zaniedbana. Tylko jedna
okazja motywuje ich do zmiany wizerunku:
na organizowaną tu wigilię zakładają koszule,
wiążą krawaty, są umyci. — Nie wiem, skąd
biorą te ubrania. Pytam z uznaniem: co się stało?
A oni na to: to jest Boże Narodzenie. Szanują
święta, jeszcze nie wszystko jest im obojętne —
podkreśla pani Bogumiła. Członkinie zespołu
charytatywnego nie liczą na wdzięczność osób,
które karmią, choć i taka się zdarza: — Czasem w podziękowaniu za dobrą zupę przyniosą
kwiatka, który, jak przysięgają, zerwali na łące…
Czasem, gdy idę ulicą z rodziną, z różnych
stron słyszę słowa powitania. Nigdy się tego nie
wstydzę, zawsze odpowiem albo krótko porozmawiam — dodaje pani Bogumiła, która posiłki przygotowuje wspólnie z panią Bernadką,
Urszulą i Zofią. — Gdy człowiek pomaga, robi
dobre rzeczy, czerpie z tego wielką satysfakcję
i generalnie czuje się jakoś lepiej — mówią
z przekonaniem samarytanki z Boguszowic.
(D)

Dzięki paniom z zespołu charytatywnego przy parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Boguszowicach
Starych osoby bezdomne i ubogie
mogą pięć razy w tygodniu zjeść
darmowy, ciepły posiłek
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Wacław Troszka

DRZEWA NA PLACU. Po pierwszych zimowych przymrozkach na placu Jana Pawła II obok
ławek przy fontannie udało się posadzić sześć kilkuletnich już klonów Freemana. Posadzono je
w specjalnie przygotowanym podłożu określanym mianem strukturalnego (mieszanka gleby i
dużych kamieni), które ma im zapewnić optymalne warunki do wzrostu. Wcześniej osadzono
tam coś w rodzaju betonowych pojemników z otworami na korzenie. Pozostaje czekać do
wiosny, aż młode drzewa wypuszczą pierwsze liście; wtedy będziemy pewni, że się przyjęły.

KOLĘDOWY MOST. Tak nazywało się świąteczne spotkanie mieszkańców dwóch dzielnic: Boguszowic Starych i
Boguszowic Osiedla. 18 grudnia spod tamtejszych kościołów parafialnych wyruszyły orszaki roratnie mieszkańców z
lampionami i pochodniami, które spotkały się przy boguszowickiej kładce nad torami, czyli na granicy dwóch dzielnic.
Tam właśnie odbyła się plenerowa msza roratnia, degustacja potraw i wspólne kolędowanie, a na scenie wystąpili wykonawcy reprezentujący dwie dzielnice. Wymyślony przez Izabelę Karwot „Kolędowy most” miał świątecznie połączyć
mieszkańców dwóch sąsiednich dzielnic i dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji pomysł udało się zrealizować.
Sabina Horzela-Piskula

DOBRO W CZAPCE. Na dzień przed Wigilią zaplanowano finał 16. edycji „Czapki św. Mikołaja”, charytatywnej akcji organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. Ponad setka
młodych ludzi zbierała pieniądze oraz żywność, słodycze i zabawki dla dzieci i rodzin potrzebujących wsparcia. Kwestowano w Focusie i hipermarkecie Auchan, ale też w urzędzie miasta,
w trakcie kilku imprez na rynku i w Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz wśród radnych, obradujących
na grudniowej sesji. Mikołaje mieli dostarczyć paczki rodzinom 23 grudnia (więcej w kolejnej GR).
Wacław Troszka

Tomasz Wiśniewski (Stowarzyszenie 17-tka)

SETKA Z OKŁADEM. 5 grudnia prezydent Piotr Kuczera odwiedził z życzeniami obchodzącego swoje 101. urodziny Alojzego Frosa, mieszkańca dzielnicy Maroko-Nowiny. O jego
losach pisaliśmy w „GR” przed rokiem. Pan Alojzy ma znakomitą pamięć, więc wspomnieniom
nie było końca, a opowiadał m.in. o swojej nauce w przedwojennym rybnickim gimnazjum,
które 22 grudnia jako Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich miało świętować swoje 95-lecie.
Jubilat wspominał swoich zacnych profesorów, zwłaszcza tych, którzy byli wielkimi patriotami.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

MIKOŁAJE CYKLIŚCI. Rybniczanie pozazdrościli świątecznemu konwojowi znanego gazowanego napoju i też
zorganizowali przejazd przez miasto oświetlonych pojazdów… Tyle że jednośladów, zgodnie zresztą z miejską
polityką zrównoważonego transportu. Prawie setka cyklistów w mniej i bardziej kompletnych strojach św. Mikołaja
(wersja amerykańska) skrzyknęła się przez Facebooka i przemierzyła oświetlonymi „jak choinki” rowerami ok. 10
km, podążając przez miasto głównie ścieżkami rowerowymi (80 proc.). Pamiątką pierwszego w historii miasta
rowerowego, mikołajowego rajdu będzie zrobione pod bazyliką św. Antoniego wspólne zdjęcie.

PIERNIK Z IGNACEGO. Słodycze, świąteczne ozdoby i wyroby rękodzieła można było kupić na
bożonarodzeniowych jarmarkach zorganizowanych w kilku dzielnicach. 9 grudnia mieszkańcy Niewiadomia spotkali się na kiermaszu w Zabytkowej Kopalnia „Ignacy”. Czego tam nie było... Pierniki
na tradycyjną moczkę, domowe ciasteczka i wypieki, ale też koronkowe serwetki i obrusy, przeróżne
stroiki, bombki i ozdoby choinkowe. Szukający czegoś pod choinkę mogli wybierać spośród ręcznie
malowanej odzieży i torebek lub biżuterii. Stoiska ustawiły tu m.in. rybnickie WTZ i gospodynie z Ligoty.
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Sabina Horzla-Piskula

DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW. 9 grudnia w Okrąglaku odbył się konkurs wiedzy technicznej
„YETI – Young Explorer Technician Inventor”, który po raz czwarty przygotowała Akademia
Techniczna Małolata. — To spotkanie miłośników Lego, majsterkowania i eksperymentowania.
Wychowałem się na programach Adama Słodowego, który dzisiaj ma swój fanklub na Facebooku. Majsterkowanie znowu stało się popularne: w sklepach budowlanych mamy swobodny
dostęp do materiałów i narzędzi, a internet jest kopalnią ciekawych pomysłów — mówi Antoni
Duda, organizator zabawy. Dla jej uczestników przygotowano konkursy projektów Lego i
wiedzy technicznej, zajęcia w „majsterkowni Spawalskiego”, programowania i elektroniczne.
Pod okiem fachowców wyjaśniających tajniki hydrauliki, elektroniki i innych dziedzin młodzi
odkrywcy bawili się wodą, parą, kartonem i drewnem. — Są dzieci kreatywne, które dysponując odpowiednimi materiałami, świetnie radzą sobie z majsterkowaniem, są też takie, które
trzeba usilnie odciągać od elektronicznych zabawek, a takie zajęcia stają się dla nich rodzajem
rehabilitacji — mówi Andrzej Lebek, który na zlecenie działającej przy Ambasadzie Stanów
Zjednoczonych fundacji American Corner skonstruował specjalne zestawy hydrauliczne, na
których eksperymentowali również młodzi rybniczanie biorący udział w sobotniej imprezie.
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DWA TOMY HISTORII RYBNIKA. 11 grudnia w urzędzie miasta w obecności prezydenta
Piotra Kuczery dyrektor Muzeum w Rybniku Bogdan Kloch i pracujący w nim Dawid Keller
oficjalnie zaprezentowali wydaną przez muzeum historyczną monografię Rybnika, nad
którą prace trwały od roku 2012. Nieznane fakty, niepublikowane zdjęcia i zaskakujące
informacje o naszym mieście, jego dzielnicach i mieszkańcach to tylko niektóre jej
atuty. Uwagę zwraca również szeroki zakres tematyczny, no i objętość wydawnictwa,
zawierającego bardzo bogaty materiał ikonograficzny. — Monografię wyróżnia rzetelne
opracowanie merytoryczne i różnorodność tematyczna poparta bogatym materiałem ilustracyjnym, jest zatem nieocenionym źródłem informacji o Rybniku. Dziękuję wszystkim,
którzy zaangażowali się w jej powstanie, a także w przygotowanie tego wydawnictwa,
ale też osobom i instytucjom, które dzieliły się swoimi zbiorami, umożliwiając powstanie
publikacji. Zapraszam do zapoznania się z monografią. Niech lektura tego wyjątkowego
kompendium wiedzy o Rybniku stanie się symboliczną podróżą po wyjątkowym mieście
i jego ciekawej historii — mówił prezydent Piotr Kuczera. Dwutomowa monografia jest
już do kupienia w rybnickich księgarniach. Cena około 150 zł.
Dominika Ingram-Nowaczyk

Wacław Troszka

WAKAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. — Dzisiaj koncentrujemy się na ofertach dla niepełnosprawnych,
którym chyba najtrudniej znaleźć zatrudnienie — mówiła Małgorzata Tlołka, zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy, który 24 listopada zaprosił do urzędu miasta na szóste Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Oferty przedstawiło dziewiętnaście firm z Rybnika i okolic oraz pięć instytucji, które wspierają niepełnosprawnych w poruszaniu się po rynku pracy. Poszukiwano m.in. chętnych do pracy w gastronomii, sektorze
spożywczym, pracowników ochrony, produkcji i magazynierów. Małgorzata Skupień, kierownik regionalny sieci
Stokrotka, przyznaje, że do niedawna firma nie miała problemów z kadrą. — Teraz brak pracowników dotyka
również naszą branżę, więc do sklepu w Boguszowicach szukamy sprzedawców i kasjerów. Ta praca ma swoje
ograniczenia, ale nie każda dysfunkcja eliminuje kandydatów, a my już zatrudniamy niepełnosprawnych, m.in.
na stanowiskach kierowniczych. W rybnickim pośredniaku zarejestrowanych jest około 350 osób z różnymi
niepełnosprawnościami, najczęściej absolwentów szkół zawodowych i średnich, choć nie tylko. — Skończyłem
studia na wydziale zarządzania, ze specjalizacją psychologia w biznesie, zrobiłem kursy grafiki komputerowej.
Przez dziewięć lat pracowałem jako przedstawiciel handlowy. Po wypadku poruszam się na wózku i szukam
pracy biurowej. Wcześniej byłem w ciągłym ruchu. Wypadek zmienił moje życie, ale jestem zdeterminowany
i chcę pracować — mówi pan Rafał, stażysta w urzędzie miasta, który podczas targów szukał ofert stałej pracy.

Dominika Ingram-Nowaczyk

W fotograficznym skrócie

BARBÓRKA NA BIESIADZIE. — Dla górnika słonecznik koniecznie. Niech
pod ziemią będzie słoneczniej. Kiedy w czarny węgiel się wwierca, w bardzo ciemnym, podziemnym chodniku, niech mu słonecznik świeci od serca
— życzyły dzieci z Chwałęcic górnikom, którzy 4 grudnia wzięli udział w
corocznej barbórkowej biesiadzie w podziemiach kościoła w Chwałęcicach,
zorganizowanej przez tutejszą parafię. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy przygotowali dla swoich ojców i dziadków nie tylko wierszyki, ale też występy
taneczne i gwarowe, a nawet śląskie wice. — Bawi się z nami 200 osób, co
bardzo mnie cieszy — mówi proboszcz Grzegorz Jagieł, który siedem lat
temu wymyślił taki właśnie sposób na górnicze świętowanie. W biesiadzie
wzięli udział nie tylko górnicy, ale też ich żony i dzieci, a czas biesiadnikom
umilała również górnicza orkiestra z kopalni Jankowice. Było też coś dla
ciała – krupniok, ogórki kiszone i piwo. Biesiadę tradycyjnie już poprzedziła
odprawiana w samo południe przez księdza proboszcza barbórkowa msza
święta w intencji górników i ich rodzin.
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Na plenerowej scenie zaśpiewał najpierw Antek Smykiewicz, a po nim nieśmiertelni Skaldowie, którzy zagrali
i zaśpiewali swoje największe świąteczne przeboje i tradycyjne kolędy. W czasie ich koncertu rynek był prawie pełny

9 grudnia deptakiem przeszedł korowód śnieżnych postaci

Przedświąteczne świętowanie
Jak co roku młodszych i starszych rybniczan
w świąteczne klimaty wprowadził cykl imprez
zorganizowanych w ramach Rybnickiego
Bożego Narodzenia i Kolędowania.
Na rynku świąteczne piosenki śpiewali młodzi
wykonawcy z zespołu Przygoda, ale też Celebrate
Gospel & Holy Noiz, czyli gwiazdy Silesia Gospel
Festiwalu, który w drugi weekend grudnia odbywał
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W punkcie informacji miejskiej Halo! Rybnik odbyły się z kolei
rozliczne zajęcia warsztatowe, w czasie których
młodzi rybniczanie mogli się nauczyć tworzenia
własnych ozdób świątecznych.
9 grudnia nastąpiło oficjalne rozświetlenie
stojącej na rynku choinki. W roli bożonarodzeniowych elektryków wystąpiły dzieci – Eliza
i Daniel, laureaci zorganizowanego przez magistrat świątecznego konkursu.
Finałem przedświątecznych imprez była

wigilijka dla mieszkańców, która na rynku odbyła
się w niedzielę 17 grudnia. Na scenie pojawili się
m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Latarnia” z Niedobczyc, którzy nie tylko śpiewali,
lecz także na kilka chwil przejęli konferansjerkę.
— Chcemy, byście Państwo potrafili się cieszyć
życiem na co dzień, dostrzegać jego wszystkie barwy.
Życie ma mnóstwo wspaniałych kolorów, które
sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Po co biadolić
na swój los? Nie lepiej wziąć życie w swoje ręce?
Uwierzyć w swojego Anioła? Ludzie bowiem to
anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne,
urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie.
Każdy ma marzenia, każdy chce doczekać ich
spełnienia! Każdy z nas potrzebuje małego światełka, aby wskazało mu drogę, którą warto pójść.
To małe światełko jest drogowskazem, ociepla
naszą codzienność. Światło jest również symbolem
spokoju i ukojenia, tak bardzo potrzebnego nam

dzisiaj, by dobrze przygotować się na przyjście tego
Najważniejszego gościa — mówili Damian Moc
i Krzysztof Formanek, zapowiadając przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy
Hufca Ziemi Rybnickiej. W Polsce betlejemski
ogień, przywieziony przez skautów, pojawił się już
po raz 27. — Niech wigilijny opłatek pokaże piękne
oblicze czasu oczekiwania i pozwoli się cieszyć tym,
co najlepsze w duszy — takimi słowami świąteczne życzenia złożył rybniczanom prezydent Piotr
Kuczera, który w towarzystwie Jana Mury (przewodniczącego rady miasta) i Grzegorza Wolnika
(wiceprzewodniczącego sejmiku województwa
śląskiego) odebrał z rąk harcerzy betlejemski
ogień. Rybniczanie chętnie dzielili się światełkiem,
które w kilka chwil, za sprawą kolejno odpalanych
świeczek i lampionów, oświetliło rynek blaskiem,
ciepłem, serdecznością i uśmiechem.
(m), (WaT)

Betlejemski ogień prezydent Piotr
Kuczera odebrał z rąk najmłodszych rybnickich harcerzy
W nagrodę za zwycięstwo
w świątecznym konkursie
rynkową choinkę rozświetlili
Eliza i Daniel

W przedświątecznej jadłodajni serwowano mieszkańcom i naszym gościom nie tylko
barszcz z krokietem i ryby, ale też pyszny świąteczny piernik

Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi m.in. w Halo! Rybnik

Zdjęcia Wacław Troszka

Betlejemski płomień niezmiennie pozostaje symbolem
braterstwa, jedności i pokoju – nieodłącznych elementów
Świąt Bożego Narodzenia.
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Świąteczne
autobusy

Zdjęcia Wacław Troszka

W okresie świątecznym autobusy będą kursować
inaczej niż zwykle

Dorodna jodła kaukaska opuszcza podwórko państwa Szulików

Nasza choinka
W tym roku świąteczna choinka dotarła
na rynek z dzielnicy Północ, a konkretnie z
ogródka państwa Anny i Rudolfa Szulików,
mieszkających przy ul. Karłowicza.
Historia dorodnej, 11-metrowej jodły kaukaskiej, która zdobi dziś rybnicki rynek, przypomina
nieco baśniowe losy Kopciuszka. Blisko 30 lat
temu pan Rudolf zauważył zmarnowanego małego iglaka w doniczce na dzikim wysypisku śmieci
przy ul. Żużlowej. — To były jeszcze czasy komuny,
w sklepach nic nie było. Pomyślałem sobie, że jak
posadzę ją na podwórku, to może odżyje. No i
odżyła i to jak. Kto by pomyślał… — mówi Rudolf
Szulik. Na jej ścięcie zdecydowali się z małżonką
i z synem, który z nimi mieszka, ze względu na jej

Świąteczna choinka w drodze na rybnicki rynek

zaawansowany wiek i rozłożyste gałęzie, sięgające
już daleko nad chodnik. Pięknego drzewa żałują
bardzo sąsiedzi, którzy przez te wszystkie lata po
prostu się do niego przyzwyczaili.
Jodła jest dorodna i ma wyjątkowo gruby pień,
dlatego jego obrabianie, tak by pasował do mocowania na płycie rynku, zajęło pilarzowi z Zarządu
Zieleni Miejskiej sporo czasu, ale było warto, bo
choinka prezentuje się znakomicie. Co ciekawe
pilarz obrobił pień choinki, by pasował do mocowania na rynku, zanim jeszcze została ona ścięta.
Załadowanie dorodnej jodły na specjalną przyczepę i przygotowanie jej do podróży poszło już stosunkowo szybko. Widać, że ekipa Zieleni Miejskiej
ma w tym względzie spore doświadczenie.
Dziś choinkę w świątecznej szacie można
oczywiście zobaczyć na rynku. Zdobi ją łącznie
240-metrowy sznur lampek oraz 200 białych bombek i śnieżynek.
(WaT)

Wacław Troszka

Choinka z kluskami

W Zagrodzie Leśnika przed świętami panował niemały ruch, bo przecież każdą choinkę trzeba było dokładnie obejrzeć i sprawdzić
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• 24 grudnia (Wigilia) – do godz. 16 (według rozkładu
niedzielnego); nie będą obsługiwane linie nocne.
• 25 grudnia (poniedziałek, pierwszy dzień świąt) – od
pierwszych kursów obsługiwane będą wyłącznie linie:
3, 4, 6, 9, 14, 18, 26, 48 (według niedzielnego rozkładu
jazdy); od godz. 9 będą obsługiwane również linie: 10,
13, 23, 29, 32, 40, 45, 52 (według niedzielnego rozkładu
jazdy); nie będą obsługiwane linie nocne.
• 26 grudnia (wtorek, drugi dzień świąt) – autobusy
będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy;
będą obsługiwane linie nocne.
• 27-29 grudnia (środa, czwartek, piątek) – autobusy
będą kursować według rozkładu na dni robocze, wolne
od zajęć szkolnych.
• 30 grudnia (sobota) – autobusy będą kursować według
rozkładu sobotniego.
• 31 grudnia (niedziela, Sylwester) – autobusy będą
kursować do godz. 21 (według rozkładu niedzielnego);
nie będą obsługiwane linie nocne.
• 1 stycznia 2018 r. (niedziela, Nowy Rok) – od pierwszych kursów obsługiwane będą wyłącznie linie: 3, 4, 6,
9, 14, 18, 26, 48 (według niedzielnego rozkładu jazdy);
od godz. 9 będą obsługiwane również linie: 10, 13, 23,
29, 32, 40, 45, 52 (według niedzielnego rozkładu jazdy);
nie będą obsługiwane linie nocne.
• 6 stycznia 2018 r. (sobota, święto Trzech Króli) – autobusy będą kursować według niedzielnego rozkładu
jazdy; będą obsługiwane kursy linii nocnych.
Szczegółowe informacje m.in. wykaz ostatnich kursów w
Wigilię i w Sylwestra są dostępne na stronie internetowej
Zarządu Transportu Zbiorowego (www.ztz.rybnik.pl).

Jak co roku wielu rybniczan kupiło
świąteczne choinki nie w supermarketach
czy na targowisku, ale w Zagrodzie
Leśnika Nadleśnictwa Rybnik na
Paruszowcu.
Po bardzo przystępnych cenach można
tam było kupić sosnę czarną, sosnę pospolitą
i świerk pospolity. — Co roku w okresie przedświątecznym sprzedajemy około 2 tys. choinek,
które są ścinane na bieżąco, w zależności od
zapotrzebowania. Drzewka pochodzą z plantacji
choinkowych, które prowadzimy na nieużytkach,
przy leśniczówkach i pod liniami wysokiego napięcia. To sosny i świerki nieopryskiwane, więc
jak najbardziej ekologiczne — mówi Grzegorz
Adamczyk z Nadleśnictwa Rybnik. Sprzedaż
choinek prowadzono nie tylko w Zagrodzie Leśnika, gdzie można się było również zaopatrzyć
m.in. w fachowo wykonane karmniki i popularne kluski z ziarnami dla ptaków, ale również
w leśniczówkach. Choinki z rybnickich lasów nie
nadają się być może do zagrania np. w reklamie
Milki, ale to w końcu nasze choinki, które urosły
wręcz po sąsiedzku.
(WaT)
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Indonezja – Pancasila
i piękno różnorodności
Pochodzący z Indonezji werbista ojciec Heribertus Florianus Wea od ponad roku
jest wikarym w Parafii Królowej Apostołów. A że święta Bożego Narodzenia to czas
otwartości, sprzyjający poznawaniu innych kultur, o. Heri opowiedział nam o kraju,
z którego pochodzi, wartościach, jakimi w życiu kierują się Indonezyjczycy, oraz
trudnych zmaganiach z polszczyzną.
Ojciec Heri przekonuje, że chociaż święta Bożego Narodzenia
w Indonezji obchodzone są bez choinki, to życzliwość, miłość
i radość spędzania czasu z bliskimi są tak samo oczekiwane
i cenione jak u jego polskich parafian

węża – ze względu na charakterystyczny kształt.
Wąż symbolizował też kontakt ze zmarłymi
przodkami, ważny w pierwotnych wierzeniach
Indonezyjczyków.

