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— Nasze stroje zostały uszyte specjalnie na tę okazję. Co roku się 
przebieramy i pogoda, nawet tak mroźna, nigdy nam nie przeszkadza — 
zapewnia Edward Brzezinka, ubrany w królewski strój, który ze 
swoimi „królewskimi” wnukami Julką i Przemkiem, wziął udział 
w orszaku Trzech Króli, jaki 6 stycznia, w mroźne popołudnie, 
przeszedł główną ulicą Chwałęcic. 

Zaczęło się tradycyjnie: od „koronacji” prezydenta Piotra Kuczery, który 
na czas orszaku przywdział królewskie szaty oraz od fragmentu Ewangelii 
wg. św. Mateusza, opowiadającego o mędrcach ze Wschodu, którzy przybyli 
do Betlejem, by pokłonić się nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. 
Odczytał go ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz tutejszej parafii, która po 
raz trzeci zorganizowała królewski orszak. Przy dźwiękach m.in. kolędy 
„Mędrcy świata, monarchowie” w wykonaniu górniczej orkiestry, ulicą 

Czecha w Chwałęcicach przeszli mieszkańcy i goście, a wśród nich również 
samorządowcy i parlamentarzyści. Trzej Królowie całą trasę pokonali, jak 
zwykle konno, a za nimi maszerowali też pastuszkowie, aniołowie i królowie, 
w różnym wieku i w różnych jasełkowych strojach, które później zostały 
poddane ocenie. — Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem — mówił 
proboszcz na placu przed kościołem, a prezydent Rybnika nawiązał do 
roli tradycji w naszym życiu i do Betlejem, w którym wszystko się zaczęło. 
Złożył też mieszkańcom noworoczne życzenia, a do wspólnego i radosnego 
świętowania zachęcała też Krystyna Wałach, radna z Chwałęcic. Przy tęgim 
mrozie dużym powodzeniem cieszyły się grochówka z kotła i rozgrzewające 
napoje. Trzej Królowie rozdawali dzieciom słodycze, można też było spró-
bować lokalnych wypieków chwałęcickich gospodyń i wspólnie kolędować 
z kwartetem C.D.N., a na koniec zobaczyć pokaz sztucznych ogni. Podobne 
orszaki Trzech Króli odbyły się w ponad 500 miastach w całym kraju. 

(S), Zdjęcia: Wacław Troszka

Królewski orszak

Na placu przed kościołem, królów było znacznie więcej niż każe tradycja, a jeden przyjechał nawet z Popielowa

Tradycyjnie już chwałęciccy Trzej Królowie całą trasę pokonali konno Uczestnicy orszaku udowodnili, że pomysłów na oryginalne stroje im nie brakuje

W orszaku maszerowali też pastuszkowie, aniołowie i królowie w wersji mini

Chwałęcicki orszak Trzech Króli z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem;  
i co ważne idą w nim nie tylko mieszkańcy dzielnicy

Świętowanie przy tęgim mrozie? Czemu nie!  



Trzy pytania do prezydenta Rybnika Piotra Kuczery

Jakie wyzwania stoją przed Panem i Rybnikiem w 2017 roku?  
Moim celem będzie przede wszystkim konsekwentna realizacja pro-

gramu Rybnik 2023+, opartego w dużej mierze o fundusze europejskie. 
Przedsięwzięciami strategicznymi będą rewitalizacja dawnego Szpitala 
Miejskiego nr 1 zwanego „Juliuszem” oraz modernizacja i zagospodarowa-
nie kolejnych obiektów Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Inwestycje te mają 
charakter miastotwórczy, bo dzięki realizowanym funkcjom będą wpływać 
na jakość życia w mieście, czyniąc Rybnik miejscem atrakcyjnym dla osób  
w każdym wieku. Istotą programu Rybnik 2023+ jest włączenie mieszkańców w podejmowane przez nas 
działania oraz stworzenie wzajemnych, synergicznych zależności między każdym planowanym projektem tak, 
by korzyści z realizacji inwestycji były możliwie największe dla mieszkańców i Rybnika. 