Arch. o. H. Wea

Jak w Indonezji wyglądają święta Bożego
Narodzenia?
Religia katolicka dotarła do Indonezji z
Europy – zawdzięczamy ją misjonarzom z Holandii, Niemiec, Portugalii. Na wyspę Flores
w 1965 roku trafili polscy misjonarze, ojcowie
werbiści z Pieniężna. Wszyscy oni głosili Ewangelię z poszanowaniem kultury Indonezji. W
moim kraju nie było jednak wcześniejszej tradycji, która mogłaby się połączyć z symboliką
świąt Bożego Narodzenia. Święta obchodzimy
skromnie, w gronie rodziny i znajomych, oczywiście dzieci dostają prezenty. Jeśli spędzam
ten czas w Indonezji, to zawsze z rodzicami,
bratem i trzema siostrami, które przychodzą
ze swoimi rodzinami. Jest pasterka, udział
w mszach i nabożeństwach, piękna liturgia.
Spotykamy się z najbliższymi na obiedzie. Nie
mamy tradycyjnych, wigilijnych potraw ani
choinki (choć niektórzy dekorują drzewka na
biało, co ma imitować śnieg). Na stole pojawiają
się ryż, kurczak, wieprzowina, sałatki, warzywa.
Ważnym elementem są życzenia, przy okazji
których ludzie się spotykają i odwiedzają. Jest
to tym bardziej cenne, że wyznawcy różnych
religii tak okazują sobie wzajemny szacunek –
muzułmanie życzą nam dobrych świąt Bożego
Narodzenia, a my pamiętamy o nich w czasie
ramadanu.
Tym, co mnie bardzo cieszy, a zarazem
odróżnia katolicyzm w Indonezji od tego w
Europie, są liczne
powołania. Wielu
młodych chce zostać misjonarzaChrześcijaństwo zostało
przekazane Indonezyjczykom przez misjonarzy w drodze inkulturacji
(czyli włączenia i zakorzenienia w danej kulturze),
co pozwoliło szerzyć katolicyzm z poszanowaniem lokalnej tradycji
i różnorodności
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Pochodzi Ojciec z Indonezji. Jaki to kraj?
Przede wszystkim to największy kraj wyspiarski na świecie. Indonezja składa się aż z
17 tysięcy wysp, które zamieszkuje ponad 250
mln mieszkańców, przynależnych do 350 grup
etnicznych. To bardzo różnorodne i wielowyznaniowe państwo. Wśród Indonezyjczyków
dominuje islam – wyznaje go około 88 proc.
ludności. Tym samym Indonezja jest krajem,
gdzie mieszka najwięcej muzułmanów, nie jest
jednak państwem muzułmańskim pod względem obowiązującego prawa. Wśród religii są
także: chrześcijaństwo (katolicy i protestanci
stanowią około 10 proc.), hinduizm i buddyzm.
Pomimo różnic wyznaniowych Indonezyjczycy
nie są podzieleni – tym, co łączy społeczeństwo,
jest Pancasila – czyli pięć zasad: 1. wiara w
jednego Boga, 2. humanizm, 3. jedność w różnorodności, 4. demokracja, 5. sprawiedliwość
społeczna. Filozofię tę wypracowano po II wojnie światowej, pod przewodnictwem Ahmeda
Sukarno, pierwszego prezydenta niepodległej
Indonezji. Wszystkie wyznania akceptują te
zasady, dzięki czemu w kraju panują jedność
i tolerancja.
Pod względem klimatu Indonezja znacznie
różni się od Polski. Mamy dwie pory roku
– suchą i deszczową, chociaż wobec zmian
klimatycznych obecnie ten podział się zaciera.
Tropikalny klimat sprzyja rolnictwu, które jest
głównym zajęciem ludności. Uprawia się kawę,
wanilię, przyprawy, kukurydzę, kaszę, maniok,
słodkie ziemniaki. Nad morzem dominują
owoce: mango, pomarańcze, mandarynki, różne
gatunki bananów. Popularne jest też rybołówstwo, coraz bardziej wspierane przez rząd.
Pochodzę z wyspy Flores, czyli wyspy kwiatów.
Taką nazwę jej nadali handlarze przybyli z Portugalii, gdy po raz pierwszy zobaczyli ukwiecony
krajobraz. Pierwotnie wyspę tę nazywano wyspą

O. Heribertus Florianus Wea SVD (ur. 1979
w Mataloko, Indonezja) – misjonarz Zgromadzenia Słowa Bożego, od 15 lat mieszkający
w Polsce. Wieczyste śluby zakonne złożył
w 2006 roku w Nysie, a święcenia kapłańskie
przyjął w 2007 roku w Maunori (Indonezja).
Po święceniach pracował jako wikariusz
parafii w Olsztynie. Od września 2016 roku
jest wikariuszem parafii Królowej Apostołów
w Rybniku.
mi – do naszego Zgromadzenia Słowa Bożego
w ostatnim czasie wstąpiło prawie 200 osób.
Wiara w Indonezji jest żywa.
Jakie zwyczaje ceni Ojciec w tradycyjnym
polskim Bożym Narodzeniu?
W pierwszej kolejności dzielenie się opłatkiem. To zwyczaj wyrażający głębokie przesłanie
– symbolizuje czystość serca, pokój i miłość,
czyli to wszystko, co niosą ze sobą święta Bożego Narodzenia. Piękno tradycji pomaga w
zrozumieniu i przeżywaniu wiary, wydobywa
z niej dojrzałość i autentyzm. Mam też swoje
typy kulinarne. Bardzo lubię karpia i barszcz z
uszkami. Niewiele ponad rok jestem na Śląsku,
więc moczka to dla mnie nowość – a jak ze
wszystkim, co nowe, potrzebuję czasu, by się
do niej przekonać.
Jest Ojciec w Polsce od 15 lat i świetnie
mówi po polsku. Jakie były początki nauki
naszego języka?
Przyjechałem do Polski po drugim roku
studiów, nie znając ani jednego słowa. To był
i problem, i wyzwanie. Oprócz otwartości i
życzliwości wobec ludzi trzeba się jednak porozumiewać. Człowiek jest istotą społeczną,
jeśli nie umie się komunikować, to jest to porażką. Kiedy trafiłem na kurs języka polskiego,
przeżyłem szok. Większość grupy coś umiała,
a my z kolegą nic, nawet prostych zwrotów czy
podstaw gramatyki. W pewnym momencie silna
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Jakie zadania duszpasterskie realizuje
Ojciec w Rybniku?
Od września jestem katechetą w Zespole
Szkół Budowlanych. To wspaniałe doświadczenie, spotykam się z życzliwością, otwartością i
szacunkiem. Młodzi ludzie są chętni do rozmów, często stawiają istotne, życiowe pytania,
szukają swoich dróg, próbują na serio zmierzyć
się z wiarą. W takich sytuacjach kapłan się
przydaje. Bardzo lubię moich uczniów, mamy
dobry kontakt.
Czego Ojciec życzy czytelnikom na
święta?
Życzę, by miłość Chrystusa zagościła w sercach. Tam, gdzie są radość i pokój, można pokonać wszelkie trudności i różnice. Jeśli Bóg jest
w życiu na pierwszym miejscu, wszystko inne też
jest na właściwym miejscu. Cieszę się, że mogę
uczestniczyć we wspaniałej tradycji polskiego
Bożego Narodzenia. W zamian chciałbym
zachęcać do refleksji nad indonezyjskimi zasadami Pancasila, które tak pięknie i trwale łączą
w moim kraju ludzi różnych wyznań i kultur.
Rozmawiała Małgorzata Tytko

Rybniczanin Józef Kolarczyk,
wydając swoją monografię
rybnickiego szpitala
psychiatrycznego, zatytułował ją
„Szpital za czerwonym murem”.
Za tym murem, a właściwie na nim
można znaleźć niezwykłą galerię.
To kilkanaście różnych rysunków,
starannie wykonanych na ceglanym murze. Jaką techniką? Trudno powiedzieć.
Kiedy? Tym bardziej trudno, zwłaszcza
że niektóre napisy są wykonane w języku niemieckim. Nie ulega wątpliwości,
że są bardzo trwałe, bo przecież nic ich
nie chroni przed deszczem, mrozem
czy słońcem. — Nazywam to miejsce
galerią trochę na wyrost, ale dla mnie
to galeria prac pacjentów, bo to oni
przecież wykonali te rysunki — mówi
Krzysztof Kutryb, pedagog z oddziału
IX zwanego podsądnym, bo przebywają
na nim pacjenci, którzy trafili tam na
mocy wyroków sądów na tzw. detencję. Ta wyjątkowa galeria znajduje się
blisko ronda Gliwickiego, na murze
okalającym spacernik oddziału III.
Jego pacjenci spędzają tu czas wolny,
zwłaszcza wiosną i latem, gdy dopisuje
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wola osiągnęła limit, myślałem o powrocie do
Indonezji. Można powiedzieć, że polszczyzna
była dla mojego powołania misyjnego poważną
próbą. Nie było łatwo, lecz z Bożą pomocą,
jak widać, można dać radę wszelkim przeciwnościom. Zawsze zresztą staram się szukać
pozytywnych stron w tym, co dla mnie trudne.
Podobnie było z zimą. Przed przyjazdem do
Polski znałem śnieg tylko ze zdjęć i książek.
Gdy po raz pierwszy go zobaczyłem, było
zaskoczenie. Przyznam, że zima nie należy do
moich ulubionych pór roku – ponieważ jednak
lubię sport, to i na zimę znalazłem sposób. Od
kilku lat jeżdżę na nartach i z radością czekam
na śnieg.

Choinka wyryta na murze szpitala psychiatrycznego zaskakuje dokładnością
wykonania

Choinka z psychiatryka

Arch. o. H. Wea

pogoda. Duża część tych rysunków odnosi się do
treści religijnych, np. do darów Ducha Świętego.
Jest wśród nich również misternie wykonana
choinka ze świeczkami zwieńczona krzyżykiem.
Czy te świeczki mogą mieć związek z czasem
powstania tego rysunku i być sugestią, że narysowano go, zanim zelektryfikowano świąteczne
choinki? Trudno powiedzieć. Czy któryś z pacjentów, rysując tu choinkę, wyraził swoją tęsknotę
za świąteczną, domową atmosferą, za świętami
spędzanymi w domu, wśród najbliższych. Dziś
Indonezyjska wyspa Flores swoją nazwę zawdzięcza kwiatom,
lecz można na niej również podziwiać egzotyczne rośliny, możemy jedynie snuć przypuszczenia.
Krzysztof Kutryb zwraca uwagę, że dziś pam.in. palmy
cjenci szpitala psychiatrycznego nie muszą już
rysować na murach, ale biorą udział w regular-

nych zajęciach arteterapii. Część ich prac trafia
do działającej na terenie szpitala od lat galerii
Pod Wieżą, która bez wątpienia jest najbardziej
niezwykłą galerią w mieście. Niektóre prace
powstałe w ramach zajęć są też publikowane w
szpitalnym miesięczniku „Nasz Biuletyn”, który
już od 2001 roku redagują wspólnie pacjenci i
pracownicy szpitala. Ale są i tacy pacjenci, którzy
tworzą tylko dla siebie. Jednym z nich jest pan
Grzegorz, o którym można przeczytać w ostatnim
„Naszym Biuletynie”. Powrócił on do ulubionego
zajęcia z młodości i w wolnych chwilach robi
piękne zakładki do książek oraz ozdabia koperty
motywami roślinnymi. Później rozdaje te rzeczy
swoim kolegom i znajomym.
(WaT)

Kolędy z gwiazdami
Rozpocznie Ewa Farna, a zakończy Natalia Kukulska – w trakcie siedmiu noworocznych koncertów Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik” towarzyszyć będą cenieni
i lubiani wokaliści.
Program koncertów obejmuje tradycyjne polskie kolędy, pastorałki i utwory muzyki
klasycznej, ale też największe światowe bożonarodzeniowe przeboje. Wszystkie koncerty odbędą się w rybnickich kościołach po wieczornych mszach, z jednym wyjątkiem
– 6 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi na Nowinach (msza o 18) z miejską
orkiestrą wystąpi Ewa Farna, a dzień później w kościele w Niedobczycach (msza o 17)
Piotr Cugowski. Trzykrotnie z rybnicką orkiestrą wystąpi rybniczanin Piotr Tłustochowicz:
13 stycznia w kościele w Chwałowicach (msza o 17) i dwukrotnie 14 stycznia; najpierw
w kościele w Kamieniu (msza o 14.30), a następnie w Niewiadomiu po mszy o godzinie
17. W niedzielę 21 stycznia w popielowskim kościele z naszą orkiestrą kolędy zaśpiewa
też Kayah (msza o 17), a tydzień później 28 stycznia cykl koncertów zakończy Natalia
Kukulska, która zaśpiewa w kościele w Boguszowicach Osiedlu (msza o 17). (S)
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— Przez całą ciążę przygotowywaliśmy się z mężem na narodziny dzieci. Gdy już przyszły na świat, okazało się, że zupełnie nie jesteśmy
na to gotowi. Te wspomnienia do dziś budzą w nas wielkie emocje — mówi pani Aleksandra Szuła, mama pierwszych i jak dotąd
jedynych w mieście czworaczków. Trudno uwierzyć, że Zuzia, Bartek, Grześ i Michaś skończyli już sześć lat!
nie będą. Ale gdy Zuzia pokazywała, czego się
nauczyła, szybko do niej dołączyli. Największy
entuzjazm wykazał Bartek, który zawsze miał
dryg do muzyki. Z kolei chłopcy pociągnęli Zuzię
w kierunku piłki nożnej: na razie to takie piłkarskie przedszkole, dużo zabawy z piłką, ale każdy

Rybnickie czworaczki: Bartek, Grześ, Michaś i Zuzia mają już sześć lat

We e k e n d c u d ó w za nami
— Dzwoniły do mnie osoby z pytaniem, co mają zrobić, bo bardzo chcą pomóc, ale w
internetowej bazie nie ma już ani jednej rybnickiej rodziny do obdarowania, bo wszystkie
znalazły swoich darczyńców — mówi Ilona Wróbel, liderka Szlachetnej Paczki, dumna
z postawy rybniczan. 9 i 10 grudnia mieszkańcy naszego miasta włączyli się do
ogólnopolskiej akcji charytatywnej wymyślonej przez ks. Jacka Stryczka.
się z niewysokiego zasiłku, prosił więc o żywność,
środki czystości i pralkę. Rodzina pani Izy potrzebuje stołu z krzesłami, pani Kamila opału na zimę,
a 19-letnia Ania, która mieszka z chorą na raka
mamą, kuchennych szafek. Na tym właśnie polega
idea Szlachetnej Paczki – darczyńcy z anonimowej
bazy internetowej wybierają rybnicką rodzinę bądź
osoby samotne i starają się zaspokoić wskazane
przez nich potrzeby. 9 i 10 grudnia, w czasie weekendu cudów, jak mówi się o finale, obdarowano
w sumie 70 rybnickich rodzin, o
siedem mniej niż przed rokiem. Od
momentu wejścia w życie programu
500+ pomoc w mniejszym stopniu
trafia do rodzin wielodzietnych, koncentrując się na osobach starszych i
samotnych, rodzinach niepełnych i
takich, w których są osoby chore i
Sabina Horzela-Piskula

Od niedawna 53-letni pan Michał samotnie
wychowuje ośmioletniego syna Maćka, który ma
zadatki na dobrego piłkarza, ale dziś zamiast
piłki najbardziej potrzebuje odzieży oraz łóżka,
bo śpi na zniszczonej wersalce. Krystyna i Marian
są szczęśliwym małżeństwem, które utrzymuje
się z niskiej emerytury i renty. Gdyby nie musieli
wydawać pieniędzy na środki czystości i żywność,
mogliby zaoszczędzić na lekarstwa. Schorowany
64-letni pan Henryk mieszka samotnie i utrzymuje

Ilona Wróbel, liderka Szlachetnej Paczki (pierwsza od prawej) z radosną ekipą wolontariuszy
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trening kończy się krótkim meczem — opowiada
pani Ola, która nie pracuje zawodowo i w pełni
oddaje się wychowaniu i dopilnowaniu czworaczków. Cieszy ją zaradność sześciolatków,
które mają już małe, domowe obowiązki: same
się ubierają, myją i sprzątają wspólny pokój,

Wacław Troszka

To wyjątkowe rodzeństwo swe szóste urodziny świętowało 29 listopada. Na rodzinną
uroczystość rodzice przygotowali lubiane przez
chłopców eleganckie koszule z krawatami i
gustowną sukienkę dla ich siostry. Kolejne urodziny czworaczków były dla państwa Aleksandry i Wojciecha Szułów okazją do wspomnień
związanych z pierwszymi miesiącami i latami
życia ich pociech. W 2011 roku życie postawiło
przed młodymi, niedoświadczonymi wtedy
rodzicami niezwykle trudne i odpowiedzialne
zadanie, z którym, patrząc na sześcioletnie dziś
przedszkolaki, poradzili sobie na medal. Choć
łatwo nie było: — Na początku najbardziej obawialiśmy się o ich zdrowie. Przyszły na świat jako
wcześniaki, z czym wiązały się różne zagrożenia
dla ich zdrowia i życia. Na szczęście są zdrowi,
dobrze się rozwijają i niczym nie odstają od
rówieśników — cieszy się pani Ola.
W ich rodzinie czas biegnie wyjątkowo
szybko. Po pięciu godzinach w przedszkolu i
krótkim odpoczynku w domu mama zawozi
całą czwórkę na zajęcia taneczne do Młodzieżowego Domu Kultury, na treningi do szkółki
piłkarskiej RKP Rybnik i ćwiczenia u logopedy.
Chłopców do tańca zachęciła Zuzia, a bracia
zarazili siostrę pasją do futbolu. — Zapierali
się rękami i nogami, zarzekali, że tańczyć to oni

niepełnosprawne. W tym roku w rybnicką edycję
Szlachetnej Paczki zaangażowało się 46 wolontariuszy w różnym wieku. Ponad połowa włączyła się po
raz pierwszy i – co ważne – były wśród nich również
osoby, które same skorzystały z pomocy Szlachetnej
Paczki. — Po finale nadal będziemy się spotykać
i pomagać tym rodzinom. Tworzy się też paczka
prawników i lekarzy, czyli osób, które przez cały rok
będą wspierać rodziny, oferując im specjalistyczną
pomoc prawną lub zdrowotną — mówi studentka
Ilona Wróbel, liderka rejonu Rybnik-Południe, od
trzech lat związana z tą akcją. W tym roku pomoc
przy rozwożeniu darów zaoferowali strażacyochotnicy z Kamienia, Grabowni i Golejowa oraz
z Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, a przez
dwa dni rolę magazynu Szlachetnej Paczki pełnił
Zespół Szkół Technicznych. — Pomyślałam sobie,
że nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia, by usiąść
przy suto zastawionym świątecznym stole i po raz
pierwszy włączyłam się do paczki. Z grupą kilku osób
wybraliśmy dwuosobową rodzinę: starszą panią z
niepełnosprawną córką i kupiliśmy dla nich odzież,
ręczniki, pościel, szklanki, żywność, artykuły chemiczne i środki czystości. Pojadę z wolontariuszami
do tej rodziny, bo po zakończeniu akcji chciałabym
nadal ją wspierać — mówi pani Patrycja. W rybnickich paczkach znalazły się też nietypowe dary, jak
wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, kurs na koparkę
oraz kurs fryzjerski.
(S)
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w którym główne miejsce zajmują dwa
piętrowe łóżka. — Najgorzej jest z porządkowaniem zabawek, to dla nich strasznie
nudne zajęcie — przyznaje pani Ola. Za to
Grześ i Michaś chętnie pomagają tacie w
majsterkowaniu. To typowe „złote rączki”:
uwielbiają śrubki, gwoździe i młotki. —
Mają identyczne charaktery, są jak dwie
krople wody, różni ich tylko pieprzyk na
czole Michasia — dodaje mama. Z całej
czwórki najbardziej ruchliwy, szalony,
pełen fantazji i niestrudzony w rysowaniu
i budowaniu z klocków jest Bartek. Zuzia,
czyli rodzynek w męskim świecie chłopców, nadal próbuje rządzić braćmi, choć ci
nie zawsze jej na to pozwalają. — Jest przy
tym bardzo dziewczęca, potrafi być zarazem
łagodną dziewczynką, jak i dynamiczną
chłopczycą. Dużo mi pomaga. Staram się
wszystkich mobilizować np. do sprzątania
talerzy po posiłku, ale to Zuzia najbardziej
się angażuje. Pani Ola mówi też o swoich i
męża pasjach, które starają się zaszczepić
maluchom; pan Wojtek jest paralotniarzem, który stopniowo odkrywa przed
dziećmi podniebny świat. W rybnickim
aeroklubie rodzina Szułów często spotyka
się z innymi pasjonatami latania. — Dzieci
bawią się, obserwują przygotowania do lotu,
pomagają w prostych pracach w hangarze,
uczą się rozkładać glajta. Siedziały już w
szybowcu, co było dla nich niesamowitą
frajdą. Bierzemy udział w corocznym pikniku lotniczym w Gotartowicach, jeździmy na

górę Żar, a dzieci potrafią odróżnić już strażackiego Dromadera od osobowej Cessny.
Chcemy, by poznawały różne rzeczy, a to jest
świetny sposób na spędzenie weekendu —
opowiada pani Ola. Wspólnie jeżdżą też
na rowerach i chodzą po górach: rezerwują wtedy nocleg w schronisku, zakładają plecaki, wspinają się na Błatnią albo
Magurkę, a górską wędrówkę pieczętują
wieczornym pieczeniem kiełbasek przy
ognisku: — To oderwanie od codziennej,
pełnej obowiązków rutyny.
W zeszłym roku dzieci zmieniły przedszkole, szczęśliwie po przeprowadzce bez
problemu zaaklimatyzowały się w nowym
miejscu. Niedawno wzięły udział w przedszkolnych jasełkach: Zuzi przypadła rola
Maryi, Grześ zagrał Józefa, a Michaś z
Bartkiem wcielili się w pasterzy. — Szybko
nauczyli się tekstu, również kwestii rodzeństwa, więc gdy ktoś się zająknął, pozostali
od razu podpowiadali. Czworaczki mają
swych kolegów i koleżanki, lubią też
spędzać czas we własnym towarzystwie,
choć nie obywa się wtedy bez siostrzanobraterskich zatargów: — Raz świetnie się
dogadują, pokazują, jak bardzo się kochają, zgodnie grają w gry planszowe i trzymają
sztamę, innym razem kłócą się i wyrywają
zabawki. Jak to rodzeństwo… Tłumaczymy,
by doceniali to, że mają siebie. Wszystko rozumieją… do kolejnej sprzeczki — dodaje
z uśmiechem Ola Szuła.
(D)

Adam Małysz
będzie królem
Tradycyjnie już 6 stycznia główną ulicą
dzielnicy Chwałęcice przejdzie świąteczny
korowód Trzech Króli. Po raz pierwszy w rolę
jednego z mędrców ze Wschodu wcieli się Adam
Małysz, 16-letni mieszkaniec tej dzielnicy.
— Zachęcam wszystkich
do wspólnego świętowania
i kolędowania — przekonuje ks. Grzegorz Jagieł,
proboszcz chwałęcickiej
parafii, który cztery lata
temu po raz pierwszy poprowadził „królewską”
paradę w naszym mieście.
Z pewnością, jak co roku,
mieszkańcy nie zawiodą i
przygotują jasełkowe przebrania i założą papierowe
korony. Orszak wyruszy 6
stycznia o 15.30 ze skrzyżowania ulic Rudzkiej i
Czecha (obok kapliczki) i
przejdzie pod kościół parafialny, gdzie na placu przed
świątynią uczestnicy parady
będą mogli ogrzać się przy
ognisku, zjeść coś smacznego, napić się grzańca, a

co najważniejsze wspólnie
świętować i kolędować.
Będą wypieki chwałęcickich gospodyń i grochówka
z kuchni polowej, a całość
jak zwykle zakończy pokaz
sztucznych ogni. Tradycyjnie też paradę poprowadzą
Trzej Królowie na koniach,
a tym razem jednym z nich
będzie Adam Małysz,
mieszkaniec Chwałęcic.
Tradycyjnie kolędy zagra
też orkiestra kopalni Jankowice. — Dzień później
w naszym kościele odbędzie
się świąteczno-noworoczny koncert Jacka Kieroka
z zespołem — zaprasza
ks. Jagieł. Koncert rozpocznie się 7 stycznia
o 14.30 w chwałęcickim
kościele.
(S)

Międzynarodowo, twórczo i edukacyjnie
Tak spędzili miniony rok Mieszkańcy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
którzy wraz z podopiecznymi z podobnych placówek ze Śląska i Czech wzięli udział
w cyklu zajęć i warsztatów zorganizowanych w ramach międzynarodowego projektu
„Partnerstwo Śląskiej Czwórki”. Podsumowaniem wspólnych działań był wernisaż
prac artystycznych seniorów i pracowników domów pomocy społecznej.
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Zdj. arch. MDPS

Na wystawie, którą można było zobaczyć w rybnickiej bibliotece, prezentowano prace wykonane
w różnych technikach plastycznych: malowane
tkaniny, lalki czy nawiązujące do etnicznych
indiańskich ozdób tzw. „łapacze snów”. Ich autorami byli mieszkańcy i personel czterech domów
pomocy społecznej – w Rybniku i Gorzycach oraz
czeskich miast Orlovej i Ostrawy. Projekt, który
realizowano w mijającym roku, miał na celu pogłębienie współpracy między domami, wymianę
doświadczeń oraz aktywizowanie osób starszych
poprzez spotkania i zajęcia o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i artystycznym. W sumie
wzięło w nim udział 90 seniorów z Polski i Czech.
— Cieszę się, że mogliśmy zaproponować naszym
mieszkańcom kolejne ciekawe, inspirujące wyjazdy. Odwiedziliśmy zoo w Ostrawie, Dream Park
w Ochabach, zajęcia plastyczne prowadziliśmy
także w plenerze, m.in. w rybnickich Stodołach.
Każde z tych miejsc czymś zachwyciło naszych
podopiecznych – duże wrażenie zrobiło oceana-

— Warsztaty animacji lalkami to cenna nauka
dla pracowników terapii zajęciowej, którzy będą
mogli wykorzystywać lalki w pracy z mieszkańcami. Wspólnie spędzony czas każdemu pozwolił się
rozwinąć i nauczyć nowych rzeczy. Chociaż projekt
rium i wizyta w kinie 6D, ze specjalnymi efektami dobiegł końca, to jego efekty z pewnością będą
ruszających się foteli, wiatru czy deszczu — mówi trwałe. Wystawa, którą mieliśmy okazję oglądać
Danuta Wimmer, dyrektor MDPS w Rybniku. w Rybniku, wyruszyła już do Czech, gdzie będzie
Warto podkreślić, że projekt angażował również eksponowana w przyszłym roku — mówi Danuta
pracowników domów pomocy społecznej, którzy Wimmer. Projekt był realizowany w ramach Funbrali udział w fachowych szkoleniach z nowych duszu Mikroprojektów 2014 – 2020 INTERREG
technik rehabilitacyjnych, budowania wizerunku V-A Republika Czeska – Polska.
(m)
i promocji instytucji, omawiali także
Wystawę prac artystycznych wykonanych różnymi technikami plastycznymi przez
sprawdzone rozwiązania w pracy z
mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej można było oglądać
seniorami w ramach wymiany dow Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku
brych praktyk. Personel odwiedził
m.in. Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej – wizyta ta była okazją do
zobaczenia, jak się tworzy przedstawienie za pomocą lalek oraz ile
umiejętności potrzeba, by sprawnie
nimi poruszać. Zajęcia artystyczne
miały nie tylko rozwijać twórczo,
lecz także integrować uczestników
– dlatego prowadzono je w mieszanych, polsko-czeskich grupach.
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Sabina Horzela-Piskula

— Dzięki działalności Rybnickiej Rady Seniorów
mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą się z
nami dzielić swoim doświadczeniem i przeżyciami,
ale też chcą być aktywni — mówił prezydent
Piotr Kuczera 18 grudnia podczas spotkania
opłatkowego zorganizowanego dla rybnickich
seniorów.
Odbyło się ono w wypełnionej po brzegi
sali Teatru Ziemi Rybnickiej, a prezydent
życzył rybniczanom 60 plus niemalejącej
aktywności również w roku 2018. Porównał
też seniorów do drzewa, które im starsze,
tym większy daje cień i zapewnia lepszą
osłonę. O talentach, jakimi seniorzy

Seniorzy podzielili się opłatkiem
dzielą się z innymi, mówił również ks. Grzegorz
Olszewski, proboszcz z bazyliki, który swoją wypowiedź zakończył „Wierszem staroświeckim” ks.
Jana Twardowskiego. W czasie spotkania zabrzmiały
też inne świąteczne wiersze napisane przez samych
rybnickich seniorów. Ci pochwalili się też swoimi
talentami wokalnymi, śpiewając kolędy z Mieczysławem Błaszczykiem. — Każdy senior powinien mieć
swoją niszę, w której znajdzie radość, przyjaciół
i sposób na realizację własnych pasji. Dzisiejszy
opłatek jest świadectwem tej idei i wyrazem
wzajemnego zrozumienia, wybaczania i pojednania — mówiła z kolei Jolanta Groborz,
przewodnicząca RRS, która wspólnie z
prezydentem Piotrem Kuczerą wręczyła
podziękowania za zaangażowanie w

działalność na rzecz rybnickich seniorów radnym
RRS: Urszuli Pietruszek i Alicji Dziwoki oraz Tomaszowi Paszendzie z TZR, gdzie w każdy poniedziałek
odbywają się seanse filmowe w ramach Kina Seniora.
Spotkanie zorganizowane przez RRS zakończył świąteczny poczęstunek i opłatek, którym w foyer teatru
podzielili się seniorzy.
(S)

Spotkanie opłatkowe rozpoczął chór Rybnickiej
Rady Seniorów, który zaśpiewał kolędy z Mieczysławem Błaszczykiem

— Chcemy być nadal potrzebni, powiększać grono wolontariuszy, a dla naszych podopiecznych
pozyskiwać nowy sprzęt — mówi Katarzyna Lechowicz, prezes niemedycznego hospicjum
domowego im. św. Rafała Kalinowskiego, które w grudniu świętowało dziesięciolecie
działalności. Jubileusz uczczono uroczystą mszą w Kościółku Akademickim.