Rok 2017 będzie też czasem ważnych inwestycji drogowych…?
Dzięki pozyskaniu rekordowego w historii miasta i regionu unijnego dofinansowania w wysokości 290 

milionów zł wkrótce rozpocznie się budowa rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. To 
inwestycja, która zapewni Rybnikowi przede wszystkim szybkie połączenie z autostradą A1 oraz aglomera-
cjami ostrawską i katowicką, dając szansę na rozwój stref gospodarczych wokół drogi, ożywienie rynku pracy 
i poprawę komfortu życia. Ta droga to także szansa na nowe oblicze centrum miasta – ograniczenie ruchu 
samochodowego, rozwój infrastruktury rowerowej, atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni zielenią. Widać 
więc tutaj wpływ inwestycji na różne obszary miasta i jego funkcjonowanie jako całości, co stanowi kolejny 
dowód na to, że w polityce miejskiej Rybnika ważny jest efekt synergii. Będę walczył o sprawną realizację 
przedsięwzięcia oraz o wszystkie te inwestycje, które mogą się w naszym mieście pojawić dzięki temu, że ta 
droga powstanie. Prawie 14,5 mln zł unijnej dotacji otrzyma też Rybnik na przebudowę ul. Kotucza. Miasto 
dostanie z jednej strony refundację kosztów za wykonaną już modernizację mostu nad rzeką Nacyną, a z 
drugiej dofinansowanie do zaplanowanej na ten rok przebudowy tej ulicy od wspomnianego mostu do 
ronda Gliwickiego. 

Przed nami również trudna batalia ze smogiem, na której efekty mieszkańcy nie mogą się doczekać. 
Jest szansa, że tę batalię wygramy?

Smog to największa trudność w rozwoju miasta. Ma przełożenie na jakość życia mieszkańców oraz po-
strzeganie miasta na szerokim forum. W zakresie walki z niską emisją Rybnik robi wszystko, co jest w mocy 
samorządu. Na inwestycje ekologiczne takie jak termomodernizacje i budowa instalacji grzewczych pomp 
ciepła w obiektach użyteczności publicznej w budżecie miasta na 2017 rok przeznaczyliśmy prawie 20 milionów 
zł, a na dotacje do ekologicznych inwestycji rybniczan 5 milionów zł. Potrzeba nam jednak ogólnopolskich 
rozwiązań pozwalających na efektywną walkę ze smogiem, zwłaszcza regulacji, które określą standardy 
emisyjne dla sprzedawanych kotłów węglowych oraz normy, co do rodzaju oraz jakości spalanych paliw. W 
styczniu w Rybniku mieliśmy sytuację wręcz dramatyczną, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Cieszę się jednak, 
że jej efektem jest zauważalna intensyfikacja działań na szczeblu wyższym niż samorząd gminny. Zarząd 
Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego województwa ograniczeń w zakre-
sie wykorzystywanego przez mieszkańców opału. Problem smogu stał się też przedmiotem zainteresowania 
rządu. Mam nadzieję, że głos samorządów zostanie wysłuchany i doczekamy się skutecznych rozwiązań. 
Stawka jest wysoka – chodzi o nasze życie i zdrowie. 

Efekt synergii
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Kolejne, lutowe wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 26 lutego



Przypominamy, że 15 grudnia przedstawiony przez prezydenta Piotra 
Kuczerę budżet na 2017 rok poparły w głosowaniu koalicyjne kluby PO  
i Wspólnie dla Rybnika. Od głosu wstrzymali się radni PiS-u, BSR-u (nie wszy-
scy) oraz dwóch radnych Samorządowego Ruchu Demokratycznego. W sumie  
14 radnych głosowało za budżetem prezydenta Kuczery, 10 wstrzymało się 
od głosu, a jeden radny zagłosował „przeciw”. Wcześniej projekt budżetu 
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Po relacji z sesji przedstawiamy opinie o budżecie poszczególnych klubów 
i ugrupowań radnych, a także prezydenta Rybnika Piotra Kuczery oraz sam 
budżet miasta na 2017 rok.

Zanim radni przyjęli budżet na rok 2017, dokonali ostatnich korekt  
w budżecie miasta na rok 2016. Planowane dochody budżetu zwiększono 
per saldo o ponad 6,4 mln zł, w tym dochody bieżące zwiększono per saldo  
o ponad 6,4 mln zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o ponad 19,2 mln zł.  
Planowane wydatki natomiast zmniejszono ogółem per saldo o blisko 6,7 mln zł,  
w tym wydatki bieżące zmniejszono per saldo o prawie 1,9 mln zł, natomiast 
wydatki majątkowe  zmniejszono o blisko 4,8 mln zł. Efektem tych korekt było 
zmniejszenie planowanego deficytu budżetuo o kolejne prawie 13,1 mln zł,  
do kwoty ponad 51,7 mln zł. 