Z sercem do chorych
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szulą Pełką odwiedza kilku chorych. — Rodziny
części z nich mieszkają daleko, są nieobecne w
ich codziennym życiu. Gdy przez kilka lat towarzyszymy chorym, poznajemy ich bolączki, radości
i smutki. Potrzebują kogoś, z kim mogą szczerze
porozmawiać, traktują nas jak przyjaciół — mówi
pan Kazimierz. Jest emerytowanym górnikiem,
ale wśród wolontariuszy są także osoby czynne
zawodowo, a nawet uczennice szkół średnich.
Jedną z młodszych wolontariuszek jest dziewiętnastoletnia Sonia Lubszczyk, która najpierw
pomagała przy organizacji hospicyjnych akcji,
a teraz ma swoją podopieczną: — To młoda,
unieruchomiona w łóżku dziewczyna. Interesuje ją
biologia, więc gdy przygotowywałam się do matury,
zabierałam do niej książki i wspólnie się uczyłyśmy.
Jest moją rówieśniczką, potrzebuje rozmowy i kontaktu z kimś, kto może dzielić jej troski i radości.
Staram się jej to dać, bo jest zamknięta w czterech
ścianach — mówi Sonia.
Wolontariusze starają się wyciągać chorych z
ich domów. Jeśli to tylko możliwe, na wyczekiwane przez nich spotkania opłatkowe albo biesiady
na świeżym powietrzu zabierają podopiecznych,
których stan zdrowia na to poWolontariusze z niemedycznego hospicjum domowego nie tylko odwiedzają swych
zwala. W ubiegłym roku opiepodopiecznych w ich domach, ale też przygotowują dla nich uroczyste spotkania
kę nad hospicjum domowym
przejął ks. Krzysztof Nowrot,
duszpasterz akademicki, który
podobnie jak jego poprzednik
odwiedza chorych, modli się z
nimi, odprawia msze przy ich
łóżkach. — Duchowa opieka
jest ważna zarówno dla choArch. hospicjum

Rybnickie hospicjum jest jednym z 12 działających w Polsce bezpłatnych hospicjów
domowych. Powstało z inicjatywy ks. Rafała
Śpiewaka, ówczesnego duszpasterza akademickiego w Rybniku, pracującego w parafii Matki
Boskiej Bolesnej. Jego inicjatywa spotkała się
z przychylnością studentów i parafian, a w 2009
roku hospicjum otrzymało status stowarzyszenia. Przed Katarzyną Lechowicz kierowały
nim kolejno: Danuta Godziek i Barbara Podleśny. Hospicyjni wolontariusze opiekują się
lub wspomagają rodziny w opiece nad ciężko
chorymi w ich domach: uczestniczą w zabiegach
higienicznych i pielęgnacyjnych, robią zakupy,
załatwiają formalności w urzędach albo po prostu
towarzyszą, zajmując swych podopiecznych lekturą i rozmową. Odciążają w ten sposób rodziny
chorych, które mogą choć na chwilę zapomnieć
o cierpieniu bliskich. — Opiekujemy się chorymi
onkologicznie, w śpiączce, niepełnosprawnymi,
starszymi i samotnymi z Rybnika i okolic. Obecnie
to ponad 30 osób — wylicza Katarzyna Lechowicz. W działalność hospicjum zaangażowanych
jest przeszło 40 wolontariuszy. Najdłuższym, bo
dziewięcioletnim stażem może pochwalić się pan
Kazimierz Szafraniec: — Przez cztery lata zajmowałem się żoną po wylewie. Według lekarzy miała
nie chodzić, ale byłem zdeterminowany. Zrobiłem
kursy masażu i rehabilitacji i postawiłem ją na
nogi. Jaka to była radość, gdy pierwszy raz wstała
z łóżka! Po śmierci żony nadal chciałem pomagać,
więc zgłosiłem się do hospicjum — wspomina pan
Kazimierz, który miał już w sumie dwunastu
podopiecznych. Dzisiaj, na zmianę z panią Ur-

rych, jak i dla nas, bo ta posługa nie jest łatwa.
Z jednej strony daje dużo radości, ale jest też
obciążeniem. Gdy podopieczny umiera, musimy
dać sobie czas, by odpocząć. Ważną rolę spełniają
nasze rodziny. Gdyby nam nie pomagały i nie
akceptowały tego, co robimy, nie byłoby nas tutaj
— podkreśla Katarzyna Lechowicz. W ubiegłym
roku w wynajętym od miasta lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 hospicjum uruchomiło centrum
pomocy, będące miejscem spotkań wolontariuszy,
punktem informacyjnym dla potrzebujących
wsparcia oraz magazynem sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego (m.in.: balkoników, chodzików,
łóżek rehabilitacyjnych, podnośników do wanien,
wózków inwalidzkich), który stowarzyszenie
bezpłatnie użycza chorym. Środki na nowy sprzęt
pozyskuje, organizując kwesty, kiermasze i koncerty charytatywne. Pomagają też zaprzyjaźnieni
darczyńcy oraz osoby przekazujące 1 proc. swojego podatku. Jak podkreśla prezes Katarzyna
Lechowicz, hospicjum domowe ma charakter
niemedyczny, dlatego cieszą ją plany budowy
pierwszej w Rybniku placówki stacjonarnej,
w której osoby w terminalnym okresie nieuleczalnej choroby będą mieć całodobowe, profesjonalne i kompleksowe wsparcie. — Potrzeby są
ogromne, dlatego jesteśmy chętni do współpracy
— zapewnia i dziękuje wszystkim wolontariuszom
i osobom wspierającym hospicjum domowe za ich
bezinteresowną pracę i zaangażowanie.
Dominika Ingram-Nowaczyk
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Zorganizował ją Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku, a z zaproszenia skorzystało
ponad 80 osób, głównie nauczycieli z Rybnika
i powiatu rybnickiego, którzy 23 listopada
spotkali się w magistracie, by porozmawiać
na wciąż niestety aktualny temat, jakim jest
trujący nas i nasze dzieci smog. Alarmujące
dane na temat jakości powietrza na Śląsku i w
Rybniku przedstawił Piotr Brożek z wydziału
ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego
województwa śląskiego, zawracając uwagę na
niechlubne czwarte miejsce Rybnika na mapie
najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie,
ale też na emitującą szkodliwy dwutlenek węgla
(CO2) rybnicką elektrownię. — Ponad połowa
zanieczyszczeń pochodzi jednak z naszych domów
— mówił. Piotr Brożek przestrzegał też przed
uprawianiem w sezonie grzewczym sportu na
„świeżym” powietrzu, mówił o dobrych maseczkach antysmogowych, czyli takich, których cena
zaczyna się od 200 złotych, oraz o przyjętej w
kwietniu uchwale antysmogowej sejmiku. Podzielił się też swoimi wrażeniami z konferencji
klimatycznej ONZ, jaka odbyła się w listopadzie
w Bonn, gdzie zetknął się z pojęciem uchodźców
klimatycznych oraz z szokującymi danymi przedstawionymi przez Arnolda Schwarzeneggera. —
Każdego dnia na świecie z powodu zanieczyszczeń
powietrza umiera 25 tys. osób — mówił Brożek,
przywołując słowa aktora i byłego już gubernatora Kalifornii. Okazuje się, że w Polsce w
wyniku chorób wywołanych zanieczyszczeniami
powietrza przeciętna długość życia skraca się
prawie o 10 miesięcy. O tym, jak smog niszczy
nasze zdrowie, mówiła podczas konferencji dr
nauk medycznych Katarzyna Musioł, kierująca
obecnie pracą oddziału pediatrii w szpitalu
wojewódzkim w Rybniku. Zanieczyszczenia
negatywnie wpływają na nasz mózg, powodując
udary, wylewy, chorobę Alzheimera i depresje;
na nasze serce (zawały, choroby wieńcowe,
arytmie); na układ oddechowy (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenia
oskrzeli i płuc, nowotwory płuc); na układ
krwionośny (miażdżyca tętnic, zwężenie naczyń,
nadciśnienie i zatorowość płucna) oraz na układ
rozrodczy (bezpłodność, przedwczesne porody,
mniejsza waga i obwód główki u noworodków).
Nie jest zaskoczeniem, że zanieczyszczone po-
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Smog zabija!
wietrze znacznie bardziej szkodzi dzieciom niż
dorosłym. — Układ oddechowy dziecka działa
jak filtr: wychwytuje on cząstki zanieczyszczeń
powietrza, usiłując „nie wpuścić” ich do wnętrza
organizmu. Duże cząsteczki, takie jak np. pm
10, zalegając w układzie oddechowym wywołują
przewlekły nieżyt nosa, zapalenie krtani, a następnie oskrzeli. Natomiast bardzo małe cząsteczki,
np. pm 2,5, mogą dostawać się do pęcherzyków
płucnych, a stamtąd już bezpośrednio do krwio-

porodami, masą urodzeniową dzieci czy mniejszym obwodem główki u noworodków. Zanieczyszczenie powietrza wpływa też na problemy
z koncentracją u dzieci, na ich nadpobudliwość
i stany depresyjne. Niepokojące są też inne
badania, mówiące o tym, że zanieczyszczenie
środowiska może wywoływać nowotwory mózgu.
— Przez 20 lat pracowałam na oddziale onkologii
dziecięcej w Katowicach i przyjmując kolejnych
małych pacjentów dziwiło nas to, że wielu z nich
pochodziło właśnie z okolic
Rybnika. Pokusiliśmy się więc
ze studentami o przygotowanie
pracy analizującej wskaźniki
zachorowania dzieci na nowotwory mózgu na Śląsku
— mówiła. Przeanalizowano
historię chorób 182 dzieci (85
dziewczynek i 97 chłopców)
z 16 ostatnich lat. — Intuicja nas nie myliła – dzieci z
Rybnika i okolic najczęściej
w ciągu tych lat chorowały na
guzy mózgu. Zadaliśmy sobie
więc pytanie: z czego to może
wynikać i dlaczego dotyczy
to naszych dzieci, a nie tych
z Katowic, Bytomia czy Sosnowca. Posiłkując się danymi
z wojewódzkiego inspektoratu
ochrony środowiska, zebraliśmy informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza
w ciągu ostatnich 15 lat
Dr Jakub Bartyzel pokazał nauczycielom, jak przygotować szkolne warsztaty z efektem
na Śląsku. Okazało się, że
„wow!”
w naszym rejonie najwyższe
obiegu i wędrować po całym organizmie dziecka wskaźniki dotyczyły średnich rocznych stężeń
— mówiła dr Katarzyna Musioł, zwracając też takich substancji jak pyły zawieszone pm 2,5
uwagę na dwukrotny w ostatnim dziesięcioleciu i pm 10. Poddając to matematycznej analizie,
wzrost liczby chorób alergicznych u dzieci, za co wykazaliśmy, że istnieje istotny statystycznie
winą obarcza się właśnie złą jakość powietrza. związek pomiędzy stężeniem pyłów zawieszonych
Dlaczego najmłodsi są szczególnie podatni na a występowaniem guza mózgu u dzieci — mówiła
smog? — U dzieci nabłonek oddechowy wyście- dr Musioł.
Jako że konferencja „Co kryje w sobie smog
lający drogi oddechowe i odpowiedzialny za wyłapywanie zanieczyszczeń jest jeszcze niedojrzały. – jak chronić siebie i przyrodę?” adresowana
Poza tym ich drogi oddechowe są wąskie i krótkie, była głównie do nauczycieli, jej prelegenci
co zwiększa ich podatność na podrażnienia i stany skupili się również na tym, jak o smogu mówić
zapalne. Dzieci oddychają szybciej niż dorośli dzieciom. Dr Jakub Bartyzel z krakowskiej
– zużywają o około 50 proc. powietrza więcej AGH pokazał, jak przygotowywać dla nich
niż osoby dorosłe. Ponadto zanieczyszczenia warsztaty i doświadczenia z efektem „wow!”, a
kumulują się bliżej gruntu, więc dzieci są bardziej Katarzyna Bańczyk z Uniwersytetu Dziecięcenarażone na ich wdychanie. Sporo maluchów go radziła, gdzie szukać inspiracji i pomysłów
oddycha przez buzię, pomijając pierwszą fazę na lekcje dotyczące środowiska.
Średni czas jednego z konferencyjnych wyoczyszczającą, czyli nos, bo na przykład mają katar, więc zanieczyszczone powietrze trafia od razu stąpień wynosił około 15 minut. Szacuje się,
do ich oskrzeli albo płuc — tłumaczyła. Mówiła że w tym czasie z powodu zanieczyszczeń, na
też o badaniach prowadzonych w Krakowie na świecie zmarło przedwcześnie ok. 260 osób.
kobietach w ciąży, z których wynika, że istnieje Szokujące?!
Sabina Horzela-Piskula
związek pomiędzy smogiem i przedwczesnymi
Sabina Horzela-Piskula

Wyobraźcie sobie, że z mapy znika
nagle Kołobrzeg, liczący ponad 45 tys.
mieszkańców. Właśnie tylu Polaków
każdego roku umiera przedwcześnie z
powodu oddychania zanieczyszczonym
powietrzem. Szokujące? Rybnik zajmuje
czwarte miejsce wśród najbardziej
zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej, a dzieci z Rybnika i okolic
częściej niż ich koledzy ze Śląska chorują
na nowotwory mózgu. Szokujące? Te i
inne niepokojące dane przedstawiono
w czasie listopadowej konferencji „Co
kryje w sobie smog?”.

Wyrwij, zatrzymaj lub podaj dalej
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Przypowieść o rybnickim smogu, który tu przybyłego smoka z grodu Kraka
na śmierć wykończył

MINĘŁO KILKA DNI

Morał: Smok miał 10 metrów długości i ważył z 10 ton. Smog zabił go w godzinę. Co zatem zrobi on z Tobą? Czy masz jeszcze czas na zmianę

jakości powietrza, którym oddychasz Ty i Twoi bliscy? Czy nie za późno na walkę z niską emisją przyczyniającą się do powstawania smogu?
Nie martw się, bój o najniższe warstwy troposfery będzie o wiele łatwiejszy, niż myślisz. Zapoznaj się z tekstem poniżej i więcej już nie pal… ;)

To, czym oddychasz, zależy w dużej
mierze od Ciebie, lecz by to zrozumieć,
na początku definicją czas zacząć. Niska emisja powstaje w wyniku spalania
niskiej jakości paliw stałych, ciekłych
i gazowych. Źródłem emisji do atmosfery są tzw. emitory znajdujące się na
wysokości nie większej niż 40 metrów.
Wówczas mamy do czynienia z emisją
komunikacyjną, przemysłową oraz emisją powstałą w wyniku wytwarzania ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. Do związków powstałych w wyniku spalania, które wpływają
na występowanie niskiej emisji, zalicza
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się: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla
CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu
NOx, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA) np. benzo(a)piren
i dioksyny, metale ciężkie (ołów, arsen,
nikiel, kadm) oraz pyły zawieszone
PM10, PM2,5. Natomiast widoczny dla
nas smog rybnicki jest odzwierciedleniem
całego wyżej wymienionego zła w postaci
związków rakotwórczych w połączeniu
z pyłami zawieszonymi, które nadają mu
wówczas zauważalną przez nas postać
przypominającą do złudzenia mgłę.
Ocena jakości powietrza w województwie śląskim monitorowana przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ wskazuje, że obecnie we
wszystkich miejscach, gdzie prowadzony
jest monitoring jakości powietrza, a także w Rybniku przekraczane są poziomy
dopuszczalne, np. pyłu PM10. Jesteśmy
tak bardzo związani, a jednocześnie
uzależnieni od otaczającego nas całego
ekosystemu, w którym przyszło nam żyć,
że nie bez znaczenia jest fakt, iż powinniśmy dbać o otaczające nas środowisko
naturalne, ale przede wszystkim świadomie i racjonalnie zarządzać tą przestrzenią bez szkody dla obydwu stron.
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Przypowieść o Rybku, co Rybnik, dzięki mądrości i roztropności mieszkańców
od smogu uwolnił

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczanie emisji szkodliwych
substancji znajduje się w centrum uwagi każdego z nas, wprowadzenie konkretnych wytycznych zdefiniowanych m.in. w uchwale
antysmogowej dla województwa śląskiego potwierdza, że nasze
społeczeństwo coraz bardziej dostrzega potrzebę integralnej
wartości środowiska naturalnego jako nieodzowny element, część
naszego wspólnego życia. Jakie paliwa stałe można stosować,
a jakie są zakazane?
Dopuszczone: węgiel kawałkowy, np. kostka, orzech, groszek,
miał węglowy (nie każdy!), paliwa niskoemisyjne, np. koks opałowy, biomasa stała o wilgotności mniejszej niż 20 proc., pellety
drzewne.
Zakazane: węgiel brunatny i paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział
masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm
wynosi więcej niż 15 proc., biomasa stała o wilgotności większej
20 proc., a także śmieci wszelkiego pochodzenia oraz liście i trawa.

Mówiąc o niskiej emisji, powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę, jaki ma ona wpływ na nasze samopoczucie, skutecznie doprowadzając do pogorszenia się stanu naszego zdrowia
i zdrowia naszych najbliższych. Pierwszymi oznakami skutków
oddziaływania niskiej emisji na nasze zdrowie to nasilenie się wielu
chorób układu oddechowego, w tym zapalenie gardła, oskrzeli
i płuc, niewydolność płuc, przypadki chronicznego kaszlu, astma
oskrzelowa oraz nowotwory płuc. Zaburzenia ze strony układu
nerwowego to również skutki oddziaływania niskiej emisji na nasze
zdrowie, które objawia się silnym bólem głowy, bezsennością,
a także złym samopoczuciem. Inną bardzo dotkliwą konsekwencją
niskiej emisji może być wystąpienie reakcji alergicznych czy zaburzeń w układzie krążenia, choroby serca, choroby oczu, m.in.
zapalanie spojówek. Pamiętajmy, że te wszystkie wymienione
objawy mogą dotknąć ludzi bez względu na ich wiek, dopadną
wszystkich, którzy są narażeni na występującą niską emisję, która
nie wybiera, ale pomalutku i skutecznie zatruwa nas oraz otoczenie, w którym występuje.

Tekst w ramce oraz konsultacja naukowa: dr hab. Iwona Jelonek (Uniwersytet Śląski)
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Potrzebne nawrócenie ekologiczne
w Bogu dziękujemy za dar tego surowca, jakim
zostaliśmy wyposażeni w zdolność myślenia
jest węgiel, który jest czystym źródłem energii,
przyczynowo-skutkowego. (…)
o ile jest właściwie, we właściwych urządzeniach w Niech zatem każdego z nas – mieszkańców
spalany. Spalanie – zwłaszcza w paleniskach
Ziemi – Duch Święty umocni i uzdolni do
domowych – „nie węgla”, ale czegoś węgloodnawiania oblicza ziemi, oblicza naszych wzapodobnego (odpadów węglowych; śmieci), o
jemnych relacji darem miłości, darem rozlanym
niewłaściwych parametrach energetycznych
w naszych sercach przez Ducha Świętego. Niech
– wytwarza smog, źródło zanieczyszczenia
nas uzdolni do troski o wspólny dom – Ziemię;
powietrza i praprzyczynę chorób, zwłaszcza
do nawrócenia ekologicznego, aby nie szkodzić;
nowotworowych układu oddechowego i chorób
aby nie czynić ziemi poprzemysłowym śmietnisercowo-naczyniowych. (…)
skiem i ruiną.
w Ze spalaniem węgla – a czyni się go głównym
winowajcą tzw. globalnego ocieplenia – trzeba
Fragment barbórkowej homilii ordynariusza
obchodzić się racjonalnie, rozumnie, bo po to archidiecezji katowickiej ks. abp. Wiktora Skworca

Pierwszy wyrok za niedozwolony opał

– biomasy stałej, której wilgotność w stanie
roboczym przekracza 20 proc.
Strażnikom miejskim daje się we znaki brak
16 listopada w Sądzie Rejonowym
Przypominamy raz jeszcze, że w dniu 1 przepisów, które w podobnych przypadkach
w Rybniku zapadł pierwszy wyrok ska- września 2017 roku weszła w życie uchwała pozwoliłyby im nakładać grzywny w formie
zujący mieszkańca Rybnika za palenie w Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadza- mandatu karnego. W tej sytuacji mają dwa wyjpiecu niedozwolonym od początku wrze- jąca na terenie całego województwa zakaz ścia – mogą zastosować środek wychowawczy
śnia flotokoncentratem, czyli popularnym spalania:
w postaci pouczenia bądź skierować wniosek o
flotem. Sąd uznał, że mężczyzna dopuścił – węgla brunatnego oraz paliw stałych produ- ukaranie do sądu, tak jak w opisanym przypadsię wykroczenia, i ukarał go grzywną
kowanych z jego wykorzystaniem
ku. Od początku września strażnicy ujawnili …
w wysokości 500 zł.
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz przypadków spalania zakazanego opału. Inna
Sprawę na drogę sądową skierowali funkmieszanek produkowanych z ich wykorzy- sprawa, że władzom województwa nie udało
cjonariusze straży miejskiej, którzy w czasie
staniem
się w sposób systemowy rozwiązać problemu
kontroli posesji w dzielnicy Chwałowice stwier- – paliw, w których udział masowy węgla ka- zapasów mułu i flotu, jakie po poprzednim
dzili, że jej gospodarz pali w piecu centralnego
miennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi sezonie grzewczym pozostały w kotłowniach
ogrzewania flotem.
więcej niż 15 proc.
wielu rybniczan.
(WaT)

Zainwestuj w ekologię, miasto zwróci ci część pieniędzy
Zgodnie z wieloletnią praktyką, również w
2018 roku mieszkańcy Rybnika będą mogli
otrzymać z budżetu miasta ekodotacje, czyli
dofinansowanie do swoich proekologicznych
inwestycji, których efektem będzie zmniejszenie emisji spalin do atmosfery. Regulamin ich przyznawania precyzyjnie określa,
jakie przedsięwzięcia urząd miasta będzie
dofinansowywać. Pieniądze będzie można
otrzymać na:
– likwidację kotła na paliwo stałe (węgiel,
drewno) i zastąpienie go bardziej ekologicznym źródłem ciepła, czyli kotłem
gazowym, olejowym, kotłem LPG, ogrzewaniem elektrycznym lub podłączeniem
do ciepłociągu.
– na zastąpienie starego pieca nowym na
paliwo stałe lub biomasę, ale przynajmniej
klasy 5. i bez dodatkowego rusztu. Jest
jednak jeden, podstawowy warunek –
dysponenci sieci gazowej i ciepłowniczej
muszą zaświadczyć, że w ciągu roku nie
są w stanie podłączyć tego budynku do
swojej sieci.
– na termomodernizację budynku jednorodzinnego z łączną wymianą źródła ciepła
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tys. zł + dotacja do nowego źródła ciepła
jak wyżej.
Wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne mogą starać się o dotacje do modernizacji
sytemu ogrzewania (montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła bądź podłączenie do
ciepłociągu) i do montażu pomp ciepła. W
ich przypadku obowiązują jednak inne kwoty
maksymalne dofinansowań.
Szczegółowe informacje dotyczące ekodotacji, wymogów technicznych, dotyczących
Wysokość dotacji
montowanych urządzeń oraz warunków
Dla mieszkańców (osób fizycznych) dofi- ich przyznawania można znaleźć na stronie
nansowanie wynosi 50 proc. udokumento- internetowej urzędu miasta.
wanych kosztów kwalifikowanych inwestycji,
ale dla poszczególnych nowych, ekologiczUwaga! Przyjmowanie wniosków
nych źródeł ciepła wyznaczono maksymalne
mieszkańców o ekodotacje rozpocznie się
kwoty dotacji (kocioł gazowy – 6 tys. zł;
we wtorek 2 stycznia. Wypełnione wnioski
podłączenie do ciepłociągu – 7 tys. zł; (są dostępne w urzędzie miasta i na stronie
ogrzewanie elektryczne – 7 tys. zł; kocioł internetowej magistratu – www.rybnik.
olejowy lub LPG – 6 tys. zł; kocioł na paliwo eu) wraz z wymaganymi załącznikami
stałe bądź biomasę – 5 tys. zł; instalacja b ę d ą p r z y j m o w a n e w y ł ą c z n i e
fotowoltaiczna – 5 tys. zł; pompa ciepła w kancelarii głównego budynku urzędu
– 10 tys. zł).
miasta przy ul. Bolesława Chrobrego
W przypadku termomodernizacji bu- 2 (nowsza część magistratu, wejście od
dynku mieszkalnego dotacja wynosi 15 strony południowej).
na ekologiczne (docieplenie wszystkich
ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi z ewentualną wymianą
stolarki okiennej).
– na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o
mocy do 10 kW lub pompy ciepła, pod warunkiem że będzie to jedyne źródło ciepła
w budynku lub budynek wykorzystywać
będzie dodatkowe źródło ekologiczne.
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Para mieszana wygrała Ryjka
Tegoroczny 22. już Ryjek miał dwóch zwycięzców. Klasyfikację generalną wygrał
doświadczony kabaret Czesuaf z Poznania. Ale tajny juror, czyli Agnieszka Litwin
z zielonogórskiego kabaretu Jurki, oraz publiczność palmę pierwszeństwa przyznali Parze numer 2, czyli okazjonalnemu duetowi kabaretowemu, który stworzyli
Ewa Błachnio, występująca kiedyś w kabarecie Limo, i popularny „Kaczor”, czyli
Łukasz Kaczmarczyk z rybnickiego Kabaretu Młodych Panów. Grając Rencię
i Bencia, czyli stare, dobre małżeństwo, najlepiej bawili publiczność, która w Klubie
Energetyka przez dwa wieczory oglądała konkursowe skecze.
Po raz pierwszy w historii finał Ryjka odbywający
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej był transmitowany,
choć z małym poślizgiem, przez telewizję Polsat.
— Wszystkie kabarety miały dobre skecze i ciekawe
pomysły, ale oni podobali mi się najbardziej. Nas,
kabareciarzy, trudno jest rozbawić i rozśmieszyć,
a na skeczach Pary numer 2 po prostu dobrze się bawiłam. Zapomniałam nawet na chwilę,
że sama zajmuję się kabaretem i poczułam się jak osoba z widowni — powiedziała nam Agnieszka „Marylka”
Litwin z kabaretu Jurki, tajny juror (do
chwili ujawnienia werdyktu) tegorocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej.
Jej odchudzona wersja Ryjka się podobała. — Zwykle po zakończeniu każdego z dwóch dni konkursowych byłam
zwyczajnie wyczerpana, tak fizycznie,
jak i intelektualnie, a przypuszczam, że
publiczność również. Jeśli przekroczy się
pewien próg, to człowiek jest zwyczajnie
zmęczony, przytłumiony i odbiera kolejne skecze zupełnie inaczej. Oczywiście
tym razem nie występowałam, tylko
siedziałam wśród publiczności, ale
zauważyłam, że jej ta zmiana również
Zdjęcia: Wacław Troszka

Główne trofea Rybnickiej Jesieni Kabaretowej,
czyli Ryjka, to trzy Złote Koryta, skoro więc dwa
z nich zdobyła Para numer 2, to ją trzeba uznać za
zwycięzcę tego jedynego w swoim rodzaju kabaretowego festiwalu. Konkursowa ryjkowa formuła
pozostała niezmieniona, ale organizatorzy sam konkurs nieco odchudzili – zamiast ośmiu kabaretów

Zwycięzcy tegorocznego Ryjka Para nr 2, czyli Bencio
i Rencia, to jest Łukasz Kaczmarczyk i Ewa Błachnio
ze swymi dwoma Złotymi Korytami

rywalizowało sześć i zamiast ośmiu było
sześć tematycznych konkurencji. Zamiast
64 konkursowych skeczy publiczność obejrzała więc w ciągu dwóch dni 36. Zdania na
temat tej zmiany są zapewne podzielone,
ale moim zdaniem festiwalowi i samej
publiczności wyszła ona na dobre.
Już tradycyjnie na wysokim poziomie stał konkurs piosenki kabaretowej O Melodyjną Nagrodę
Artura. Złożone ze specjalistów jury za najlepszą
piosenkę uznało pieśń o smogu zaśpiewaną przez
„kuzyna Andrzeja Sikorowskiego”, czyli Piotra
Gumulca z wrocławskiego kabaretu Chyba. Swój
utwór (na melodię „Nie przenoście nam stolicy do
Krakowa”) poświęcił panu Zenkowi,
Płyta, sklejka, PET butelka, poroże jelenia,
stare kapcie, swetry babci, figurka z Lichenia,
skopcił nawet dywan,
który dał mu jakiś stryj daleki.
Raz napalił węglem tyle, że z… apteki.
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się spodobała — mówi Agnieszka Litwin.
— W ubiegłym roku, pragnąc złapać ostatni autobus do centrum, trzeba było zrezygnować z obejrzenia
ostatniej konkurencji. Ktoś, kto chciał zobaczyć
wszystkie konkursowe skecze, mógł mieć problem
ze znalezieniem w sobie sił do odbioru pozostałych
propozycji wieczoru, np. konkursu muzycznego.
Gdyby ktoś chciał zobaczyć z kolei tylko występ
gwiazdy, to jego pora, często grubo po godz. 23, nie
była zachęcająca — komentuje współtwórca Ryjka
Tadeusz Kolorz
— Gdyby Para nr 2 kalkulowała i nie przyznała
innemu kabaretowi drugiej dziesiątki, by nie stracić 10
pkt (zgodnie z regulaminem oceniając inne kabarety,

jedną „10” można przyznać bezkarnie, ale każdą
następną odejmuje się już od własnego dorobku), ta
punktacja wyglądałaby nieco inaczej. Wciąż uważam,
że Ryjek to najlepsza impreza kabaretowa w Polsce
i warto przyjechać do Rybnika, by zobaczyć te premierowe skecze. Żałuję więc, że zamiast 64 premier
zobaczyliśmy 36, a dla mnie to trochę mało. Fajnie,
że były gwiazdy, ale gwiazdy można zaprosić w innym
terminie. Żałuję, że zrezygnowano z konkursu filmowego O Złotą Kasetę. Wiem, że kabarety czasami
odpuszczały i nagrywały coś na szybko w samochodzie, jadąc do Rybnika, ale były też filmy wybitne, jak
choćby pamiętny „Teleexpress kabaretu Czesuaf”.
Ten konkurs był szansą dla osób, których na Ryjka
nikt by nigdy nie zaprosił, a tu miały możliwość zmierzenia się z najlepszymi polskimi kabaretami. Mam
nadzieję, że mimo tego, co się dzieje w kraju, Ryjek
wciąż będzie organizowany, choć w tym roku taka
deklaracja nie padła i trochę mnie to martwi. Ryjek
jest już ostatnim powodem, dla którego kabareciarze
piszą skecze, myśląc o tym, by zaskoczyć, zmusić do
uśmiechu kolegów z branży. Mam nadzieję, że za
rok znów zobaczymy się na kolejnym Ryjku — mówi
Grzegorz Porowski z Łomianek koło Warszawy, filmujący kolejne jego edycje, organizator Tarasowych
Spotkań Kabaretowych.
— Dziękujemy wam bardzo. Dzięki wam Para
numer 2 nie poszła w gwizdek — mówiła do publiczności w czasie finału w TZR Ewa Błachnio.
Dzień wcześniej w Klubie Energetyka po ogłoszeniu wyników głosowania publiczności bardzo
się wzruszyła. — Oboje jesteśmy bardzo zajęci,
ale wykorzystywaliśmy każdą wolną chwilę. Mimo
to czasu na przygotowanie konkursowych skeczy
mieliśmy w gruncie rzeczy niewiele. Pracowaliśmy
w domu Łukasza, trochę u mnie i za pośrednictwem
internetu. W pracy nad skeczami okazało się, że nieźle
się uzupełniamy — mówi Ewa Błachnio. — Jesteśmy
potwornie zmęczeni i szczęśliwi. Z Ewą pracuje się
zupełnie inaczej niż z kolegami z Kabaretu Młodych
Panów; Bartek Demczuk przebrany za babę to jednak
nie to samo — dodaje Łukasz Kaczmarczyk.
Kabaretową jesień rozpoczęła rywalizacja
stand-uperów w Teatrze Ziemi Rybnickiej, którą
wygrał Bartosz Gajda z Łowców.B. — Okazało się,
że jednak można inteligentnie, nie epatując wulgaryzmami, zabawić publiczność. Nie stałem się jeszcze
wyznawcą „stand upu”, ale dałem radę wysiedzieć
do końca — komentuje współtwórca Ryjka Tadeusz Kolorz, przyznając, że przez lata uniknął
stand-upu jak ognia.
Na Ryjku poza konkursem wystąpiły też gwiazdy.
Najpierw w TZR z nowym programem wystąpił kabaret Smile. — Premiera nowego programu kabaretu
Smile doprowadziła do sytuacji, w jakiej nie byłem od
lat – śmiałem się do łez. Tego dnia Smile byli w znakomitej formie, zwłaszcza aktorskiej; przeciąganie najlepszych gagów do granic wytrzymałości, ale również
kilka znakomitych skeczy. Rewelacyjne spostrzeżenia
socjologiczne. Było nie tylko śmiesznie, ale i mądrze
— ocenia Tadeusz Kolorz. W Klubie Energetyka
pojawiły się kolejne gwiazdy: kabaret Hrabi i Piotr
Bałtroczyk i znów zabawa była przednia.
Wacław Troszka
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PONIEDZIAŁEK
25 grudnia
PONIEDZIAŁEK
25.12

solistów i wokalistów oraz gościa spe12 stycznia
cjalnego Ewy Farnej (początek po mszy PIĄTEK
PIĄTEK
12.01,
wieczornej o 18).

14 stycznia
NIEDZIELA
NIEDZIELA
14.01.

• 22.00 – Sub-Club: Techno is Back in Town – NIEDZIELA
• od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 34. Vinyl Swap
7 stycznia
Xmas Edition (wystąpią: Deas, Siasia, Rdk, 7.01,
Jasełka po śląsku – powiatowy przegląd
– giełda płyt winylowych, kompaktowych,
NIEDZIELA
Dark Moon, Greenwood, Pirx, Teshk).
twórczości artystycznej „Od przedszkolanut, książek i wydawnictw muzycznych oraz
ka do Ślązaka”.
drobnego sprzętu muzycznego.
• od 17.30 – Klub Energetyka Fundacji PGE
•
11.00
–
Halo!
Rybnik:
Spotkania
z
wiel•
od
13.00 – Kampus: Wielka Orkiestra ŚwiąSOBOTA
Energia
Ciepła:
Szałas
kobiet
(zapisy:
503
30 grudnia
30.12
kimi malarzami – wspólne malowanie
tecznej Pomocy (w programie: koncerty
070 813).
SOBOTA
obrazu „The Frame” Fridy Kahlo (warszrockowe, pokazy OSP z Rybnika i sztabu ra• 18.00 – Kościół w Niedoczycach: koncert
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: Kontaty plastyczne prowadzone przez Marię
townictwa medycznego, fireshow i światełko
świąteczno-noworoczny w wykonaniu
cert zespołu Tester Gier.
Budny-Malczewską). Kolejne spotkanie
do nieba, szczegóły: www.wosp.rybnik.pl).
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, solistów
13 stycznia.
• 14.00 – Halo! Rybnik: WOŚP – licytacja obrazu
i wokalistów oraz gościa specjalnego
31 grudnia
NIEDZIELA
stworzonego podczas warsztatów „Spotkania
Piotra Cugowskiego (początek po mszy • 12.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE
NIEDZIELA
31.12
Energia Ciepła: finał 15. Pojedynku na
z wielkimi malarzami”, koncert zespołu rocwieczornej o 17).
słowa oraz „Romantyczne monologi” w
kowego Jinx i zespołu wokalnego Moderato
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Zbigniew
• 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wielka gala
wykonaniu Jerzego Treli, aktora Teatru
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Preisner i przyjaciele: „Stare i nowe kolęsylwestrowa Johann Strauss Show.
Narodowego.
• 15.30 – Kościół w Kamieniu: koncert świąteczdy” – koncert.
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
no-noworoczny w wykonaniu Miejskiej Or8 stycznia
Wieczór Sztuk pt. „Człowiek aktywny”
kiestry Dętej „Rybnik”, solistów i wokalistów
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
4 stycznia
CZWARTEK
(w programie m.in. wystawy Grupy
oraz gościa specjalnego Piotra Tłustochowicza
08.01.
CZWARTEK
4.01
Fotograficznej „Indygo” i rysunku Marii
(początek po mszy o 14.30).
Boszczyk oraz minispektakl muzyczno- • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Śląski Festiwal
• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
• 12.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE Energia
taneczny).
Operetki – wystąpią: Filharmonia Rybnicka
„A słowo stało się Ciałem” – 18. przegląd
Ciepła: 15. Pojedynek na słowa – półfinał
i Kameraliści Orkiestry im. Arcyksiężnej Marii
widowisk bożonarodzeniowych (przesłu- • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert
i recital Joanny Lewandowskiej.
Mrozu, czyli Łukasza Mroza, wokalisty
Krystyny Habsburg pod dyrekcją Sławomira
chania konkursowe).
i producenta muzycznego.
Chrzanowskiego oraz soliści.
PIĄTEK
• 18.00 – Kościół w Niewiadomiu: koncert
ŚRODA
5 stycznia
10 stycznia
13 stycznia
05.01.
SOBOTA
świąteczno-noworoczny w wykonaniu Miej10.01
PIĄTEK
ŚRODA
SOBOTA
13.01.
skiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, solistów
• 12.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE Energia • 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
i wokalistów oraz gościa specjalnego Piotra
Ciepła: 15. Pojedynek na słowa – drugi
Tłustochowicza (początek po mszy o 17.00).
Publiczna w Rybniku: „Nostalgie laguny, • 8.00 – Deptak (ul. Sobieskiego i Powstańpółfinał i recital Joanny Lewandowskiej.
ców Śl.): jarmark staroci i rękodzieła.
czyli o czym śni Wenecja” – wykład
15 stycznia
• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pi• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury PONIEDZIAŁEK
dr. Jacka Kurka.
PONIEDZIAŁEK
kantni” – spektakl komediowy z udziałem: • 17.30 – Muzeum: Biblia – księga niezwykła.
w Niewiadomiu: „Decoupage cracle” – 15.01
Barbary Kurdej-Szatan, Anny Muchy, Mikowarsztaty artystyczne.
Konserwacja krok po kroku – prezentacja
łaja Roznerskiego i Michała Ziembickiego.
po konserwacji Biblii w tłumaczeniu Marcina • 10.00 – Industrialne Centrum Kultury • 19.00 – Bazylika: Rybnicki Wieczór Chwały.
w Niewiadomiu: „W krainie śniegu”
Lutra z XVII w.
16 stycznia
6 stycznia
SOBOTA
– pokaz eksperymentów dla dzieci w WTOREK
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W szponach”
WTOREK
SOBOTA
6.01
ramach „Niewiadomskiej kuźni wiedzy”. 16.01
– wernisaż fotografii Mariana Miełka.
• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
11 stycznia
• 16.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa CZWARTEK
Publiczna: „Od deski do deski” – ro- • 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „A słoCZWARTEK
w Boguszowicach: Legendarny Kosmiczny 11.01.
wo stało się Ciałem” – 18. przegląd widowisk
dzinne warsztaty literacko-plastyczne
Mecz, czyli kabareciarze i ich przyjaciele
prowadzone przez Fundację Nido.
bożonarodzeniowych – finał.
kontra gwiazdy sportu, w niecodziennym • od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 15.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Zanmeczu charytatywnym.
zibar – wyspa skarbów. Opowieści ze świata
„Słowem w twarz” – finał konkursu
Jasełka po śląsku – powiatowy przegląd
• 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach:
Suahili” – prezentacja multimedialna Beaty
artystycznego.
twórczości artystycznej „Od przedszkolaka
„Królowie Trzej” – koncert świątecznoLewandowskiej-Kaftan.
• 18.00 – Kościół w Chwałowicach: koncert
do Ślązaka”.
noworoczny w wykonaniu młodych miesz- • 16.00 – Industrialne Centrum Kultury
świąteczno-noworoczny w wykonaniu
kańców Niedobczyc.
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, soli- ŚRODA
w Niewiadomiu: Kopalnia fantazji – zabawa,
17 stycznia
ŚRODA
• 19.00 – Kościół św. Jadwigi na Nowinach:
stów i wokalistów oraz gościa specjal- 17.01
nauka, plastyka, taniec, zajęcia ogólnorokoncert świąteczno-noworoczny w wykonego Piotra Tłustochowicza (początek
zwojowe dla przedszkolaków, stymulujące
naniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”,
• 10.00 – Halo! Rybnik: „Świat zwierząt” –
po mszy wieczornej o 17).
zdolności i umiejętności dziecka.
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otwarcie wystawy Franciszki Przybyły.
dzieci w wykonaniu Teatru Prym-Art.
• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Stroje ludowe • 17.00 – Kościół w Boguszowicach Starych:
Polski” – wernisaż wystawy członków Stowakoncert kolędowy zespołu Carrantuohill.
rzyszenia Barwy Śląska.
• 18.00 – Kościół w Popielowie: koncert świą• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Lipteczno-noworoczny w wykonaniu Miejskiej
niorze” – finisaż wystawy fotografii Jana
Orkiestry Dętej „Rybnik”, solistów i wokaliCzypionki.
stów oraz gościa specjalnego Kayah (początek
po mszy o 17.00).
18 stycznia
CZWARTEK
• 20.30 – Klub Powstańcza: Stand-Up (wystąpią:
CZWARTEK
18.01,
Maciek Adamczyk i Antoni Syrek-Dąbrowski).
• 18.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE Energia
Ciepła: koncert noworoczny uczniów Centrum
Edukacji Muzycznej Fundacji PGE EC oraz
wspólne kolędowanie.
• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: kabaret Para Numer Dwa (Ewa Błachnio i Łukasz
Kaczmarczyk).
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert Teresy
Werner i Graziano.

19 stycznia
PIĄTEK
PIĄTEK
19.01.
• 17.00 i 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Mayday
2” – spektakl komediowy.
• 18.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE Energia
Ciepła: „Inspiracje” – wystawa plastyczna
pracowni ARTEterapii.

20 stycznia
SOBOTA
SOBOTA
20.01
• 16:00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Mali
tropiciele wielkich przygód – warsztaty
„Dźwiękoodkrywanie”.
• 17.00 – Halo! Rybnik: projekcja filmów „Katyń”
i „Opowieść katyńska” oraz prelekcja Kazimierza Pogłódka.

21 stycznia
NIEDZIELA
NIEDZIELA
21.01
• 15.00 – Pomnik przy stadionie, ul. Gliwicka 72:
„Przewodnik znów czeka” – spacer szlakiem
Marszu Śmierci i cmentarzy psychiatrycznych
(prowadząca: Małgorzata Płoszaj).
• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Bajkowa Niedziela – „Kacper, Melchior i…
Tego trzeciego mi brakuje” Scena Marka Żyły.
• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej” – „Plastusiowy
pamiętnik i plamy” – spektakl muzyczny dla

22 stycznia
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
22.01
• 11.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Dookoła Albanii” – spotkanie
z podróżnikiem Piotrem Bartosiewiczem.

27 stycznia
SOBOTA
SOBOTA
27.01
• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Karnawałowe
kapelusze” – warsztaty artystyczne przy
kawie.
• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Film
„Kult ciała” z muzyką na żywo zespołu
Czerwie (słowo wstępne: dr Jacek Kurek).
• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Tosca” – transmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

28 stycznia
NIEDZIELA
NIEDZIELA
28.01.

imprezy

cotygodniowe
Poniedziałki:
• 10.00 – Klub Energetyka Fundacji PGE Energia
Ciepła: warsztaty arteterapii dla seniorów.
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora –
„Sprawa Chrystusa” – 8 stycznia, „Maudie”
– 15 stycznia, „Cicha noc” – 22 stycznia,
„Obdarowani” – 29 stycznia.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub
Filmowy „Ekran” – „Suburbicon” – 8 stycznia,
„Zabicie świętego jelenia” – 15 stycznia,
„Na mlecznej drodze” – 22 stycznia, „Dusza
i ciało” – 29 stycznia.
Środy:
• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą.
Czwartki:
• 20.00 – Celtic Pub: Jam session – cała noc
muzyki na żywo.
Piątki:
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Lajtowe
kino (projekcje: 5 i 26 stycznia).

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Niedziela – „Tymuś i Oleńka”
24 stycznia
– spektakl w wykonaniu teatru Supeł z Domu
ŚRODA
ŚRODA
Kultury w Boguszowicach.
24.01
• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Gwara śląska
na wesoło – turniej kół gospodyń wiejskich.
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Podróże do granic” –
• 18.00 – Kościół w Boguszowicach-Osiedlu:
spotkanie z Robertem Czerniakiem.
koncert świąteczno-noworoczny w wyko• 17.20 – Muzeum: „175 lat kolei na Śląsku” –
naniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”,
wystawa Muzeum Górnośląskiego w Ratingen
solistów i wokalistów oraz gościa specjalprezentuje najważniejsze wydarzenia i kluczonego Natalii Kukulskiej (początek po mszy
we miejsca związane z funkcjonowaniem kolei
w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – mao 17.00).
żelaznej na terenie całego Śląska.
larstwo Małgorzaty Kapłan (do 7 stycznia) *
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Jazz w Te29 stycznia
„W szponach” fotografie Mariana Miełka (od
atrze” – koncert Sefardix Trio (Oleś Brothers PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
10 stycznia do 11 lutego). Galeria Oblicza –
29.01
& Jorgos Skolias).
międzynarodowa wystawa patchworków (do
25 stycznia
7 stycznia) *„Stroje ludowe Polski” – wystawa
• 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Zima
CZWARTEK
CZWARTEK
malarstwa członków Stowarzyszenia Barwy
w mieście – półkolonie.
25
stycznia
Śląska (od 17 stycznia do 18 lutego).
• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Muzeum: „Rybnik. Miasto – wystawa:
w Niewiadomiu – Ferie na Ignacym.
• 17.00 – Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortki
„Komendant Rakoczy (1891-1937) Alfons
– „Język późnośredniowiecznych górnoślą30 stycznia
Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań
skich dokumentów pisanych” (dyskusja na WTOREK
WTOREK
śląskich. W 80. rocznicę śmierci” (do 22 stycztemat historycznego i współczesnego języka 30.01
nia) * „175 lat kolei na Śląsku” – wystawa
śląskiego).
Muzeum Górnośląskiego (od 24 stycznia).
• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Scena • 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Filmowe ferie
– „Niedoparki” (projekcja filmu dla dzieci). w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w
Dorosłego Widza” – „Grubaska” (spektakl
Rybniku: wystawa „Absolwentki” – instalacje,
• 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek: Henryk
Teatru Miejskiego w Lesznie).
ceramika, op-art i malarstwo (od 2 stycznia).
Powieśnik opowie o Madagaskarze.
26 stycznia
w Galeria Smolna: wystawa fotografii „PrzestrzePIĄTEK
PIĄTEK
31 stycznia
nie chwili” Karoliny Mostek (od 2 stycznia).
ŚRODA
26.01.
ŚRODA
w Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Piaskach:
31.01.
„Okiem dziecka” – wystawa fotografii wy• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Zespół Pieśni
konanych przez dzieci z Placówki Wsparcia
i Tańca „Śląsk” – koncert z okazji 65-lecia • 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Karnawałowa
Dziennego (od 2 stycznia).
gala śląskich gwiazd (wystąpią m.in. Damian
zespołu.
Holecki, Joanna Bartel, Krzysztof Respondek, w Klub Energetyka: „Inspiracje” – wystawa plastyczna
• 19.00 – Klub Kultury „Harcówka”: koncert
pracowni ARTEterapii (od 19 stycznia do 19 lutego).
Piotr Herdzina, B.A.R.).
zespołu Chonabibe.

wystawy

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423;
(www.muzeum.rybnik.pl);
• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 23, tel. • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
PLACÓWKI KULTURY:
32 43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl);
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42
Szafranka 7, tel. 32 422 35 41 (www.biblioteka.
• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu,
22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl);
rybnik.pl)
ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755; (www. • Biblioteka filia nr 4 Paruszowiec-Piaski, ul. Za
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel.
dkniewiadom.eu);
32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl);
Torem 3b
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 91B, tel. • Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19, www. • Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23,
harcówkarck.pl
32 42 16 222 (dkchwalowice.biuro@gmail.com)
tel. 32 422 40 88.

Kulturalne adresy

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji PGE Energia Ciepła, ul.
Podmiejska 1, (tel. 32 42 10 300),
• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.
Lokale, kluby, OŚRODKI:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Powstańcza, Rynek 1
• Żółty Młynek, ul. św. Jana

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika
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— Klauni — odpowiada mały Daniel zapytany o to, co w obejrzanym występie spodobało
mu się najbardziej. Czterolatek nie jest typowym widzem, a występ nie odbywa się na
typowej scenie. Chłopiec jest pacjentem rybnickiego szpitala, a grupa klaunów, która
pokazała tam swój program, na co dzień uczy się w Zespole Szkół MechanicznoElektrycznych w Rybniku.

— Tak się ciesza, ale boja się otworzyć
— mówi Truda do Józefa, trzymając
kopertę z listem od syna Paulka. Jest
1944 rok. Paul ma 23 lata, pochodzi
z podrybnickiej wsi, ale z wojskami
Wehrmachtu stacjonuje na północy
Francji. O tym, jak mu tam jest, pisze
w listach do rodziców. Napisze ich
— Tutaj niewiele się dzieje, każdy dzień jest taki aktorskich. — Uczyli się tam technik pantomimy, w sumie 30; ostatni tuż przed świętami
Bożego Narodzenia 1944 roku. Kilka lat
sam i trudno się nie nudzić, więc byłam bardzo za- ale też tego, jak przełamać wstyd i strach. Bardzo
temu listy te znalazł rybniczanin Roman
skoczona taką atrakcją. To fajny pomysł na umilenie im to pomogło — mówi Grażyna Winkler. Młodzi
Strączek.