Korygując budżet zwiększono też o 7.040 zł (do kwoty ponad 17,4 mln zł) 
dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury. 

Jak zwykle na ostatniej sesji w roku, radni przyjęli też uchwałę z wyka-
zem wydatków w budżecie na rok 2016, które nie wygasną z końcem roku 
kalendarzowego. Chodzi przede wszystkim o trwające w końcu 2016 roku 
inwestycje i roboty, za które miasto zapłaci już w roku 2017. Łączna kwota 
tych płatności to prawie 20,7 mln, a ostateczny termin ich dokonania to 30 
czerwca 2017 roku.  

Wozy w prezencie
29-letni samochód pożarniczy należący do OSP w Chwałowicach 

posłuży jeszcze strażakom z Wojkowic, a o cztery lata młodszy wóz 
strażaków-ochotników z Golejowa ochotnikom z Opatowa. To efekt 
wymiany w rybnickich jednostkach starego pożarniczego taboru na nowy 
(MAN dla OSP w Golejowie i renault dla OSP w Chwałowicach) oraz analizy 
kosztów, z których wynika, że nie ma sensu utrzymywać wysłużonych już 
samochodów, które jednak są w na tyle dobrym stanie, by posłużyć jeszcze 
innym jednostkom. W ten sposób wart ponad 18 tys. zł jelcz z 1987 r. na prośbę 
burmistrza Wojkowic trafi nieodpłatnie do tamtejszej jednostki OSP, a jelcz  
z Golejowa o wartości prawie 44 tys. zł (rocznik 1991 r.) pojedzie do Opatowa. 
Po kilku szczegółowych pytaniach dotyczących kondycji tychże samochodów, 
radni przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciwnym, przyjęli 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy tym dwóm miastom.

Oświata w pakiecie
Kilka kolejnych punktów dotyczących rybnickiej oświaty przedstawił 

wiceprezydent Wojciech Świerkosz, a rozpoczął od propozycji uchyle-
nia wraz z początkiem nowego roku uchwały z marca 2015 r. Dotyczy 
ona oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wy-
dzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, ale też 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie. — Nazwa uchwały jest 
długa, ale jej treść – nieskomplikowana — zapewnił wiceprezydent, tłumacząc, 
że kilka lat temu w Rybniku przyjęto zasadę, która pozwalała dyrektorom 

1.  24,7% – 176,6 mln zł: udziały w podatkach dochodowych od osób 
fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

2.  22,5% – 161,4 mln zł: subwencja ogólna z budżetu państwa prze-
znaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

3.  15,6% – 111,7 mln zł: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej, na świadczenia rodzinne, w tym pro-
gram Rodzina 500+, na funkcjonowanie państwowej straży pożarnej, 
dotacje do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

4.  15,2% – 108,8 mln zł: wpływy z podatków lokalnych (w tym:  
od nieruchomości, od środków transportowych), rolnego i leśnego

5.  6,0% – 43,4 mln zł: dochody z majątku miasta: sprzedaż majątku, 
wpływy z czynszów, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, lokali 
użytkowych oraz m.in. straganów na targowisku

6.  5,9% – 42 mln zł: wpływy z opłat, w tym m.in.: za rejestrację pojazdów 
i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu, za odbiór odpadów 
komunalnych, za tzw. korzystanie ze środowiska naturalnego

7.  4,8% – 34,4 mln zł: dochody jednostek budżetowych miasta – opłaty 
parkingowe i cmentarne, dochody ze sprzedaży biletów autobusowych 
(e-Karta), mandaty nałożone przez straż miejską oraz m.in. wpłaty 
 za pobyt pensjonariuszy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

8.  3,6% – 25,5 mln zł: dotacje z budżetu Unii Europejskiej – głównie 
dotacje do różnego rodzaju projektów pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności przyznane miastu m.in. przez marszałka 
województwa śląskiego w ramach wojewódzkich programów ope-
racyjnych

9.  0,9% – 6,9 mln zł: dotacje z budżetu innych gmin i powiatów. Na mocy 
zawartych porozumień inne gminy i powiaty płacą miastu np. za naukę 
i pobyt swoich mieszkańców w prowadzonych przez nie ośrodkach  
i placówkach opiekuńczych. Umowa z Międzygminnym Związkiem Ko-
munikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej. 
Współfinansowanie przez Powiat Rybnicki funkcjonowania Powiatowego 
Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