Kabaret na receptę

Paka Czika z najmłodszymi pacjentami rybnickiego
szpitala
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ludzie pracują razem od września. W trakcie cotygodniowych spotkań opracowali już siedem stałych
punktów programu, ale cały czas dodają do niego
nowe elementy. Ostatnio pracują nad wprowadzaniem do spektaklu pacynek. Większość z nich nie
ma żadnego doświadczenia scenicznego. — Mam
za sobą udział w konkursach recytatorskich i rolę w
sztuce o narkomanach w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
więc postanowiłem spróbować swoich sił również
w tym kabarecie. Dzisiejszy występ był moim pierwszym w roli klauna Zizu — mówi Bartosz Pindur,
debiutant w Pace Czika. Uczniowie występują całą
grupą, ale też solo i w parach, a w pantomimicznych
skeczach opowiadają m.in. o miłości dwóch robotów
i staruszkach, którzy nie chcą się pogodzić z upływem
lat oraz sięgają do klasyki, przypominając sylwetki
filmowych komików Flipa i Flapa. 30 listopada na
wspólny występ z grupą klaunów zdecydowała się
też pięcioletnia Justynka z Żor. — Podobał mi się
taniec z Myszką Miki — mówi mała pacjentka, a jej
mama chwali pomysłowość uczniów. Warto dodać,
że do działań kabaretu Paka Czika chcą włączyć
się również członkowie Rybnickiej Rady Seniorów.
Grażyna Winkler pisze właśnie projekt w ramach
programu Aktywności Społecznej Osób Starszych,
który pomoże m.in. w zakupie strojów dla seniorów.
— Seniorzy w kabarecie dla wielu chorych dzieci będą
namiastką babć i dziadków. Wystąpią wspólnie z młodzieżą, ale będą też czytać bajki i grać z podopiecznymi
oddziału pediatrycznego w gry planszowe — mówi
Grażyna Winkler. Młodzież z Mechanika ma już za
sobą kilka występów, nie tylko w rybnickim szpitalu,
ale to właśnie tam będą występować regularnie raz
w miesiącu, podobnie jak w tyskim hospicjum dla
dzieci Świetlikowo, gdzie po raz pierwszy wystąpili
13 grudnia. — Niezależnie, czy uśmiech pojawi się na
buzi choćby jednego dziecka, czy wszystkich, którzy
nas oglądają, mamy ogromną satysfakcję z tego, co
robimy — mówią zgodnie członkowie kabaretu Paka
Czika.
(S)

Sabina Horzela-Piskula

dzieciom czasu w chorobie. Cieszę się, że młodzież
tak się udziela, że jej się po prostu chce — mówi pani
Judyta, mama Daniela, który trafił do rybnickiego
szpitala z zapaleniem płuc. 30 listopada wspólnie
z innymi dziećmi z oddziału pediatrycznego obejrzał występ szkolnego kabaretu Paka Czika, który
tworzy dziewięcioro drugoklasistów z Mechanika.
O uśmiech na twarzach dzieci zadbali klauni:
Lala, Mizia, Leksi, Bono, Papi, Lupo, Zizu, Billy
i Cziko. — To wyjątkowe miejsce, w którym dzieci
nie mają co robić, więc chcemy im zapewnić trochę
radości — mówi Marcin Pawlas, w kabarecie
klaun Cziko, od którego wzięła się nazwa całej
grupy. — Po występie bawimy się z dziećmi również
w szpitalnych salach — dodaje Leksi, czyli Wiktoria
Łuniewska. — Kiedy mali pacjenci są prowadzeni
do szpitalnej świetlicy na nasz występ, czasem myślą,
że idą na kolejne badania, więc jak widzą klaunów,
są mile zaskoczeni. Na początku zwykle trochę się
stresujemy, bo martwi nas to, czy się spodobamy, ale
oklaski zawsze podnoszą nas na duchu — mówi Dawid Janas, czyli klaun Papi, którego akrobatyczne
popisy wyjątkowo spodobały się małym pacjentom.
Na pomysł stworzenia kabaretu Paka Czika
wpadła Grażyna Winkler, doradca zawodowy
z Mechanika. — Sporo czytałam na temat naszego
szpitala oraz podobnych grup kabaretowych i zaproponowałam uczniom taką właśnie niecodzienną formę
wolontariatu, która ma wesprzeć chore dzieci. Nasza
młodzież z chęcią zgodziła się na taką propozycję
i jak widać to, co robi, przynosi jej wiele radości.
Skecze wymyślam sama, ale uczniowie również
podrzucają swoje pomysły. Bardzo się zaangażowali
i zaskoczyli mnie swoją aktywnością — podkreśla
Grażyna Winkler. Nie byłoby kabaretu bez pomocy szkolnej rady rodziców, która wsparła grupę
w zakupie kosztownych strojów, oraz bez sponsorów, dzięki którym młodzi ludzie mogli m.in.
pojechać do profesjonalnego teatru pantomimy
we Wrocławiu, gdzie wzięli udział w warsztatach

— To był przypadek, leżały porozrzucane
w opuszczonym domu pod Rybnikiem — opowiada. Pisane są śląską, przedwojenną gwarą
przez prostego chłopaka z podrybnickiej wsi,
który w trakcie II wojny światowej z wojskiem
niemieckim trafił na zachód Europy. Pierwszy
list jest z marca 1944 roku, ostatni z 20 grudnia 1944. — Pomyślałem, że na podstawie tych
listów warto stworzyć spektakl, nie zdradzając
jednak szczegółów dotyczących ich autora i jego
rodziny, szanując ich prywatność. Skoncentrowaliśmy się raczej na uczuciach i emocjach, na
pokazaniu tamtego klimatu i skomplikowanej
historii ówczesnych Ślązaków, którym często
powierzchownie przypinano łatkę „kabociorzy”,
nie zastanawiając się nad trudnymi wyborami,
jakich musieli dokonywać — mówi rybniczanin
Roman Strączek. Tak powstały kameralne,
chwilami zabawne „Listy z wojny”, które pokazano 24 listopada i 2 grudnia na urokliwym,
zwłaszcza latem podwórku przy Halo! Rybnik,
odnowionym i urządzonym właśnie przez Romana Strączka i Kazimierę Drewniok. Widzów
zaproszono wprost do śląskiej kuchni Trudy
i Józefa. Wiszą w niej święte obrazy, stoi stary byfyj, a na piecu bulgocze żur. Jest wiosna 1944 roku.
Małżonkowie właśnie dostali pierwszy list od
ukochanego Paulka.

Kochani Ojcowie, na początku mojego listu pozdrowiom Wos wszystkich tymi słowami: Niech
bydzie pochwolony Jezus Chrystus. Na miejsce
my przyjechali wczora wieczór, tym cugiem
z Rybnika aż na miejsce. Momy sie tu dobrze, ale
sie tam Mamo nie starejcie, bo hneda przyjada do
dom. Jo tu mom dwóch kolegów z Niedobczyc
i Jonkowic, my tu som wszyscy w jednej kompaniji (…) Zostońcie z Bogiem, Paul.
Listy są autentyczne, ale na potrzeby spektaklu Roman Strączek dokonał kilku skrótów.
W ich opracowaniu pomogli mu Adam Pietryga
i Bolesław Krupa. — Jego język jest wspaniały,
podobnie jak stosunek do rodziców. W listach
zwraca się do nich: Ojcowie, czasem Fatrowie
lub Rodzice. Najczęściej rozpoczyna od słów:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
oraz „Bóg z nami” — mówi Roman Strączek.
Truda to typowa charakterna Ślązaczka, Józef
– poczciwy lekkoduch, mimo uszu puszczający
ciągłe gderanie żony, którą doskonale zagrała
Małgorzata Krajczok. — Kiedy opowiada się
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Kochani Ojcowie, na początku mojego listu…
Zdjęcia Wacław Troszka

wysyłać. On napisze im, że dostał
pierwszy żołd, że będą mu leczyć
zęby, że nie brakuje mu jedzenia
i że ma sny, w których rodzice
zamartwiają się o niego; niepotrzebnie. Listów słucha też mała
Anielka. W rzeczywistości nie
była siostrą Paula. — Dodaliśmy
tę postać do spektaklu, aby opowiedzieć inną prawdziwą historię
– uratowania żydowskiego dziecka
przez pewną rodzinę — mówią
członkowie zespołu. W spektaklu
Anielkę (w tej roli Ania Zugaj)
wyciągnie spod stołu esesman,
Remigiusz Michalik w spektaklu zagrał Paula, autora listów z wojny
czyli Remigiusz Michalik. Rybnihistorię konkretnego człowieka, zawsze jest czanin zasłynął już z kilku mundurowych ról,
pewna trudność, bo trzeba ukazać rządzące a w spektaklu zagra też samego Paula, czytając
nim emocje. Cieszę się, że zachowaliśmy ważny kilka z listów.
kawałek naszej historii. Chcieliśmy pokazać,
Kochani, wy się tam o mie nie starejcie yno
że Śląsk to kulturowy tygiel, w którym nic nie
jest czarne albo białe — mówi Małgorzata się starejcie o siebie. Pośla wom pakietek, je tam
Krajczok, która w październiku pokazała w switer, chustka i rękawiczki, wieczno rączka
Halo! Rybnik „papierowy” spektakl o kobietach i pyndzel do golynio. (…).
z podrybnickiej Czernicy. Wtedy okazała się
Przy stole obok Józefa usiądzie też jego
idealną kandydatką na żonę Józefa, którego
zagrał Roman Strączek, naturszczyk, doskona- prawnuk Łukasz, który dzięki podróży w czasie
le odnajdujący się w swojej roli. — Ja po prostu może zadać najważniejsze pytanie: — Jak to
czuję te listy — przyznaje. Roman i Małgorzata było, żeś ty w referendum welowoł za Polską,
stworzyli własne wersje listów, jakie Truda i Jó- a potem żeś podpisoł Volkslista i posłoł swojego
zef mogli pisać do syna. — Napiszymy Paulkowi synka do Wehrmachtu? — pyta Łukasz Kohut,
żeby się doł pozor i żeby się nie wyrychloł. Niech kolejny naturszczyk w zespole. To pytanie
tam lepij udowo, a udowanio jest nauczony pewnie chciałoby zadać wielu z nas. — A co
bardzo dobrze. Mo to po tobie — mówi z prze- jo mioł zrobić? Niemcy się spytali: – Coś ty
je za jaki? Polok abo Nimiec? – Jo je Ślązok.
kąsem Truda.
– Nie ma takiego — odpowiada Józef, tłuKochani Rodzice, na początku mojego listu macząc Łukaszowi, że nie miał wyboru:
pozdrowiom Wos tam wszystkich tymi słowa- Wehrmacht albo Oświęcim. Dlatego Roman
mi: Niech bydzie pochwolony Jezus Chrystus. Strączek zastanawia się, czy mamy dziś prawo
Piszecie jako mi tu jest? Życie jest roz gorsze, do oceny takich właśnie Józefów i Paulów?
roz lepsze. Jo to rozumia coście mi napisali i jo — Listy tego prostego chłopaka mają nam potak robia. To się mają zesrać, bo jo dycka ostatni, móc zrozumieć. On przecież nie utożsamiał się
wtedy mie przezywają: „Du verfluchte Polen”, z wojskiem, w którym służył — zauważa.

a mie to ani w rzyci szczypie, byle mie jest dobrze.
Zostońcie z Bogiem – Paul.

— Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem te listy, uśmiałem się po pachy
— przyznaje Roman Strączek. Jego
Józef jest naturalny i prawdziwy.
Trudno uwierzyć, że premierowy
spektakl odbył się bez żadnej próby,
trochę na wariackich papierach, ale
to właśnie spontaniczność i improwizacja są jego siłą. Józef właśnie idzie
na szychta i jak zwykle po drodze
wyśle pakietek do Paula. Razem
z Trudą spakują do niego chleb, dwie
marki i tabaka, której Paul nie potrzebuje, a którą Józef stale będzie mu
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Kochani Ojcowie, na początku mojego listu
pozdrowiom Wos tymi słowami: Bóg z nami.
A uwierzycie, że tu slondowali Angliki? Teraz
sie już nie starejcie, bo sie to hneda skończy (…)
Kaj za miesiąc to już byda w doma, na pewno.
Teraz budujemy bunkry do spanio z drzewa,
a jak przidzie wieczór to i tak nie idzie spać,
bo jeżdżą, aż się ziemia czynsie. Zostońcie
z Bogiem, Paul.
Co wiemy o Paulku? Że od lat choruje na
żołądek i niemieccy lekarze starają się go leczyć
pigułkami i że piosenka „Lili Marleen” Marleny
Dietrich przyprawiała go o szybsze bicie serca.
Rodzice będą mu pisać o odwiedzinach kolegi
z Jankowic, o chorej krowie i sąsiedzie, który
chce ich skarżyć, oraz o tym, że Konska zabiło na
grubie. On poprosi o przysłanie natronu i żyletek,
a w listach opowie im, jak gotuje grzyby i objada
się wiśniami za 20 franków. Wyśle też swoje fotografie, z których nie do końca jest zadowolony,
i modlitwę z dopiskiem: Jak to bydziecie mieli, to
się Wom nic nie stanie. Rano i wieczór musi być
odmawiano. Zapewni też w liście, że wszystkie
Górnoślązoki bydom już stond odjeżdżać w nieznanym kierunku. Truda i Józef wyślą mu modlitwę
św. Michała Archanioła i przestrzegą, że wróżka
wywróżyła im, że bydzie ranny. On oczywiście
zapomni wiela zdrowasiek modlitwy mo odmawiać
i poprosi, by nie przysyłać mu już paczek, bo koleje
są strzaskane. Jesienią Paul trafi do Belgii, gdzie
bomby trzaskają i alarmy są dzień w dzień i gdzie
lekarze zrobią mu sondę i prześwietlenie żołądka,
a pewna szwesterka troskliwie się nim zaopiekuje.
Napisze też o Hitlerze: „Kochani rodzice, bez radio
głosioł, że do ostatniego chłopa bydzie wojowoł, a ci
co tu leżą się z niego wyśmioli”. Co jeszcze wiadomo
o Paulku? W ostatnim liście, jaki znalazł rybniczanin, pisał o bombardowaniach torów i o tym, że
jak dostanie urlop, to Boże Narodzenie spędzi już
z rodzicami. Nie wiadomo, czy świętowali razem,
wiadomo, że sędziwy dziś autor 30 listów przeżył
wojnę. Aż tyle i tylko tyle.
Sabina Horzela-Piskula

Roman Strączek, czyli Józef, ojciec Paula
oraz Małgorzata Krajczok w roli jego żony,
charakternej Ślązaczki Trudy, są siłą spektaklu
„Listy z wojny”
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Rozmowa z Marią Warchoł-Sobiesiak, pianistką, pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku, emerytowaną profesor Zakładu Instrumentalistyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Czerwcowy benefis z okazji 50-lecia Pani
działalności zawodowej wcale jej nie zakończył. Trzeba bardzo kochać to, co się robi,
by wciąż czerpać z wykonywanej tak długo
pracy satysfakcję...
To prawda. Praca dydaktyczna nadal sprawia
mi radość, choć rozpoczęłam ją już w połowie
studiów muzycznych i praktycznie całe zawodowe życie „ciągnęłam” dwa etaty.
Kiedy byłam studentką Wyższej
Szkoły Muzycznej w Katowicach,
dyrektor Karol Szafranek, u którego robiłam dyplom w rybnickiej
szkole, poprosił mnie o poszukanie pedagoga, który chciałby
w Rybniku na pół etatu uczyć gry
na fortepianie. Chętnych nie było,
więc kiedy tę pracę zaproponowano mnie, zastanawiałam się tylko
chwilę, bo od początku zakładałam, że po studiach będę uczyć.

pedagoga. Razem z jego rodzicami jeździłam na
konkursy i przesłuchania, w których Artur brał
udział, a przy okazji przeżyliśmy wiele przygód.
Pamiętam np. wyjazd w zimie do Antonina
w Wielkopolsce. W pociągu zamarzły drzwi i nie
mogliśmy wysiąść na odpowiedniej stacji. Tylko
dzięki dobrym ludziom udało się nam dotrzeć
już prawie nocą, w śniegu i mrozie na miejsce.

Pierwszy raz zetknęłam się z nimi, gdy
w latach 50. przyjmowano mnie do rybnickiej
szkoły muzycznej I stopnia. Po pierwszej selekcji musieliśmy stanąć przed długim stołem, za
którym siedzieli profesorowie, w tym bracia Szafrankowie. Zapamiętałam, że w przeciwieństwie
do reszty obaj mieli na nogach sandały. Każdy
z nich był wielką, niepowtarzalną osobowością,
ale to mogłam ocenić dopiero wiele lat później. Wspólnie
stworzyli w Rybniku szczególną
aurę sprzyjającą rozwojowi życia
muzycznego. Obaj byli znakomitymi pedagogami. Po lekcji
czy po koncercie nie stosowali
nadmiernej krytyki, ale później,
w małych dawkach, z pełną kulturą przekazywali swoje uwagi.
Też byli artystami i wiedzieli, że
wrażliwego młodego człowieka
porażka, w dodatku przypieczętowana ostrą krytyką pedagoga,
może zniechęcić. Z kolei wiadomo, że bez wrażliwości nie ma
artyzmu. Dlatego wzmacniali
w młodych ludziach poczucie
własnej wartości, a ja, jako uczennica Karola Szafranka, w swojej pracy starałam się i staram
z tych doświadczeń korzystać. Już jako pedagog
w tej samej szkole miałam okazję do częstszego
kontaktu z Antonim Szafrankiem, akompaniując na lekcjach, konkursach czy koncertach
dyplomowych jego uczniom. To było prawdziwe
przeżycie i wielka radość wspólnego muzykowania, kiedy Antoni sam brał na lekcji skrzypce
do ręki i grał np. „Humoreskę” Dworzaka. Był
on też bardzo towarzyskim człowiekiem – po
lekcjach zapraszał nas często na kawę i pączki do
cukierni Stokłosy, gdzie toczyły się dyskusje na
różne, nie tylko muzyczne, tematy. Obaj bracia
bardzo interesowali się postępami uczniów,
przed konkursami proponowali przesłuchania
i w ogóle działali niezwykle mobilizująco tak na
uczniów, jak i ich pedagogów. Podziwialiśmy
ich kulturę i wiedzę muzyczną, sposób bycia, ale
i działania organizacyjne. Kiedy po wojnie uruchamiali na nowo szkołę, nie było w niej niczego.
Słynne były wyprawy jednego z nauczycieli,
skrzypka pana Gerarda Górnika oraz woźnego
Władysława Oko na Ziemie Zachodnie, gdzie
można było znaleźć poniemieckie instrumenty.
Każdy z następców braci Szafranków – a miałam
przyjemność pracować ze wszystkimi: panami
Juliuszem Malikiem, Janem Zorychtą, Leonem
Mielimąką, Tadeuszem Hanikiem i Eugeniuszem Stawarskim – kontynuował tradycję szkoły,
wzbogacając ją o nowe wartości. Również obecna
pani dyrektor Romana Kuczera, rozwijając
działalność szkoły, kontynuuje tradycję „szkoły
Szafranków”.

Nie śniła Pani zatem o wielkiej pianistycznej karierze?
Dyplom u prof. Karola Szafranka w rybnickiej szkole muzycznej robiłam wspólnie m.in.
z Piotrem Palecznym. Również
Pani Maria też połknęła „bakcylusa”
razem z nim rozpoczynałam studia
w katowickiej szkole wyższej. Na początku każdy
To, że Pani jeszcze dziś z emocjami wspomłody muzyk marzy o estradzie, ale życie te mina te wydarzenia, świadczy o wielkim zamarzenia weryfikuje. Możliwości Piotra, który angażowaniu w pedagogiczną działalność…
później przeniósł się do Warszawy, znałam od
Bardzo przeżywałam sukcesy i porażki
dawna i byłam świadoma różnicy potencjału moich uczniów. W nauczaniu artystycznym
między nami, snułam więc realne plany, wiążąc z uczniem spędza się wiele dodatkowego czasu,
swoją przyszłość z pracą pedagogiczną. Oczywi- co wytwarza szczególną więź, tak potrzebną
ście chciałam również grać, a umożliwiło mi to w układzie mistrz-uczeń. Zdarza się, że relacje
podjęcie w 1974 roku pracy na utworzonym do- te przekształcają się z czasem w przyjacielskie.
piero co kierunku wychowanie muzyczne w ów- Jednak swoich uczniów, szczególnie chłopców,
czesnej filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie nawet tych najzdolniejszych, nie namawiałam
(późniejszy Wydział Artystyczny UŚl. – przyp. red.). do studiowania pianistyki za wszelką cenę, bo
Mobilizowano mnie tam do grania koncertów wiem, że na światowe estrady trafiają nieliczni.
i recitali. Był to, obok publikacji muzycznych, To poważny dylemat, bo nauczyciel powinien
warunek zdobycia kolejnych stopni naukowych dążyć do tego, by uczniowie „sięgali gwiazd”,
(dwa przewody artystyczne Maria Warchoł-Sobie- z drugiej strony chciałam im oszczędzić rozczasiak przeprowadziła na Akademii Muzycznej im. rowań. Rolą nauczyciela jest nie tylko nauczenie
Karola Szymanowskiego w Katowicach – przyp. techniki gry, ale też spowodowanie, by uczniowie
red.). Praca w rybnickiej szkole Szafranków, pokochali muzykę, rozwijali się intelektualz której nigdy nie zrezygnowałam, była znako- nie, mając możliwie szeroką wiedzę nie tylko
mitym uzupełnieniem działalności akademickiej. muzyczną, ale o sztuce w ogóle. Niestety, dziś
Dobrze, że młodzi nauczyciele mogą dziś dość wiedza m.in. historyczna o epokach i życioryczęsto koncertować lub akompaniować swoim sach „przerabianych” kompozytorów nie jest
uczniom i chcą to robić.
mocną stroną uczniów i studentów, nad czym
boleję. Ale generalnie wierzę, że po połknięciu
Jak choćby Artur Hes, jeden z Pani naj- muzycznego „bakcylusa”, jak wyrażali się bracia
zdolniejszych uczniów, który często zasiada Szafrankowie, z muzyki zupełnie nie zrezygnują.
za klawiaturą, a niedawno uświetnił Pani
jubileuszowy koncert.
Jest Pani jednym z ostatnich czynnych
Artur, poza predyspozycjami, był pracowity pedagogów tak dobrze znających wspomniai odpowiedzialny, miał też wsparcie muzykal- nych wyżej braci Szafranków. Jak ich Pani
nego domu, co jest bardzo ważne również dla wspomina?
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Połknąć „bakcylusa”
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ciemnościach, z wykorzystaniem podświetlenia lampą
UV. Prace Kasi Łaciak można oglądać w Halo! Rybnik
do końca grudnia.

w Obok prac autorstwa rybniczanki Kasi Łaciak, absolwentki katowickiej ASP, z pewnością trudno przejść
obojętnie. Jej duże, kipiące żywiołowymi kolorami w Również do końca grudnia w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Rybniku (ul. Chrobrego 27) można
obrazy pokazano 29 listopada w Halo! Rybnik w
oglądać wystawę „Z Toskanii do Wenecji” Brygidy Przyramach jej pierwszej indywidualnej wystawy zatytubyły. Autorka prac podkreśla, że wszystko zaczyna się
łowanej „Letnie słoneczne dni”. Kolorowa propozycja
od zachwytu, w tym przypadku krajobrazem Toskanii
przedstawiająca wizerunki rybniczan okazała się
i Wenecji, które stały się inspiracją do utrwalenia ich
idealną alternatywą dla listopadowej szarugi. Co
urokliwych zakątków na obrazach olejnych.
więcej dzięki użyciu farb fluorescencyjnych publiczność mogła zobaczyć prezentowane prace również w

Pokażą Biblię Lutra
Prawie pół roku trwały prace konserwatorskie, w czasie których specjaliści
starali się uzupełnić ubytki oraz zabezpieczyć XVII-wieczną Biblię w tłumaczeniu
Marcina Lutra, znajdującą się w zbiorach
Muzeum w Rybniku. 10 stycznia o godz. 17.30
w muzeum (ratusz) o procesie konserwacji
opowiedzą Katarzyna Kwaśniewicz i Danuta
Skrzypczyk, konserwatorki związane z Archi-

wum Państwowym w Katowicach, które też
zaprezentują odnowiony eksponat.
24 stycznia na godz. 17.20 muzealnicy zapraszają natomiast nie tylko miłośników historii,
ale i kolei oraz kolejarzy, również tych na emeryturze. Wtedy to zostanie zaprezentowana
książka pt. „175 lat kolei na Śląsku”, wydana
przez Muzeum Górnośląskie w niemieckim
Ratingen. Zapraszamy!
(WaT)

Komendant Rakoczy w muzeum
Do 21 stycznia w Muzeum w Rybniku można oglądać wystawę „Komendant Rakoczy
(1891-1937). Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci.”, przygotowaną przez Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.
13 grudnia w czasie wernisażu jego uczestnicy
obejrzeli film dokumentalny Leszka Myczki
opowiadający m.in. słowami kilku historyków
niezwykłe losy człowieka, który był nie tylko
wielkim patriotą, ale też człowiekiem wielkiej
odwagi i wielkiego sprytu. Urodził się w Dziergowicach koło Koźla, jako pierwsze z dziewięciorga dzieci Franciszka i Tekli. Ukończył
niemieckie gimnazjum w Raciborzu, a potem
rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, ale nie czuł
powołania do stanu duchownego i już w czasie
studiów wstąpił do pierwszej z patriotycznych
organizacji, dążącej do odzyskania przez Polskę
niepodległości. W sierpniu 1919 roku został
komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej
i jednym z dowódców trwającego ledwie osiem
dni pierwszego powstania śląskiego. W czasie
drugiego powstania śląskiego (18-25 sierpnia
1920) również objął jego dowództwo przyjmując pseudonim Rakoczy (panieńskie nazwisko
jego matki), zaś w czasie trzeciego (3 maja – 5
lipca 1921) pracował przy komendzie głównej wojsk powstańczych.
W 1923 roku założył Związek
Powstańców Śląskich, a pod koniec lat 20. został pracownikiem
ekspozytury polskiego wywiadu
wojskowego w Wolnym Mieście

Ilu uczniów w minionym 50-leciu przeszło,
nomen omen, przez Pani ręce?
Przy okazji jubileuszu dyrekcja szkoły zrobiła
mi niespodziankę albumem wraz ze spisem
moich dyplomantów szkoły średniej. Było ich
dokładnie 50, a dochodzi do tego wielu uczniów
kończących szkołę I stopnia oraz liczni studenci.
Dziś trudno mi uwierzyć, że mój związek ze
szkołą i rybnickim środowiskiem muzycznym
trwa już ponad pół wieku, a gdyby dodać 12 lat
nauki w szkole – jeszcze więcej. I choć miałam
propozycje pracy w większych ośrodkach, Rybnika nie zdradziłam i to nie tylko ze względów
sentymentalnych, ale głównie ze względu na Uzupełnieniem wystawy przygotowanej przez
poziom szkoły i panującą w niej atmosferę.
Muzeum Czynu Powstanczego na Górze św. Anny

Gdańsku. Musiał jednak stamtąd uciekać, bo
Niemcy wystawili za nim list gończy. Od 1934
roku był wicewojewodą białostockim. Zmarł
nagle w czasie urlopu w styczniu 1937 roku pod
Nowym Sączem; miał 46 lat. Zgodnie z jego
wolą został pochowany w kwaterze dowódców
powstańczych na rybnickim cmentarzu, a w jego
pogrzebie wzięły udział niezliczone tłumy; samych pocztów sztandarowych doliczono się 170.
Krewniakiem Zgrzebnioka jest pracujący w
naszym Muzeum Dawid Keller, bo komendant
Rakoczy był bratem jego prababci Albertyny.
Do tematu rodzinnych powiązań z bohaterem
wystawy wrócimy w styczniowym wydaniu „GR”.
W czasie wernisażu wystawy, która przez cały
wrzesień za sprawą Krystyny Pierchały, opiekunki szkolnego muzeum, była prezentowana w
Zespole Szkól Technicznych, założenia swojego
projektu edukacyjnego zatytułowanego Szlakiem Powstań Śląskich przedstawili uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. Będą
go realizować do roku 2022.
(WaT)
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Szkoda, by takie anegdoty, jak ta o zdobywaniu instrumentów były znane tylko
nielicznym, bo to one współtworzą historię
szkoły. Kto, jak nie Pani, mająca również
doświadczenia w popularyzacji rybnickiego
środowiska muzycznego na łamach prasy
i w innych publikacjach, ma największe
predyspozycje, by te wspomnienia ocalić od
zapomnienia.
Do pisania zachęcił mnie nie kto inny, ale
Antoni Szafranek, dając mi do zredagowania
brudnopis folderu przygotowanego na 40-lecie
szkoły. Potem „popełniłam” wiele wydanych
przez Uniwersytet Śląski publikacji związanych
z pracą akademicką, a w 1979 roku napisałam
pierwszą recenzję do tygodnika „Nowiny”
z koncertu Filharmonii ROW. Kontynuowałam
tę pracę przez ponad dziesięć lat, traktując
każdy koncert jak wydarzenie muzyczne, jakim w istocie był. Napisałam sporo artykułów
o najświetniejszych latach tej orkiestry i jej roli
w tworzeniu rybnickiego środowiska muzycznego, stając też w jej obronie, kiedy zagrażała jej
likwidacja. Nie zapomnę recitalu rosyjskiego pianisty Światosława Richtera, uznawanego za jednego z największych wirtuozów fortepianu XX
wieku, który miał zagrać wspólnie ze skrzypkiem
Olegiem Kaganem w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Sonaty W.A. Mozarta. Mistrz zażyczył sobie, by
ktoś przewracał mu kartki nut i to mnie przypadł
ten zaszczyt. Wyróżnieniem było dla mnie również zapowiadanie tego koncertu. Mam z niego
drogą mi pamiątkę: płytę z nagraniami Richtera
oraz autografem wpisanym w wyrysowaną ręką
mistrza pięciolinię. Takie przeżycia były możliwe
tylko dzięki Szafrankom, a przede wszystkim
Antoniemu, twórcy orkiestry symfonicznej,
z którą grali najwięksi soliści tamtych lat. Wielu
znawców życia muzycznego na Śląsku pisało
wtedy: chcecie posłuchać największych artystów,
jedźcie do Rybnika. Wiele informacji o braciach
Szafrankach znalazło się w publikacji mojego
autorstwa powstałej z okazji 80-lecia szkoły
pt. „Założyciele i ich dzieło”. Być może zbiorę
wszystkie materiały i powstanie coś na kształt
monografii Karola Szafranka.

są obrazy o tematyce powstańczej pochodzące

Rozmawiała Wiesława Różańska z kilku śląskich muzeów

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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zakorzenioną w tradycji krakowskiej
Piwnicy pod Baranami złożą się utwory
Komedia obyczajowa Stefana Vogla,
w interpretacji gospodarza wieczoru
cenionego austriackiego dramaoraz Beaty Rybotyckiej, Macieja Balturga, która na scenie TZR zostanie
cara, Joanny Pocicy i kwartetu Jana
wystawiona dwukrotnie. Zabawna
Karpiela Bułecki.
opowieść o dwóch znudzonych sobą
7 stycznia, niedziela, godz. 18
parach małżeńskich, które szukają
wrażeń, by podnieść temperaturę
swoich związków. Jak zapewniają Mrozu
twórcy spektaklu, widzów czeka do- Koncert promujący najnowsza płytę
bra zabawa, nie pozbawiona refleksji artysty pt. „Zew”. Mrozu, czyli Łuna temat nowoczesnych małżeństw kasz Mróz, to wokalista, kompozytor
oraz manipulacji uczuciami. Na scenie i autor tekstów. W 2009 roku nagrał
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha, debiutancką płytę „Miliony monet”,
Mikołaj Roznerski i Michał Ziembicki. której tytułowy singiel podbił listy
5 stycznia, piątek, godz. 17.30 i przebojów największych stacji radioW Galerii Oblicza
wych w Polsce. W jego muzyce można
20.30
można oglądać
usłyszeć wiele odniesień do bluesa, sopatchworki
ulu i starego, dobrego rock and rolla.
uszyte m.in. przez
Preisner i przyjaciele
Czeszki, Niemki,
12 stycznia, piątek, godz. 19
Wyjątkowy koncert kolęd i pastoBrytyjki i Polki
rałek. Podczas koncertu Zbigniew
Preisner, kompozytor muzyki filmowej Teresa Werner i Graziano
i teatralnej, wraz z towarzyszącymi mu Koncert Teresy Werner, gwiazdy
artystami zaprezentują najpiękniejsze śląskiej sceny biesiadnej, niegdyś arI to dosłownie, bo w Teatrze Ziemi Rybnickiej do 7 i najbardziej wzruszające polskie ko- tystki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
stycznia można oglądać wystawę 46 patchworków uszytych lędy i pieśni okołoświąteczne, które która wystąpi z Graziano, piosenkaw określonym wymiarze przez mieszkanki sześciu krajów, znalazły się na płycie „Stare i nowe rzem o włoskich korzeniach. Teresa
z tkanin kupionych na bazarze w Kazachstanie. Mało tego, kolędy 2018”. Na koncert z muzyką Werner, dobrze znana odbiorcom

Obrazy uszyte na miarę

podczas wernisażu można było przyjrzeć się, jak specjalistki
od patchworku szyją swoje prace.

Mistrzyniami ceremonii były Magdalena Galińska, prezes Stowarzyszenia Polskiego Patchworku i autorka jednej z prac pokazanych
na międzynarodowej wystawie, oraz Małgorzata Lehmann, malarka
z Pszczyny, która od 20 lat zajmuje się szyciem patchworków i odnosi
w tym niemałe sukcesy. Ta pierwsza opowiedziała o wystawie i historii
patchworku, druga pokazała swoje prace, a obie wspólnie zachęcały do
zajęcia się tym niecodziennym hobby. — Tkaniny kupiono na bazarze
i podzielono na niewielkie zestawy, które rozesłano do uczestniczek
z Czech, Słowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu i Polski.
Można było dołożyć też własne tkaniny i użyć bardzo różnych technik
szycia — mówiła Magdalena Galińska o wystawie pt. „Orient”, którą
otwarto 1 grudnia w galerii Oblicza w TZR w obecności wielu miłośniczek rękodzieła. Patchworkowe narzuty, pledy, kapy, kołdry, a nawet
obrazy, podkładki pod talerze i kubki, czyli tkaniny składające się z wielu
różnych skrawków materiałów połączonych w całość, są szczególnie
popularne w USA. — Ale moda ta trafia również do Europy. Pokazywanie
własnych patchworków nosi nazwę trunk show, a w jego trakcie osoby
zajmujące się patchworkiem prezentują to, co uszyły — mówiła Małgorzata Lehmann, organizując trunk show dla rybnickiej publiczności.
Artystka opowiedziała o swoich pracach z motywami świątecznymi,
o patchworkach nowych i nieco starszych, o wielobarwnych, ale i dwukolorowych narzutach, pledach wykorzystujących modne w USA aplikacje
oraz patchworkowych albumach wspomnień, czyli o tzw. memory quilt.
— Kartki, jakie dostawałam na święta, zwykle leżały w całym domu, więc
uszyłam patchwork z kieszonkami na kartki albo na listy do św. Mikołaja.
Jestem zafascynowana tradycyjnym patchworkiem amerykańskim i kilka
razy w roku uczestniczę w tzw. wymianach, w których grupa pań szyje na
dany temat. Ten patchwork z panienkami, które nazywają się Sunbonnet
Sue, przygotowało 49 pań z całego świata, ja byłam jedyną Polką. Uszyłam
panienkę w łowickiej sukience — mówiła Małgorzata Lehmann, laureatka wielu cenionych konkursów, również w USA, która od czterech lat
prowadzi swój kanał na YouTube (Silesian Quilt), na którym pokazuje,
jak prosto można uszyć patchwork.
(S)
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Prym-Art z Katowic. Historia plastelinowego Plastusia, który zabiera
małą Tosię do piórnikowego świata
przyborów szkolnych. Sytuację komplikuje pojawienie się atramentowych
plam, które pozostawił tajemniczy
Jegomość… Muzyczny spektakl powstał na motywach „Plastusiowego
pamiętnika” Marii Kownackiej i choć
pierwszy odcinek tej historii ukazał się
w 1931 roku, to historia ta wciąż bawi
Mayday 2
kolejne pokolenia. Zabawne dialogi,
Komedia „Mayday 2”, czyli wielowartka akcja, autorskie piosenki i stybarwna historia sympatycznego
lowa scenografia zachwycą nie tylko
taksówkarza, który prowadzi ponajmłodszą część publiczności.
dwójne życie w dwóch ciepłych do21 stycznia, sobota, godz. 16
mach z dwoma pięknymi żonami.
Bohater prowadzi ryzykowną grę do
momentu, gdy jego dorastające dzie- Jazz w Teatrze
ci dowiadują się o sobie w internecie. Kolejny, wyjątkowy koncert w raZnakomita gra aktorska, humor i bły- mach cieszącego się popularnością
skotliwe dialogi, czyli dobra zabawa wśród rybnickiej publiczności cyklu
Jazz w Teatrze. Na scenie Sefardix Trio
gwarantowana.
19 stycznia, piątek, godz. 17 i 20
złożone z braci Marcina i Bartłomieja
Olesiów (kontrabas i perkusja) oraz
Plastusiowy pamiętnik Jorgosa Skoliasa (śpiew). Niebanalne,
muzyczne trio jest laureatem Folkowei plamy
go Fonogramu Roku 2013 Polskiego
Muzyczny spektakl dla dzieci przyRadia. Ich muzyka to fuzja śpiewanej
gotowany przez agencję artystyczną
regionalnych stacji telewizyjnych
i radiowych, promuje płytę „Miłość
to nie zabawa!”. Na rybnickiej scenie
zaśpiewa swoje największe przeboje,
a wspólnie ze scenicznym partnerem
Graziano, który wykona międzynarodowe hity, stworzy wyjątkowy
muzyczny duet.
18 stycznia, czwartek, godz. 19

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

po grecku muzyki żydowskiej, jazzu,
metafizycznych wokali rodem z Azji
oraz instrumentalnej wirtuozerii pełnej
kulturowych odniesień. Emocje i energia płynące ze sceny porywają słuchaczy zarówno na dużych festiwalach,
jak i w czasie kameralnych koncertów.
Nie inaczej będzie w Rybniku…
24 stycznia, środa, godz. 19

Gwara śląska
na wesoło

13. edycja Powiatowego Turnieju
Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara
śląska na wesoło”. W zabawie, której
celem jest kultywowanie dziedzictwa
kulturalnego i kulinarnego regionu,
wystąpią gospodynie z kilkunastu
kół z Rybnika i powiatu rybnickiego,
które przeszły pomyślnie wcześniejsze
Tosca
eliminacje. Panie zaśpiewają piosenki,
Bezpośrednia transmisja opery których tematem będzie górnic„Tosca” Giacomo Pucciniego z two, przedstawią scenki kabaretowe
Metropolitan Opery w Nowym pod hasłem „Za płotem u sąsiada”,
Jorku. Nowa inscenizacja znanej a w holu TZR poczęstują usmażonymi
opery przygotowana przez Davi- przez siebie faworkami.
da McVicara. W głównych rolach: 28 stycznia, niedziela, godz. 16
słynnej rzymskiej śpiewaczki Florii
Toski i kochającego ją malarza Ma- Gala śląskich gwiazd
rio Cavaradossiego, zaplątanych
Karnawałowa gala śląskich gwiazd,
w polityczne śledztwo okrutnego
czyli wieczór pełen muzyki i humoprefekta Scarpii, wystąpią Soru. Na wspólnej scenie pojawią się
nya Yoncheva i Vittorio Grigolo.
największe gwiazdy śląskiej estrady
W postać Scarpii wcieli się Bryn
i kabaretu. Wystąpią m.in.: Damian
Terfel. Przedstawienie trwa około 3
Holecki, Joanna Bartel, Krzysztof Regodzin (w tym 2 przerwy).
spondek, Piotr Herdzina i zespół B.A.R.
27 stycznia, sobota, godz. 18.55
31 stycznia, środa, godz. 18.30
(D)
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ORIENTALNY PREZENT W TEATRZE. — Byłem już we wszystkich miastach świata, dlatego spóźniłem się do Was o jeden dzień — mówił Święty Mikołaj do dzieci, które wraz z rodzicami 7 grudnia
wypełniły salę widowiskową Teatru Ziemi Rybnickiej. Okazją do kolejnego spotkania ze sztuką był
spektakl baletowy, który przygotował Royal Lviv Balet, złożony z artystów kontynuujących tradycje
rosyjskiej i ukraińskiej sztuki baletowej. Tancerze zaprezentowali „Szeherezadę” na motywach „Baśni
tysiąca i jednej nocy” z muzyką rosyjskiego kompozytora Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Widowisko
inspirowane kulturą Orientu miało wprowadzić młodych widzów w klimat odległej, bizantyjskiej
krainy. Spektakle baletowe wystawiane na deskach TZR przy okazji dnia Świętego Mikołaja mają
już swoją tradycję; w poprzednich latach dzieci oklaskiwały „Dziadka do orzechów” czy „Królewnę
śnieżkę i siedmiu krasnoludków”. Tegoroczne przedstawienie, nieco krótsze niż poprzednie, zakończyło spotkanie dzieci z ich ulubionym Świętym, który tradycyjnie częstował słodkimi przysmakami.
Mikołajkowy wieczór w teatrze to niejedyna zimowa propozycja dla najmłodszych. 21 stycznia
zaplanowano tu spektakl muzyczny „Plastusiowy pamiętnik i plamy”, a 30 stycznia, w ramach
filmowych ferii wyświetlony zostanie film „Niedoparki” na motywach popularnej wśród młodych
czytelników książki o niewielkich, zabawnych stworzeniach zamieszkujących ludzkie mieszkania.
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GOLEJOWSCY CHÓRZYŚCI ODZNACZENI. Mieszany chór parafialny Zorza z Golejowa otrzymał „Złotą odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego”.
Uroczystość odbyła się 26 listopada, w dniu parafialnego odpustu, w golejowskim
kościele w obecności chórzystów, mieszkańców i księży. Odznakę, o którą wnioskował
ks. proboszcz Henryk Dombek, wręczyli dyrygentce Helenie Zaik wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik i radny sejmiku Krystian Kiełbasa,
zastępca przewodniczącego kapituły odznaki. List gratulacyjny i kwiaty od prezydenta
Piotra Kuczery przekazał też chórzystom radny miasta Ginter Zaik (prywatnie mąż
dyrygentki). Mieszany chór parafialny „Zorza” powstał w 1945 roku i działał w Golejowie przez dziesięć kolejnych lat. We wrześniu 2000 roku chór reaktywował ówczesny
proboszcz Ambroży Kucz. Dyrygentem została Helena Zaik. Ponad dwudziestoosobowy
chór mieszany uczestniczy w uroczystościach lokalnych i religijno-patriotycznych.
Bierze udział w Dniach Cecyliańskich, koncertując w kościołach naszego miasta i
rokrocznie przygotowuje koncerty kolędowe. Chórzyści uświetniają też wszystkie
uroczystości religijne w swojej parafii, stąd wniosek proboszcza o odznaczenie.

ŚPIEWEM CHWALILI PANA. — Warsztaty wokalne są fenomen tego festiwalu.
Ich uczestnicy pracowali z sobą w wielkiej euforii — mówi Ilona Kargul, szefowa
Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch”, o zaangażowaniu chórzystów
– dzieci, młodzieży i dorosłych – uczestników 11. edycji Silesia Gospel Festivalu
im. Norberta Blachy, który odbył się 9 i 10 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tym
razem warsztaty poprowadzili tam Kamila Pałasz, Adam Kosewski i Colin Williams
z Wielkiej Brytanii. — Przez dwa dni ponad 230-osobowy chór ćwiczył w murach
TZR i brzmiał pięknie — mówił Michał Wojaczek, dyrektor placówki. Przekonali się
o tym również uczestnicy koncertu galowego z udziałem zespołu Celebrate Gospel
z Wielkiej Brytanii, instruktorów warsztatów oraz grup BBC i Holy Noiz. Biletów na
finał (10 grudnia) zabrakło już na kilka dni przed koncertem. Publiczność w swoich
fotelach długo nie usiedziała. Nie pozwolił im na to Colin Williams i jego zespół.
— Jesteście częścią tego wieczoru, więc nie ma mowy o siedzeniu, zachęcam za
to do oklasków i tańców — mówił Colin Williams, który dzielił się z publicznością
również swoimi osobistymi przeżyciami i rolą, jaką w jego życiu odegrał Bóg i wiara.

PLEŚĆ ANIOŁY. — Może ustawię go w ogrodzie? Jednak muszę jeszcze popracować nad
aureolą — mówi Jolanta Harnasz, uczestniczka warsztatów „Wiklinowe anioły”, które odbyły
się 9 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Wyplatałam już wiklinę, ale w tych zajęciach biorę
udział pierwszy raz i polecam je głównie zapracowanym paniom. W sobotę zamiast robić
porządki, warto przyjść na takie warsztaty — dodaje rybniczanka. Debiutantem na zajęciach
był też jedyny „rodzynek” w gronie prawie 20 uczestniczek, którego wiklinowy anioł wyróżniał
się wyjątkowo fachowym splotem. — Na co dzień pracuję w Warsztatach Terapii Zajęciowej
nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach, właśnie w pracowni wikliny. Wyplatanie nie jest trudne,
raczej pracochłonne. Wystarczy opanować kilka podstawowych splotów, a potem pozostaje
już tylko ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć — radzi z uśmiechem pan Staszek. Każdy z aniołów uplecionych w trakcie warsztatów był inny. — To duże formy przestrzenne wykorzystujące techniki
tkackie, ale nasi uczestnicy jak zwykle doskonale sobie poradzili. Zresztą nie przychodzą do
nas osoby przypadkowe, ale takie, dla których sztuka jest pasją — mówi Barbara Budka, która
27 stycznia w TZR poprowadzi kolejne artystyczne warsztaty. Tym razem zapraszamy na nie
duety mama – dziecko, które wspólnie tworzyć będą karnawałowe kapelusze.
Wacław Troszka

Sabina Horzela-Piskula
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DKK w styczniu
Początek roku przynosi kolejne propozycje
rozmów o literaturze. Dyskusyjny Klub Książki zaprasza dotychczasowych i nowych uczestników na
kolejne spotkania – pierwszymi lekturami w 2018
roku będą czeska powieść „Boginie z Žítkovej”
oraz historie żon słynnych polarników.
17 stycznia na godz. 17 (biblioteka główna, ul. Szafranka
7) zaplanowano dyskusję na temat bestsellera czeskiej literatury z 2012
roku – „Bogiń z Žítkovej” autorstwa
KateřinyTučkovej. Powieść traktuje o
tajemniczych kobietach z wioski na pograniczu Moraw i Słowacji, które potrafiły
leczyć ziołami, przepowiadać przyszłość
i poskramiać żywioły. Bohaterka książki
wywodzi się z rodu bogiń – nie chce jednak praktykować magii,
lecz zgłębiać sekrety poprzedniczek od strony naukowej. Jako
etnograf odkrywa, że rodzinna historia sięga czasów krwawych
XVII-wiecznych procesów o czary, prowadzi przez II wojnę
światową i komunizm, aż do końca XX wieku. Kolejna lektura to
także opowieść o kobietach. 25 stycznia
o godz. 16 (filia nr 2, ul. Zebrzydowicka
30) zapraszamy do rozmowy o książce
Kari Herbert „Żony polarników. Siedem
niezwykłych historii”. Autorka przedstawia swoje bohaterki nie tylko jako wierne
towarzyszki życia swoich mężów, lecz
także kronikarki, pielęgniarki, a nawet
organizatorki wypraw ratowniczych.
Zapraszamy do lektury i dyskusji! (m)
8 stycznia, godz. 19.00
SUBURBICON. Po trupach do szczęścia
Produkcja: USA,
2017, komedia
kryminalna, 105
min, reż.: George
Clooney, obsada:
Oscar Isaac, Matt
Damon, Julianne
Moore.
Suburbicon to
idealne amerykańskie miasteczko, istna
reklama statecznego życia i dobrobytu czyli
American Dream w czystej postaci. Jednak
nie dla wszystkich. Życie rodziny Lodge’ów
obraca w gruzy napad z bronią w ręku, w
którym ginie seniorka rodu, ukochana mama
nastoletniego Nicky’ego Lodge’a. Pogrążony
w rozpaczy chłopak postanawia pomścić
swą ukochaną rodzicielkę. W poszukiwaniu
sprawców rozpoczyna śledztwo na własną
rękę, w trakcie którego odkryje mroczne rodzinne sekrety, układy, machinacje i animozje,
które nie były bez związku ze śmiercią jego
matki. Wkrótce okazuje się, że ani rodzina
taka przykładna, ani matka taka ukochana.

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

• 4.01, czwartek, godz. 11:
Spotkanie kolędowe z prof.
Antonim Reginkiem i zespołem
wokalnym Moderato
• 8.01, poniedziałek, godz. 10:
dyżur prawniczy mec. Gerard
Kuźnik
• 11.01, czwartek, godz. 11:
wykład „Najpiękniejsze legendy
o przeszłości Śląska” – Edyta
Korepta
• 17.01, środa, godz. 8.15: wycieczka do Gliwic, szczegóły na
tablicy ogłoszeń
• 18.01, czwartek, godz. 11:
wykład „Design” – Helena Kisielewska
• 20.01, sobota, godz. 10: Turniej
Szachów i Brydża Sportowe-

go Par o Puchar Prezesa UTW
Rybnik
• 20.01, sobota: wyjazd zespołu
Moderato do Częstochowy
• 22.01, poniedziałek, godz. 10:
dyżur prawniczy – mec. Gerard
Kuźnik
• 24.01, środa, godz. 12.30:
wykład „Działanie witaminy D3”
– dr Aniela Kempińska
• 25.01, czwartek, godz. 11:
wykład „Troska o nasz Wspólny
Dom” – Zdzisław Mencel.
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.
• 8 stycznia – „Sprawa Chrystusa” (dramat, reż. Jon Gunn,
2017)
• 15 stycznia – „Maudie” (biografia, dramat, romans, reż.
Aisling Walsh, 2016)
• 22 stycznia – „Cicha noc” (dramat, komedia, reż. Piotr Domalewski, 2017)
• 29 stycznia – „Obdarowani” (dramat, reż. Marc Web, 2017).

15 stycznia, godz. 19.00
ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA
Produkcja: USA,
2017, thriller,
121 min, scen. i
reż.: Yorgos Lanthimos, obsada:
Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry
Keoghan.
Steven Murphy
jest wybitnym kardiochirurgiem, a jego żona,
Anna, szanowaną okulistką. Mają dwójkę
dzieci: 14-letnią Kim i 12-letniego Boba. Są
zamożni, zdrowi i toczą szczęśliwe, rodzinne
życie. Ich sielankę przerywa nieoczekiwanie
pojawianie się dość specyficznego nastolatka
o imieniu Martin. 16-latek, którego ojciec
zmarł w trakcie operacji przeprowadzanej
przez Stevena, co jakiś czas spotyka się ze
Stevenem. Pewnego dnia Steven przedstawia
chłopaka swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Idealny
świat zamienia się w chaos. Steven zmuszony
zostanie do złożenia szokującej ofiary lub
zaryzykowania utraty wszystkiego, co ma.

22 stycznia, godz. 19.00
Na Mlecznej Drodze
Produkcja: Meksyk/USA/Wielka
Brytania/Serbia,
2016, dramat,
125 min, scen i
reż.: Emir Kusturica, obsada: Emir
Kusturica, Monica
Bellucci.
Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta codziennie przekracza linię frontu,
aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu
sprzyja: kule się go nie imają, piękna Milena
oddała mu serce, a jego przyszłość rysuje się
w jasnych barwach. Do czasu. Wraz z przybyciem do wioski tajemniczej Włoszki życie Kosty
wywraca się do góry nogami. Tak wygląda
początek namiętnej i zakazanej miłości, przez
którą para bohaterów zostanie wystawiona na
niejedną niebezpieczną próbę. Skoro jednak
połączył ich los, to nikt i nic nie może im zagrozić. Tam, gdzie w grę wchodzi prawdziwe
uczucie, serce dominuje nad rozumem, a znać
o sobie daje gorący bałkański temperament.

29 stycznia, godz. 19.00
Dusza i ciało
Produkcja: Węgry,
2017, dramat,
116 min., scen. i
reż.: Ildikó Enyedi,
obsada: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély,
Zoltán Schneider.
Maria zostaje
kontrolerem jakości w rzeźni w Budapeszcie.
Podchodzi do swojej pracy poważnie i ściśle
przestrzega przepisów. Jej szef, trochę starszy
od niej Endre, to również spokojny człowiek.
Stopniowo zaczynają się poznawać. Odkrywają nie tylko braterstwo dusz, ale nawet to,
że mają takie same sny, w których są jeleniem
i łanią biegającymi wolno po zaśnieżonym
lesie. Z czasem odkrywają, że mogą ofiarować
sobie o wiele więcej za dnia. Pytanie tylko, czy
będą w stanie przełożyć delikatną, powstałą
na bazie efemerycznego marzenia więź na
fizyczną relację w świecie, którym rządzi
cielesność i seksualna gratyfikacja?

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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Rybnicki zamek i głodne dzieci
W okresie bożonarodzeniowym i noworocznym – jak mówią specjaliści od żywienia – marnuje się u nas najwięcej jedzenia.
Lekarze zaś uczulają na uprawianie niezdrowego świątecznego obżarstwa. Mamy więc wystarczająco dużo powodów, by zająć
się dzisiaj głodem i jego związkami z rybnickim zamkiem. A o jaki zamek chodzi? Mówiąc w wielkim skrócie – zamek będący
dziś siedzibą sądu rejonowego.
Pierwszy rybnicki zamek powstał z inicjatywy księcia Mieszka I Plątonogiego pomiędzy
rokiem 1163 a 1202. I to jest – nazwijmy go
– ZAMEK PIERWSZY, którego fundamenty
wystają dzisiaj ponad trawnik na dziedzińcu
dzisiejszego sądu w Rybniku. Natomiast
budowę ZAMKU DRUGIEGO zainicjował
Jan Bernard Prażma, Pan na Rybniku, około
1660 roku. Ta druga budowla powstała na
styku ze starym zamkiem, a przez następne
stulecia była wielokrotnie rozbudowywana, ale
w swym zasadniczo niezmienionym kształcie
przetrwała do dzisiaj, gdzie jest współcześnie
siedzibą sądu. Budowle te przez ostatnie ponad
osiemset lat pełniły wiele funkcji. Pierwotnie
mieszkał tu pewnie jakiś przedstawiciel księcia Plątonogiego, potem zakonnice – siostry
norbertanki i dalej zarządcy i właściciele rybnickich włości, był tu też garnizon dla wojska
i pensjonat dla emerytów pruskiej armii. Ale
zanim 160 lat temu – czyli w 1857 roku – na
rybnicki zamek wprowadził się sąd, był tam
sierociniec, taka ochronka dla dzieci. I tym się
głównie dzisiaj zajmiemy.
Na skutek obfitych opadów deszczu w latach
1844-1846 nie udały się na całym Górnym Śląsku zbiory. Na polach zgniły prawie wszystkie
ziemniaki. Ludzie zmuszeni byli jeść trawę
i korę drzew. Nastał okrutny głód. Dodatkowo
doprowadziło to do wybuchu w 1846 roku
trwającej dwa lata epidemii tyfusu. Choroba
oraz powszechny wtedy głód zdziesiątkowa-

ły mieszkańców Rybnika. Ludzie umierali
w domach i na ulicach, a głodne sieroty żebrały
o kawałek chleba albo snuły się po ulicach
miasta oraz po okolicznych polach i lasach,
starając się znaleźć cokolwiek do zjedzenia.
Burmistrz Alojzy Preuss, rządzący miastem
w latach 1842-1848, starał się grzebać zmarłych
i organizować pomoc, zwłaszcza dla dzieci.
Zmarło wówczas w Rybniku około 400 osób,
czyli 15 proc. mieszkańców ówczesnego miasta.
A wśród tych ofiar tyfusu znalazł się również ów
burmistrz Preuss, który zmarł podczas niesienia
pomocy chorym. Po nim jednak pomoc dla
poszkodowanych kontynuował Jan Gruchel,
następny burmistrz Rybnika w latach 18481851. I tutaj musimy zatrzymać się na chwilę
wokół niezwykle zacnej akcji charytatywnej,
jaką realizował burmistrz Gruchel i jego dwaj
rybniccy przyjaciele – Bernard Żelazko i Jerzy
Połomski. Wtedy bowiem w Rybniku zmarło
na tyfus głodowy wspomnianych 400 mieszkańców, ale po nich zostało w mieście aż 800 małych dzieci-sierot (!). Zatem Gruchel, Żelazko
i Połomski chodzili po mieście i zbierali osierocone dzieci, po czym wystarali się o fundusz
rządowy na ich utrzymanie i wykształcenie. Jan
Gruchel znał to zagadnienie bardzo dobrze,
gdyż przed wstąpieniem na urząd burmistrza
był nauczycielem w rybnickiej szkole katolickiej. Jego prawą ręką w sprawach urzędowych
został wspomniany już Bernard Żelazko, który
jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego

rady miasta. Natomiast miejscem opieki nad
rybnickimi dziećmi – ofiarami tyfusu stał się
rybnicki zamek. Stał on wtedy pusty. Dlaczego?
Bo mieszkający tam wcześniej emeryci pruskiej
armii po wybuchu epidemii w 1846 roku, bojąc
się choroby, wszyscy uciekli i nigdy już do Rybnika nie powrócili. Udało się więc w1847 roku
na koszt rządu pruskiego stworzyć na zamku
sierociniec dla dzieci. Obiekt ten nosił wtedy
nazwę – „Typhus-Weisen-Anstalt” (Zakład dla
tyfusowych sierot). Rybnicki zamek był jego
siedzibą w latach 1847-1857. Kierownikiem
tego sierocińca został Jerzy Połomski. Dbał
on nie tylko o ubrania i jedzenie, ale również
o wykształcenie dzieci. Sieroty po skończonej
szkole podstawowej kształcono, również na
koszt państwa, w różnych rzemiosłach, a niektóre z nich uczyły się nawet w gimnazjach.
Wychowywane na zamku dzieci cieszyły się
później w rybnickiej społeczności dobrą opinią,
zaś ich wychowawca awansował na stanowisko
radcy regencyjnego i szkolnego.
Kiedy z biegiem lat dzieci z „zamkowego
sierocińca” wchodziły w dorosłe życie, część
tamtejszych pomieszczeń zajmował stopniowo Sąd Powiatowy. Instytucja ta w 1857 roku
przejęła cały budynek rybnickiego zamku do
swojej dyspozycji i tak pozostało już do dnia
dzisiejszego. Od tego czasu gmach dawnego
rybnickiego zamku nazywa się powszechnie
sądem. Ja zaś kiedy przechodzę obok tego
gmachu – skądinąd pięknie odrestaurowanego
– to brakuje mi na nim
tablicy pamiątkowej
z takim mniej więcej
tekstem: „W tym budynku w latach 18471857 był sierociniec,
w którym rybniczanie
po wielkiej epidemii
tyfusu zorganizowali
pomoc dla 800 dzieci, ratując ich przed
śmiercią głodową”.
Tekst i fotomontaż:
Marek Szołtysek
W budynku dzisiejszego sądu
w Rybniku w latach 18471857 był sierociniec, w którym
rybniczanie po wielkiej epidemii
tyfusu zorganizowali pomoc dla
800 dzieci, ratując ich przed
śmiercią głodową
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Wielki album Rybnika

(cz. 156)

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 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone
nam zdjęcia dziękujemy!

ZDJĘCIE nr 156/1:
Ta śląska fotografia z około 1950 roku
została najprawdopodobniej zrobiona
w Rybniku. Dzisiaj jednak najważniejsze jest
to, że przedstawia ona rodzinne spotkanie w okresie Bożego Narodzenia, o czym
świadczy choinka. Na stole widoczne jest
coś do zjedzenia. Co tam jest? Zwłaszcza
zastanawiające jest to, co leży na talerzu
z prawej strony.
ZDJĘCIE nr 156 /2:
Zdjęcie to przekazał nam pan Stanisław
Kuśka i przedstawia ono widok na nieistniejący już w tym miejscu drewniany
kościół pw. św. Wawrzyńca w Rybniku-Boguszowicach, przeniesiony w 1975 roku do
Rybnika-Ligockiej Kuźni. Po prawej stronie
widać nieistniejący również budynek byłego

Urzędu Gminy Boguszowice. Podobnie biały budynek
z tyłu za drzewami. Ujęcie wykonano z placu starego probostwa,
około 1930 roku.
Szczególne zainteresowanie budzi
jednak inny obiekt,
biała kolumna, w
centralnym punkcie fotografii. Jest
to wybudowany
w 1924 roku pomnik Powstańców Śląskich, zniszczony przez dem na to, że taki obiekt istniał. I właśnie na
Niemców zaraz po wybuchu wojny. Niniejsza temat tego pomnika pan Kuśka zbiera dokufotografia jest do tej pory jedynym dowo- menty, podobne zdjęcia i inne informacje.

156/1

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

156/2

DZIĘKUJEMY CZYTELNIKOM, którzy skomentowali zdjęcia
z Albumu 155. Jeśli chodzi o numer 155/1, to dostaliśmy takie informacje: „tę drogę budowano po roku 1966” * „to było w latach
70. (prawdopodobnie 1973 r.) w wyniku tego obsunięcia się ziemi
przez trzy lata trwały prace, był objazd, więc musiałem objazdem
jeździć do pracy na kopalnię Jankowice. W wyniku fedrowania
przez Kop. Chwałowice ucierpiał też cmentarz” * „mieszkałem
wtedy niedaleko i przyglądałem się tym pracom i mogło to być
w 1967 lub 1968” * „robili wiadukt, bo były szkody górnicze i obok
zburzono dwa familoki”.

Oto oryginalne fragmenty poprawnych odpowiedzi odnośnie
zdjęcia nr 155/2. A zatem, co robi kobieta na zdjęciu: „sztopuje
cwistym na grzibku pończocha abo fuzekla” * „ceruje skarpetę” *
„ceruje pończochy” * „sztopuje fusekle na grzybie” * „a kobieta
z lewej strony ficuje szkarpety, trzimie w rynce drewniany grzibek
na kierym je szkarpeta, a w prawej rynce mo ficnadla (gruba igła
z dużym oczkiem) ze cwistym (przędza do cerowania skarpet). Ficuje dziura w szkarpecie” * „to grzybek do cerowania – ficowania,
najpierw były drewniane, potem plastikowe, były też specjalne igły
do tego zajęcia – ficowaczki”.

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

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

Pół wieku radości i smutków

— Byliśmy młodzi, piękni i zakochani, dlatego bez żalu opuściliśmy rodzinne strony, okolice Puszczy Noteckiej, by rozpocząć
wspólne życie na Śląsku — mówiła pani Klara Sikora, która 28 listopada wraz z jedenastoma parami małżeńskimi
świętującymi jubileusz Złotych Godów gościła na uroczystym spotkaniu w siedzibie Przygody.
mieszkaniowe w mieście i regionie. — W latach
70. ubiegłego wieku było bardzo duże
zapotrzebowanie na mieszkania. Budowało się
dużo i szybko, bo w ruch szła tzw. wielka płyta.
Mimo że brakowało nowoczesnych maszyn,
np. zaprawę na kolejne piętra wnosiliśmy
w wiadrach, budynki powstawały niemal
w okamgnieniu. Wbrew pozorom materiałów
na te inwestycje nie brakowało, a jak przyszedł
termin oddania obiektu do użytku, robiliśmy
przez 24 godziny na dobę, nawet w soboty
i niedziele — wspomina pan Henryk.
O wspólnych radościach i smutkach opowiadała
też pani Klara Sikora. Dla niej, żony policjanta
(do 1990 roku milicjanta), najtrudniejszym
momentem wspólnego, małżeńskiego życia
był wybuch stanu wojennego w 1981 roku.
— Zostałam sama z dzieckiem, gdy 13 grudnia
o godz. 16 zabrali męża. Wrócił długo po Nowym
Roku, przez cały ten czas nie wiedziałam, co się
z nim dzieje, gdzie jest, co robi. Na szczęście
moi współpracownicy z SP nr 5 bardzo mi

pomagali, nie odczułam przykrości czy szykan
z powodu tego, że mój małżonek był milicjantem
— opowiada pani Sikora. Przyznaje, że mimo
iż na Śląsk przyjechali z okolic Gorzowa
Wielkopolskiego, z Rybnikiem czują się bardzo
związani. Tu urodziła się ich córka i wnuczka,
w której wychowaniu państwo Sikorowie
chętnie uczestniczyli: — Jako nauczycielka
szybko przeszłam na emeryturę, byłam młodą
babcią. Gdy córka i zięć byli w pracy, z radością
opiekowaliśmy się wnuczką. Często zabieraliśmy
ją do naszego domku nad jeziorem w Puszczy
Noteckiej, mamy wspaniałe wspomnienia. Do
udziału w listopadowym spotkaniu zaproszeni
zostali również państwo: Teresa i Władysław
Bryjowie, Renata i Rudolf Cyprowie,
Jadwiga i Alfred Hajnce, Urszula i Ryszard
Królowie, Halina i Karol Kuligowscy,
Anna i Józef Magierowie, Bronisława
i Antoni Morgallowie, Jadwiga i Marian
Skowronowie, Anna i Jerzy Świerkowie
oraz Maria i Henryk Wilkowie.
(D)
Zdjęcia: Wacław Troszka

Małżonkom z pięćdziesięcioletnim stażem
gratulował prezydent Piotr Kuczera, który
wręczył jubilatom medale za długoletnie
pożycie przyznane im przez prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Świętującym Złote Gody
towarzyszyła również Angelika NaczyńskaLyp, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz
młodzi członkowie zespołu Przygoda, którzy
tańcem i śpiewem uprzyjemnili spotkanie.
Wśród gości byli państwo Anna i Henryk
Witczakowie, którzy podobnie jak pani Klara
Sikora i nieobecny na spotkaniu jej chory mąż
Walery przyjechali do Rybnika „za pracą”.
Państwo Witczakowie pochodzą z okolic
Piotrkowa Trybunalskiego, ale to Rybnik stał
się domem dla nich, ich dzieci i wnuków. Zanim
jednak doczekali się własnego rybnickiego „M”,
pan Henryk, mistrz budowlany w działającym
tu przez lata Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Mieszkaniowego, wraz z niemal
1600 innymi pracownikami tej firmy budował
rybnicki szpital, szkoły, przedszkola i osiedla

Na zdj. od lewej: Klara Sikora, Jadwiga i Marian Skowronowie, Bronisława i Antoni Morgallowie, Anna i Henryk Witczakowie, Anna i Jerzy Świerkowie, Maria i Henryk Wilkowie
Na zdj. od lewej: Halina i Karol Kuligowscy, Urszula i Ryszard Królowie, Teresa i Władysław Bryjowie, Anna i Józef Magierowie, Jadwiga i Alfred Hajnce.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Angelika Naczyńska-Lyp
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MOSiR poleca

w Istebnej odbędą się organizowane po raz pierwszy Rybnickie Zawody w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie
o Puchar Prezydenta Rybnika
(o ile stok będzie czynny).
Zmagania mają mieć formułę
rywalizacji rodzinnej.

• Na 7 stycznia zaplanowano
pierwsze zajęcia Akademii
Jazdy na Łyżwach. Jeśli aura
pozwoli, czyli jeśli otwarte
lodowisko usytuowane między
kąpieliskiem Ruda a kompleksem boisk piłkarskich będzie
Szczegóły wszystkich imprez,
czynne, rozpoczną się one
regulaminy i zapisy na stronie
o godz. 8.30 i o 9.30.
internetowej Miejskiego Ośrod• W sobotę 20 stycznia w ośrod- ka Sportu i Rekreacji w Rybniku
ku narciarskim Złoty Groń (www.mosir.rybnik.pl).

Kosmiczny Mecz dla Orkiestry
6 stycznia, w święto Trzech Króli o godz. 16 w hali
w Boguszowicach rozpocznie się doroczny, dobroczynny
Legendarny Kosmiczny Mecz, organizowany przez Kabaret Młodych Panów i stworzoną przez jego członków
fundację Piątka. W siatkarskim, a potem koszykarskim pojedynku zmierzą się kabareciarze, ich przyjaciele oraz gwiazdy
radia, telewizji, estrady i Bóg wie czego jeszcze. O tym, kto
w tym roku pojawi się w Boguszowicach, dowiemy się na
przełomie grudnia i stycznia. Bilety na kosmiczny mecz są już
do kupienia w internecie (www.legendarnykosmicznymecz.pl).
Podobnie jak w latach ubiegłych cały dochód z meczu trafi na
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Malinowa Barbórka

W przededniu Barbórki, 3 grudnia, przy lekkim mrozie odbył
się zorganizowany po raz 13. Bieg Barbórkowy. 10-kilometrową
trasę, tak jak przed rokiem i dwa lata temu najszybciej pokonał
rybniczanin Dawid Malina, który na mecie zameldował się ze
sporą przewagą.

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

z najlepszymi wynikami otrzyRybniczanin Dawid Malina, który
mali nagrody finansowe, pozoBieg Barbórkowy
stali wysokiej klasy termokubki
wygrał już po raz
z okolicznościowym grawerem.
trzeci, na metę
W drużynówce sklasyfikowano
nie wbiegł, ale
16 drużyn; zwyciężyła najliczniejwskoczył i to ze
sza rybnicka Inżynieria Biegania,
sporą przewagą
reprezentowana m.in. przez
zwycięzcę Dawida Malinę. Na drugim miejscu biegu, około południa stężenie zanieczyszczeń
uplasowało się Towarzystwo Lekkoatletyczne w powietrzu było całkiem znośne — powiedział
ROW, a na trzecim Forma z Wodzisławia Śl.
nam Arkadiusz Skowron z MOSiR-u.
Po raz pierwszy po zakończonym biegu jego
W czasie dekoracji zwycięzców wszystkich
kategorii i klasyfikacji wręczono ponad 140 uczestnicy mogli udać się do pobliskiej restauracji na posiłek regeneracyjny i to rozwiązanie
różnych nagród.
Po raz pierwszy w Biegu Barbórkowym po- bardzo się spodobało, pomijając już fakt, że
biegli „pacemakerzy” (oznaczeni balonikami), bogracz, który serwowano, wszystkim smakoktórzy pomogli niektórym biegaczom uzyskać wał. Dużą popularnością cieszyło się też piwo
na 10-kilometrowym dystansie zaplanowany, bezalkoholowe, którym po biegu zawodników
czasem wymarzony czas. W dniu biegu w jego or- częstował jeden z browarów.
Wacław Troszka
ganizację było zaangażowanych ponad 130 osób,
w tym liczne grono wolontariuszy.
Każdy, kto dotarł do mety, otrzymał wyjątkowy – w formie witrażu
– pamiątkowy medal. Wykonali
je niepełnosprawni z Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Przystań” przy
ul. Kościuszki w Śródmieściu.
— Nieelegancko się chwalić,
ale usłyszeliśmy od uczestników,
również tych, którzy startowali tu
po raz pierwszy, wyjątkowo dużo
pozytywnych opinii, głównie o dobrej
organizacji biegu. Pogoda dopisała,
choć nie było słońca, jak przed rokiem i na szczęście, ze smogiem też
nie było najgorzej i jak pokazywał mi
na smartfonie jeden z uczestników
Zdjęcia Wacław Troszka

— W tych warunkach, przy takiej pogodzie
świetnie mi się biega. Grudzień to ten okres roku,
kiedy generalnie nie startuję, ale Bieg Barbórkowy
jest wyjątkiem — mówił na mecie jego zwycięzca,
który uzyskał czas 31 min. 13,8 s. Drugi Siergiej
Okseniuk z Ukrainy, który startował w Rybniku
po raz kolejny, miał czas o blisko 19 sekund
gorszy. — Znam bardzo dobrze tę trasę i to
z pewnością jeden z moich atutów. Po 7 km jest
podbieg, wiedziałem, jaki jest długi, a biegnący
ze mną Ukrainiec raczej nie i trochę zwolnił.
Ruszyłem więc wtedy bardzo ostro do przodu,
stawiając wszystko na jedną kartę. Ta taktyka się
opłaciła — mówił, komentując swój bieg Dawid
Malina z Inżynierii Biegania. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech rybniczan: 5. m.
zajął Marcin Ciepłak (TL ROW), 7. Radosław
Kasprzak (Inżynieria Biegania), a 9. Kamil
Czapla (Inżynieria Biegania).
Najszybszą z kobiet była Lilia Fiskovicz z Mołdawii, reprezentująca Ludowy Klub Biegacza
z Rudnika (35 min 38,3 s.). Główni zwycięzcy
barbórkowego ścigania otrzymali w nagrodę
po 750 zł. To nie są kwoty, które skusiłyby dużą
liczbę zawodowych biegaczy, utrzymujących
się z wygrywania biegów odbywających się
w różnych miejscowościach; dlatego Bieg
Barbórkowy wciąż odbywa się w wyjątkowo
swojskiej atmosferze. W sumie wystartowało w
nim 747 zawodników, w tym 247 rybniczan, 176
kobiet i 109 górników, bo po raz pierwszy bieg
był zarazem Mistrzostwami Polski Górników.
Puchary dla tych najlepszych ufundowała Polska
Grupa Górnicza, która była też jednym z patronów biegu. Inne wyróżnienia przygotowano dla
uczestników Biegowego Grand Prix Rybnika,
czyli osób, które wzięły udział we wszystkich
biegach zorganizowanych w tym roku przez
MOSiR, czyli Biegu Wiosennym, Półmaratonie Księżycowym i Biegu Barbórkowym. Ci

Zaprawionych biegaczy nie zraża mróz, a nawet
rybnicki smog
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Wacław Troszka

Jubileuszowy mityng OS
24 listopada na pływalni Akwarium w Boguszowicach odbył się jubileuszowy 25. Śląski Regionalny
Mityng Olimpiad Specjalnych.

Wacław Troszka

Wystartowała w nim rekordowa liczba 145 zawodników
z 22 śląskich klubów OS; rozegrano aż 55 wyścigów. Niepełnosprawnych sportowców wspierali dopingiem uczniowie z
kilku rybnickich szkół, a praktyczną pomocą grupa blisko 70
wolontariuszy, m.in. z Uniwersytetu Śląskiego.
Pierwszy mityng zorganizowano w Rybniku w 1994 roku,
gdy przy Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym zwanym popularnie Szkołą Życia, z inicjatywy Anetty Gawrysiak
powstał klub „Promyk” będący sekcją terenową śląskiego
oddziału olimpiad specjalnych. Niepełnosprawni pływacy
rywalizowali wtedy na pływalni elektrowni Rybnik.
— Startowało 27 zawodników. Zorganizowaliśmy go
w cztery osoby, a pomagali nam ratownicy WOPR-u. Dziś
samych tylko wolontariuszy było 70 — mówiła po zakończeniu
tegorocznych zawodów Anetta Gawrysiak, przewodnicząca
Promyka. Od tamtej pory mityng wszedł na stałe do kalendarza imprez sportowych odbywających się w naszym mieście.
Zawodników z roku na rok przybywało. Gdy miasto
wybudowało nową pływalnię w Boguszowicach, nazwaną
niedawno Akwarium, ze względu na większą liczbę torów do
pływania, to tam przeniesiono zmagania niepełnosprawnych

pływaków. Organizacja mityngów zawsze
była perfekcyjna, więc w roku 2000 i w 2012
w Rybniku odbyły się zawody ogólnopolskie. Przygotowywane przez Promyk zawody pływackie
to jedna z niewielu imprez organizowanych pod auspicjami
Olimpiad Specjalnych, na których jest pełna widownia,
a publiczność, złożona głównie z uczniów rybnickich szkół,
gorąco dopinguje startujących zawodników. — Staramy się
zmienić nastawienie do osób niepełnosprawnych, pokazując
ich w dobrym świetle, tzn. nie tylko jako osoby potrzebujące
naszej pomocy, ale jako tych, którzy na treningach ciężko
pracują, a potem startując w zawodach po walce osiągają
sukcesy — mówi Anetta Gawrysiak.
Kolejnym istotnym elementem rybnickich mityngów
jest profesjonalna obsługa sędziowska. Aleksander Bielecki z Katowic, sędzia klasy międzynarodowej, podkreśla,
że wyniki osiągane przez niepełnosprawnych pływaków
na poszczególnych dystansach z roku na rok są lepsze. Za
każdym razem w Rybniku pada też właściwie nowy rekord
Polski, jeśli chodzi o liczbę wyścigów pływackich rozegranych jednego dnia. Na ogół zawody ogólnopolskie, w czasie
których rozgrywa się znacznie mniej wyścigów, trwają dwa,
a nawet trzy dni.
W rybnickim Promyku pływanie uprawia ponad 30
osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. — W zawodach startują ci, którzy regularnie biorą
udział w treningach, bo dla nas, ale i dla nich ważniejsze są
systematyczne treningi niż pojedynczy
start w zawodach — mówi Anetta
Gawrysiak.
(WaT)
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Krótko i szybko
w Koszykarki RMKS-u Rybnik z drugiego miejsca
w grupie śląskiej awansowały do finału A rozgrywek
II ligi. W nim zmierzą się z 4 najlepszymi zespołami
grupy „małopolskiej”, tj.: UKS-em Żak Nowy Sącz,
Wisłą Can-Pack Kraków, MTS-em Niepołomice i MOSiR-em Bochnia. W ostatnim spotkaniu grupowym,
które odbyło się 17 grudnia w Rybniku, rybniczanki
pewnie pokonały ISWJ Wisłę 88:50. Pierwsze mecze
finału A odbędą się 13 stycznia 2018 r.
w Koszykarze MKKS-u Rybnik udanie rozpoczęli rundę
rewanżową rozgrywek grupy C II ligi. W Krakowie
pokonali Wisłę 63:61, rewanżując się za porażkę
we własnej hali, kiedy to przegrali po dogrywce.
Najważniejsze, że po dwóch miesiącach przerwy
rybniczanie odnieśli trzecie ligowe zwycięstwo
i awansowali na 12. miejsce w tabeli. Drużynę do
wygranej poprowadził duet Krzysztof Zieliński (19
pkt), i Adam Białdyga (16). Jeszcze przed świętami
21 grudnia podopieczni trenera Łukasza Szymika
we własnej hali mieli zmierzyć się z trzecim zespołem tabeli MCKiS-em Jaworzno (w Jaworznie
MKKS Rybnik wygrał 72:65). 6 stycznia rybniczanie
zagrają w Gliwicach z AZS-em. W Rybniku mecze
koszykarzy odbędą się 13 stycznia z MKS-em II
Dąbrowa Górnicza (9. m.) i 20 stycznia z AZS-em
AGH Kraków (1. m.).
w Rundę rewanżową rozpoczęły również drużyny startujące w Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszykówki.
W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi Mojito
Rybnik, a kolejne zespoły w tabeli: Butimex, Szarża i
Na Rondzie mają na swoim koncie po 3 porażki. Najwięcej punktów w I rundzie amatorskich rozgrywek
zdobył Mateusz Majewski (ARX) – 121, a najlepszym
strzelcem w rzutach za 3 pkt jest Karol Widenka
(Butimex) – 32 trafienia. Kolejna kolejka 14 stycznia.
w Siatkarze Volleya Rybnik nadchodzące święta spędzą
na pozycji lidera grupy V II ligi. W ostatnich pięciu
spotkaniach stracili tylko jednego seta. W Kętach
wygrali 3:1 z UMKS-em Kęczanin. W pozostałych
czterech meczach: w Opolu z Politechniką, u siebie
z Górnikiem Radlin i rezerwami MKS Będzin oraz
w Katowicach z GKS-em podopieczni Dariusza
Luksa wygrali 3:0. W tabeli mają 2 pkt przewagi
nad Strzelcami Opolskimi i MCKiS-em Jaworzno.
Nowy rok siatkarze Volleya rozpoczną od wyjazdu
do Andrychowa, a tydzień później, 13 stycznia,
w szlagierowym pojedynku zmierzą się z ekipą
z Jaworzna. Cztery dni później, również w Rybniku,
pojedynek Volley kontra Bielsko-Biała II, a 27 stycznia
znów w Rybniku mecz ze Strzelcami z Opolszczyzny.
w Sekcja Biegów Długodystansowych Energetyk 10
grudnia zorganizowała 17. bieg wokół zalewu. Na
dystansie 5 i 11 km, w tym również z psem i nordic
walking, rywalizowało w sumie 170 zawodników.

w Piłkarki nożne TS ROW Rybnik nadrabiają ligowe
zaległości w ekstralidze futsalu. W zaległym meczu
grupy południowej rybniczanki we własnej hali pokonały AZS UŚ Katowice aż 11:2. Po 3 bramki w tym
spotkaniu strzeliły Agata Sobkowicz i Magdalena
Wójcik. Jeszcze przed świętami piłkarki rozegrać
Organizatorzy mityngu, od lewej: Iwona
miały dwa spotkania wyjazdowe: z Rolnikiem GłoBartoniek, Agnieszka Antosz, Adam Rek,
gówek i AZS-em UJ Kraków. Rybniczanki prowadzą
Anetta Gawrysiak, Rafał Tymusz, Mirow tabeli z kompletem punktów.
sław Kubis i Damian Kania
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Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Rybnicka specjalność

Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Rozegrano 20 meczów,
w większości bardzo wyrównanych; cztery z nich zakończyły
się remisami, a dwa, w tym finałowy pojedynek „Ursusów”,
Puchar Polski w tchoukballu zdobyła drużyna KS
rozstrzygnięto dopiero w dogrywkach. O tym, że to pierwsza
Tchoukball Ursus Rybnik. Mało tego, mecz finałowy był
drużyna Ursusa zdobyła PP, zdecydowały właściwie sekundy.
bratobójczym pojedynkiem dwóch drużyn rybnickiego
Trzecie miejsce w rybnickim turnieju zajęła drużyna Warsaw
klubu.
Hornets. To już trzecie zwycięstwo rybnickiej drużyny w tym
Tchoukball to dyscyplina przypominająca nieco piłkę
sezonie, wcześniej KS Ursus wygrał turniej o Puchar Wójta
ręczną, tylko że zamiast bramki jest ustawiony pod kątem
Gminy Wiśniowa i turniej Tchouk Five w czeskim Jiczynie.
niewielki prostokąt z napiętą siatką. Trzeba w nią tak trafić,
Sukcesy rybniczan napawają optymizmem przed zbliżającymi
by odbitej od niej piłki nie złapali rywale.
się zawodami, a w szczególności przed marcowym turniejem
Turniej Pucharu Polski z udziałem sześciu zespołów
European Winners’ Cup w Austrii, do którego zakwalifiodbył się w ostatni weekend listopada w hali Zespołu
kowała się już rybnicka drużyna. — Ten turniej jest dla nas
priorytetowy, bo to najważniejsze klubowe rozgrywki tchoukballowe w Europie. Przed nami czas intensywnych treningów
i przygotowań, by w marcu jak najlepiej zaprezentować się na
arenie międzynarodowej. W przyszłym roku będziemy też bronić
tytułów mistrza Polski w tchoukballu halowym i plażowym,
a mistrzostwa Polski w tchoukballu na piasku odbędą się
w czerwcu w Rybniku — mówi Piotr Reclik ,grający trener KS
Tchoukball Ursus Rybnik. 16 i 17 grudnia w Rybniku miało
się odbyć zgrupowanie kadry tchoukballistów, na które powołano aż 22 zawodników Ursusa. Celem jest przygotowanie
drużyn męskiej, żeńskiej oraz młodzieżowej na mistrzostwa
Europy, które w 2018 roku odbędą się we włoskim Varese.
Finałowy, bratobójczy pojedynek rybnickich drużyn. Z piłką Poczynania tchoukballistów Ursusa Rybnik można śledzić na
facebookowej stronie klubu oraz na Instagramie.
grający trener Ursusa Rybnik Piotr Reclik

Trener Roland Buchała jest
zadowolony z dotychczasowych poczynań swoich podopiecznych

Na 12. miejscu w tabeli spędzą zimową przerwę w rozgrywkach II ligi piłkarze ROW-u
1964 Rybnik. W 19 rozegranych
dotąd spotkaniach zdobyli 22
pkt i mają 5 pkt przewagi nad
pierwszą drużyną ze strefy
spadkowej. Do lidera z Jastrzębia-Zdroju tracą 21 pkt.
W ostatnim spotkaniu w 2017
roku, w ostatni weekend listopada
rybniczanie na wyjeździe przegrali
z ekipą Olimpii Elbląg 3:6. Do przerwy podopieczni Rolanda Buchały
przegrywali 0:2, ale w 64. minucie
meczu to oni prowadzili 3:2 po bramkach zdobytych przez Mariusza Muszalika (50. min, z karnego), Sebastiana Musiolika (52.) i Przemysława
Brychlika (64.). Niestety, końcówka
meczu należała już do gospodarzy,
którzy zdobyli bramki w 72., 76., 88.
i 90. min. Była to szósta wyjazdowa
porażka rybniczan w tym sezonie.
Podsumowując rundę jesienną,
z pewnością należy zwrócić uwagę na
słabą grę na wyjazdach, bowiem w 10
rozegranych spotkaniach udało się
tylko raz przywieźć komplet punktów

z delegacji, przegrywając 6 spotkań,
a 3 remisując.
W meczach na swoim boisku
rybniczanie zanotowali tylko jedną
porażkę, 4 mecze wygrali i również
4 zremisowali. Najlepszymi strzelcami w drużynie są Przemysław
Brychlik i etatowy egzekutor rzutów
karnych Mariusz Muszalik, którzy
na swoim koncie mają po 4 bramki.
W rundzie jesiennej wydłużonej
o dwa mecze z rundy wiosennej rybnickich piłkarzy prowadziło dwóch
trenerów. W pierwszych 9 meczach
pod wodzą Piotra Piekarczyka zdobyli 8 pkt, po czym drużynę przejął asystent Piekarczyka Roland Buchała.
W 10 kolejnych spotkaniach ROW
1964 wywalczył 14 pkt.
Plan przygotowań do drugiej części sezonu już rozpisany – 8 stycznia
pierwszy trening; 20 stycznia sparing
z GKS-em Katowice; 22-26 stycznia
obóz w Kamieniu; 26 stycznia sparing
z Rekordem Bielsko-Biała.
Pierwszy mecz rundy wiosennej
3 marca w Rybniku – ROW kontra
Warta Poznań.
(MF)

Wacław Troszka

Spokojna zima piłkarzy

Roland Buchała, trener ROW-u 1964
Rybnik:
Z tym dorobkiem możemy spokojnie przepracować zimową przerwę. Obecnie gramy
w ustawieniu 1-3-4-3. Ta zmiana pozytywnie
wpłynęła na zespół i stwarzaliśmy więcej sytuacji
bramkowych. Drużyna jest w rozsądny sposób
budowana od dwóch, trzech lat. Obecnie tworzą
ją bardzo wartościowi piłkarze i jestem przekonany, że faktyczne możliwości tego zespołu
i poszczególnych piłkarzy dopiero poznamy.
Cztery ostatnie mecze rozegraliśmy z drużynami z Jastrzębia-Zdroju, Pruszkowa, Łodzi
i Elbląga, które w ostatnich 10 meczach
zdobyły najwięcej punktów, więc były to dla
nas bardzo trudne pojedynki. Zostało nam do
rozegrania 15 meczów i wierzę, że po solidnym
przepracowaniu trzymiesięcznej przerwy zespół
zyska na jakości i na wiosnę częściej będziemy
wygrywać. Chcę budować drużynę w oparciu
o zawodników, których aktualnie mamy
w kadrze; to dobra mieszanka piłkarzy doświadczonych i tych jeszcze bardzo młodych.
Chciałbym, by dołączyło do nich góra dwóch
wartościowych zawodników, by w „szatni” nie

było stagnacji. Potrzebujemy
środkowego obrońcy i defensywnego pomocnika. Jak
większość trenerów, na każdej pozycji chciałbym mieć
dwóch, trzech zawodników
rywalizujących o miejsce
w wyjściowym składzie, bo zdrowa rywalizacja
gwarantuje rozwój drużyny. Najlepiej, jeśli
utalentowani wychowankowie dołączają do
szerokiej kadry drużyny w wieku 15, 16 lat
i mogą trenować z doświadczonymi ligowcami.
Ci młodzi piłkarze potrzebują roku, dwóch lat,
by się zaaklimatyzować. Tak było przez ostatnie
trzy lata. Nie potrzebujemy zawodników tymczasowych, ale takich, którzy dołączą do zespołu
przynajmniej na półtora roku i koniecznie przed
rozpoczęciem okresu przygotowawczego. 8 stycznia, gdy odbędzie się pierwszy trening, kadra
powinna być już zamknięta.
Jesienią znacznie więcej niż dotąd grali dwaj
18-latkowie Dawid Kalisz i Piotr Dudzik. Ten
ostatni w trudnym meczu w Jastrzębiu-Zdroju
znalazł się w wyjściowym składzie. W ostatnim
meczu w Elblągu zadebiutował z kolei w drużynie 15-letni Wiktor Piejak. W 25-osobowej
kadrze mamy 16 wychowanków, a 13 z nich to
młodzieżowcy. Wszyscy oni mieszkają w Rybniku
bądź w ościennych miejscowościach. Chcemy być
drużyną otwartą na młodych, utalentowanych
piłkarzy, grających w mniejszych klubach, których w Rybniku i w regionie nie brakuje.  

Na Kacpra Worynę można liczyć

Wacław Troszka

No właśnie, czy jako kapitan tej drużyny jesteś
zaskoczony faktem, że wszyscy zawodnicy, poza
juniorami, odeszli do innych klubów?
Żużlowiec ROW-u Rybnik Kacper Woryna (21 niejszym zawodnikiem ROW-u (średnia biegowa 1,97
Samo życie, w trudnych chwilach wszyscy nas
l.) otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Jej pkt) i najlepszym juniorem w lidze, zaś w czasie indy- zostawili. Trochę im się dziwię. Mój rówieśnik,
trener Marek Cieślak powołał łącznie 12 zawod- widualnych mistrzostw PGE Ekstraligi w Gdańsku jako Australijczyk Max Fricke, który podpisał kontrakt
ników, rybniczanin będzie najmłodszym z nich. jedyny junior tam startujący wywalczył drugie miejsce. we Wrocławiu, był w dokładnie takiej samej sytuacji
Miniony sezon był dla Woryny ostatnim, w którym
Kibiców ROW-u najbardziej cieszy jednak fakt, że jak ja. Dobrze mu życzę, ale obawiam się, że rok
ścigał się jako junior.
mimo zdegradowania drużyny do I ligi Kacper Woryna 2018 może być dla niego bardzo ciężki, zwłaszcza że
Na torze w Rybniku wywalczył brązowy medal mi- pozostał wierny macierzystej drużynie.
z nami w Rybniku został jego dotychczasowy mechastrzostw Polski juniorów, a potem z kadrą młodzieżową
nik i mentor Mark Courtney, który na stałe mieszka
Źle się złożyło, że akurat w tym przełomowym mo- właśnie we Wrocławiu.
zdobył tytuł mistrzów świata juniorów. Ale najlepiej
Woryna spisywał się w meczach ligowych. Był najskutecz- mencie Twojej kariery drużyna, po dopingowej wpadce Grigorija Łaguty, spadła z ekstraligi. Można poJesteś kapitanem drużyny ROW-u Rybnik.
wiedzieć, że jesteś jedną z ofiar afery dopingowej…? Trudno Ci było pogodzić się z tym, co stało się
No tak, można nawet powiedzieć, że jestem jedyną w minionym sezonie?
ofiarą, bo wszyscy pozostali zawodnicy, nie licząc junioStało się, co się stało, nic już z tym nie zrobimy.
rów, odeszli do innych klubów. Na pewno w ekstralidze Prezes Mrozek zabiega jeszcze z pomocą prawnimiałbym lepsze warunki do rozwoju, bo przede wszyst- ków o to, by Łagucie skrócono okres zawieszenia
kim w meczach ligowych ścigałbym się z najlepszymi i by mógł wcześniej wrócić na tor, wzmacniając naszą
zawodnikami. Decyzję podjąłem i już jej nie zmienię. drużynę. Nie chcę oceniać Łaguty, bo wcześniej to
Nie jest tajemnicą, że miałem propozycje z klubów eks- on był kapitanem drużyny. Jeśli ma coś na sumieniu,
traligowych. Miałem też chwile, że się wahałem, ale po to sam się ugotował, bo to on ponosi jednak najporozmowie z prezesem ROW-u Krzysztofem Mrozkiem ważniejsze konsekwencje tego, co się stało. Nie mam
podjąłem ostateczną decyzję, że zostaję w Rybniku. W natomiast wątpliwości, że odebranie nam punktów
nowym sezonie będę też startować w ekstralidze szwedz- i de facto zdegradowanie do I ligi było wobec naszej
kiej i po rocznej przerwie ponownie w lidze angielskiej, a drużyny i naszych kibiców bardzo niesprawiedliwe i,
tam jeździ wielu zawodników z naszej ekstraligi.
jak zapewnia prezes Mrozek, bezprawne. Na pewno
z fair play nie miało to nic wspólnego.
Kacper Woryna, zostając w drużynie ROW-u mimo spadku do I ligi
Rozmawiał Wacław Troszka
zaskarbił sobie szacunek i uznanie wielu kibiców

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Świąteczny konkurs Pani Kazi
To już tradycja. Od wielu lat stałym elementem świątecznych wydań
„Gazety Rybnickiej” są wyjątkowego uroku konkursy autorstwa Pani Kazi,
czyli Kazimiery Drewniok. Pora więc na kolejny, tym razem z rybnickimi
zabytkami w rolach głównych.
Składa się on z dwóch części o różnym charakterze
i stopniu trudności. Najpierw trzeba odgadnąć hasła
pomocnicze i do pól umieszczonych pod rysunkami
sześciu zabytkowych obiektów wpisać ich nazwy (na
ogół). Następnie litery z pól oznaczonych kolejnymi
liczbami trzeba wpisać w oznaczone tymi samymi
liczbami pola diagramu skrywającego hasło, a znajdującego się u góry strony. Skompletowanie tego hasła
kończy pierwszą część konkursu. Druga polega na
uszeregowaniu tych sześciu rybnickich zabytków od
najstarszego do najmłodszego wiekiem, przy czym w
przypadku wieży ciśnień (i nie mamy tu na myśli wieży na terenie szpitala psychiatrycznego) pod uwagę
bierzemy czas, w którym spełniający wcześniej inną
rolę obiekt przebudowano właśnie na wieżę ciśnień.
Na kartkach z rozwiązaniem konkursu muszą się

znaleźć oba rozwiązania, czyli hasło z diagramu i lista
owych sześciu zabytków w kolejności od najstarszego
do najmłodszego. Kartki te należy dostarczyć do naszej redakcji (Rynek 12A, 44-200 Rybnik), osobiście
bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można
też wysłać drogą mailową (nasz adres: gazeta@
um.rybnik.pl). Konieczne jest oczywiście podanie
swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru
telefonu kontaktowego. Prosimy także o wskazanie
kilku preferowanych przez Państwa nagród, co ułatwi
nam ich odpowiedni dobór.
Autorom poprawnych odpowiedzi, do których
w losowaniu uśmiechnie się szczęście, przekażemy
prezentowane na stronie obok nagrody. Ich Fundatorom redakcja składa serdeczne podziękowania.
Rozwiązania przyjmujemy do 17 stycznia.

„Księga smaków świata”

Książki „Humor śląski”
„Śląskie Boże Narodzenie”

Rybnik, Rynek 12
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

zestaw 3 książek

Wydawnictwo
ŚLĄSKIE ABC
Marek Szołtysek
44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

4 wejścia dla dwóch osób
na pływalnię Akwarium

Upominek dla zdrowia

ufundowany
przez jedną
z rybnickich aptek

Komplet srebrnej biżuterii

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany
Rosenthal

2 zestawy kosmetyków

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

Pochodzący z okresu międzywojennego
talerz z różami (24 cm średnicy)
firmy Koenigszelt Silesia z dzisiejszej Jaworzyny Śląskiej

Galeria

„Pod Manekinem”

ul. Powstańców 6, Rybnik

2 płyty Carrantuohill

Carrantuohill

Wydawnictwo

10 rybnickich kalendarzy

Rybnicka
Agencja
Wydawnicza

2-osobowy karnet na rok 2018

karnet sezon 2018 + kalendarz
kalendarz + klubowa czapka
z szalikiem

4 karty prezentowe
po 50 zł

KS ROW Rybnik

Monografia Rybnika

3 kalendarze
„Jestem z Rybnika”

Muzeum w Rybniku

3 podwójne zaproszenia na imprezy
organizowane przez TZR
w I kwartale 2018 roku
plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132
www.teatrziemirybnickiej.pl

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Książka + kubek

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

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

poleca

Jurek Owsiak, „Obgadywanie świata”, Wydawnictwo Znak, Kraków
2017
Zanim Jurek
Owsiak po raz kolejny rozkręci najgłośniejszą i najbardziej charytatywną
Orkiestrę świata,
warto poznać go
jako zapalonego podróżnika. Książka
to zapisy z wypraw
w najodleglejsze i najbardziej egzotyczne miejsca. Opowieści Owsiaka są
zawsze w dobrym humorze, relacjonowane z dowcipem i swadą – czy dotyczą
przemytu wódki, przesądów Indian, czy
wspólnych eksponatów z członkami
zespołu Carrantuohill
•••
U2, „Songs of Experience”, Universal Music Polska 2017
Album jest kontynuacją wydanego
przed trzema laty
„Songs of Innocence”. Płyta powstała
z inspiracji twórczością XVIII-wiecznego
angielskiego poety i malarza Williama
Blake’a. Nagrania to niezwykle osobiste
wypowiedzi muzyków skierowane do
rodzin, przyjaciół i fanów. Dostępna
w Empiku edycja de luxe zawiera pięć
dodatkowych utworów.
•••
DVD „Ponad wszystko”, reż. Stella
Meghie, Warner Bros Entertainment
2017
Maddy – wrażliwa, bystra i mądra
nastolatka cierpi na
rzadką chorobę, która uniemożliwia jej
opuszczanie domu.
Światem dziewczyny są jej marzenia:
te najprostsze, jak
wygrzewanie się
w promieniach słońca czy poczucie
podmuchu wiatru, jak i te największe
– o prawdziwej miłości. Gdy poznaje
Ollego, zaryzykuje wszystko dla rodzącego się uczucia.
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DYREKTOR TEATRU ZIEMI RYBNICKIEJ

ogłasza otwarty konkurs ofert na ustalenie
stawki miesięcznej czynszu z tytułu dzierżawy BARKU TEATRALNEGO
w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku przy placu Teatralnym 1.
Termin składania ofert konkursowych: 5 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
Szczegóły konkursu na stronie internetowej:
http://bip.teatrziemirybnickiej.pl/ogloszenia-o-konkursach/

Kolędowanie ciemnych typów

6 stycznia, w święto Trzech Króli, Duszpasterstwo Akademickie Rybnik zaprasza
do Kościółka Akademickiego przy ul. Gliwickiej na doroczne spotkanie kolędowe
Towarzystwa Ciemnych Typów Frassatiego oraz DAR-u. Na godz. 19 zaplanowano
mszę św., po zakończeniu której rozpocznie się kolędowanie z udziałem zespołów
Chwila Nieuwagi i Agapetos. 					
(WaT)

Modlitwa w rocznicę
Marszu Śmierci
Rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza mieszkańców i nie tylko do udziału w dorocznym Modlitewnym Marszu Pamięci organizowanym z okazji rocznicy Marszu Śmierci,
czyli nieludzkiej i tragicznej w skutkach ewakuacji więźniów obozu Auschwitz-Birkenau
na początku 1945 roku. Ta wyjątkowa droga krzyżowa rozpocznie się 28 stycznia (ostatnia
niedziela miesiąca) o godz. 15 przed pomnikiem przy ul. Gliwickiej, za Stadionem Miejskim.
Jej uczestnicy będą zmierzać do kościoła św. Katarzyny w Wielopolu, gdzie o godz. 16.30
zostanie odprawiona msza w intencji ofiar II wojny światowej.
(WaT)

Zabawa na pomoc
Już po raz drugi rybnicka fundacja Puls-Med „Blisko Ciebie” organizuje
charytatywny bal karnawałowy, z którego dochód przekazany zostanie na budowę
pierwszego w Rybniku hospicjum stacjonarnego.
Podczas pierwszego balu zebrano 4.360 zł, dlatego organizatorzy wierzą, że i tym razem
rybniczanie okażą się hojni i uczestnicząc w zabawie wesprą ich inicjatywę. — Mam nadzieję,
że dzięki zaangażowaniu i hojności naszych sympatyków, przyjaciół oraz ludzi dobrego serca,
chorzy i ich rodziny szybciej otrzymają tak potrzebną im pomoc w nowo wybudowanym w Rybniku
hospicjum stacjonarnym — mówi Sylwia Figura-Kluszczyńska, prezes fundacji. Charytatywny
bal karnawałowy odbędzie się 13 stycznia o godz. 19 w restauracji Korona w rybnickiej
dzielnicy Ochojec. Zaproszenia w cenie 130 zł od osoby można nabyć w siedzibie fundacji
przy ul. Grunwaldzkiej 66. Organizatorzy zapowiadają nie tylko znakomitą kuchnię i muzykę
na żywo, ale również aukcje charytatywne i loterię fantową.
(D)

Rozwiązanie zagadki 11: Zdjęcie opublikowane w listopadowym numerze
Gazety Rybnickiej przedstawiało zdobienie znajdujące się na elewacji kamienicy przy
Rynku 13. Nagrody otrzymują: Elżbieta Pośpiech (woda) oraz Bernard Walla i Joanna
Grochla (po jednej książce z Empiku).
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od środy 27 grudnia (w ciągu miesiąca)
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Poseł
Pose
eł na Sejm
Sejjm RP
P Grzegorz JANIK
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1
M: +48 533 303 708 T: +48 32 424 50 72 E: biuro@gjanik.pl I: www.gjanik.pl f: grzegorzpiotrjanik

Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego Nowego Roku
mieszkañcom Rybnika ¿ycz¹ radni Platformy Obywatelskiej RP

Krystyna Stok³osa,
Wojciech Kiljañczyk, £ukasz K³osek, Franciszek Kurpanik
Benedykt Ko³odziejczyk, Krzysztof Szafraniec
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”
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
Śródmieście/Plaza
Apteka
„Dr
Zdrowie”,
ul.
Raciborska
16,
tel.
32
75
57
311
29/30.12
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
1/2.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042 Maroko-Nowiny
Niedobczyce/Biedronka
2/3.01 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144
3/4.01 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza
4/5.01 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień
Śródmieście
5/6.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537
6/7.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice
7/8.01 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
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Chwałowice
8/9.01 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347
Smolna
9/10.01 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317
10/11.01 brak dyżuru
11/12.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście
12/13.01 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice
13/14.01 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec
14/15.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland
15/16.01 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska
16/17.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście
17/18.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście
18/19.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście
19/20.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny
Golejów
20/21.01 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
21/22.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan
22/23.01 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce
23/24.01 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom
24/25.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle
25/26.01 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare
Boguszowice Osiedle
26/27.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080
27/28.01 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
28/29.01 Apteka „Przy Elektrowni”, Podmiejska 48, 44-207 Rybnik Rybnicka Kuźnia
29/30.01 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna
Ligota-Ligocka Kuźnia
30/31.01 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049
Śródmieście/Focus
31.01/1.02 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608

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.
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Zapraszamy wokalistów

na Eliminacje do Konkursu Krajowego
Eliminacje do Finału Konkursu Krajowego
odbędą się 15 i 16 lutego 2018 r.
w siedzibie organizatora
Fundacja PGE Energia Ciepła,
ul. Podmiejska w Rybniku
Zgłoszenia do 15 stycznia 2018 r.

Strona przygotowana przez Fundację PGE Energia Ciepła

HARMONOGRAM:
15 i 16 lutego: Eliminacje
17 lutego: Finał Konkursu Krajowego
18 lutego: Koncert Laureatów

Regulamin, zgłoszenia online:
www.ofpa.pl

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny);

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

15.000
nakładu
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www.rybnik.pl/gazeta

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada. Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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ul. Budowlana 15,
41-100 Siemianowice Śl.
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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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

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

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

Samorządowy Ruch Demokratyczny

Dyżury radnych: czwartki godz. 16-17 w Biurze Rady (s. 112), UM, ul. Chrobrego 2. www.srd.rybnik.pl

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

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

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

NOWO OTWARTY
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

STOMATOLOGIA RODZINNA
lek. dent. Izabela Mularczyk

ZAKRES USŁUG:
Stomatologia zachowawcza

Chirurgia stomatologiczna

Endodoncja

Protetyka

Stomatologia dziecięca

Wybielanie zębów

Profilaktyka

RTG punktowe cyfrowe

LOKALIZACJA:
C.H. Wielopolanka
Rybnik-Wielopole
ul. Gliwicka 109,
I piętro
Zapisy telefoniczne:
tel. 889 887 844

stomatologia-rybnik.pl