10.  0,8% – 5,7 mln zł: pozostałe dochody własne oraz inne dotacje  
– z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę i remont budynku 
mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13, w wyniku którego powstanie 
10 lokali socjalnych oraz z Funduszu Pracy

Dochody budżetu miasta 2017 Sesja rady miasta – 15 grudnia

716.449.667 zł

4 Nr 1/547; styczeń 2017

Sesja dwóch budżetów
Wracamy do grudniowej sesji, w czasie której 

rada miasta uchwaliła m.in. budżet miasta na 
2017 rok. Zanim jednak do tego doszło, raz jeszcze 
skorygowano budżet na rok 2016, obniżając po raz 
kolejny deficyt, którym był obarczony. 



szkół gromadzić na wyodrębnionych rachunkach bankowych (tzw. rachun-
kach dochodów wydzielonych) środki, jakie udało się im pozyskać dzięki 
menadżerskim umiejętnościom, swoim, ale też całej szkolnej społeczności.  
— W każdej z rybnickich placówek oświatowych wspomniane rachunki 
dochodów wydzielonych zostaną zlikwidowane, a szkoły, które będą miały 
jakiekolwiek dochody, odprowadzą je w całości na rachunek gminy — wyjaśnił 
wiceprezydent, uspokajając radnych, że dla samych szkół taki krok oznacza 
tylko niewielkie zmiany. W zamian za to zracjonalizowana zostanie księgo-
wość, a praca Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych będzie 
łatwiejsza. Uchwałę poparło 24 radnych, jeden był przeciwny.

Troje młodych rybniczan bierze udział w zajęciach religii w katowickim 
punkcie katechetycznym Ligi Muzułmańskiej, dlatego też rada miasta jed-
nogłośnie upoważniła prezydenta do zawarcia porozumienia z Katowicami 
w sprawie zasad nauczania w tym właśnie punkcie i wzajemnych rozliczeń 
obu gmin.

Politechnika zostaje
We wrześniu RM przyjęła uchwałę o dotacjach dla dwóch uczelni 

tworzących rybnicki Kampus – 193.000 zł przyznano Uniwersytetowi 
Ekonomicznemu, a 240.000 zł – Politechnice Śląskiej. Jednak, jak 
wyjaśnił Wojciech Świerkosz, wrześniowa uchwała powinna zostać zmienio-
na, gdyż nie uwzględnia ona obecnych realiów – Politechnika Śl. opuściła 
bowiem jeden z budynków zajmowanych w Kampusie, a rybnicki Wydział 
Finansów, Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego sprawuje 
opiekę nad kaplicą akademicką. Dlatego też nowa uchwała przyznaje Po-
litechnice – 220.000 zł, a Uniwersytetowi Ekonomicznemu – 230.000 zł na 
pokrycie opłat związanych z mediami i utrzymaniem budynków w dobrym 
stanie technicznym. — Zapewniam – nie ma żadnych planów „wyjścia” Poli-
techniki Śl. z Rybnika i nie powtórzy się sytuacja z Uniwersytetem Śl. — mówił 
Piotr Kuczera, odpowiadając na obawy radnego Henryka Cebuli (Samorzą-
dowy Ruch Demokratyczny). Nową uchwałę o dotacjach dla uczelni radni 
przegłosowali jednogłośnie. (O rybnickich planach PŚl. szerzej pisaliśmy  
w poprzednim wydaniu „GR”).

Zmiany w MZOPO
— Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych został przekształcony 

z jednostki systemu oświaty w centrum usług wspólnych, które działa w tej 
nowej formie od 1 grudnia 2016 r. Od stycznia 2017 r. MZOPO będzie ob-
sługiwać kolejne dwie placówki — wyjaśnił Wojciech Świerkosz. Będzie 
to Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Śródmieściu i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 w Rybnickiej 
Kuźni. Przypomnijmy: MZOPO rozpoczęło działalność w 2007 r. Obecnie 
prowadzi obsługę finansowo-księgową 57 miejskich placówek oświatowych, 
które nie zatrudniają samodzielnych księgowych, m.in.: 21 przedszkoli, 
6 szkół podstawowych, 8 szkół ponadgimnazjalnych, czy Młodzieżowego 
Domu Kultury, a od stycznia – łącznie 7 gimnazjów. Jednak, jak zauważył 
wiceprezydent, dynamika zmian w oświacie sprawia, że przed wakacjami 
radnych czekać będzie sporo pracy, która pozwoli uwzględnić nową sieć 
szkół, już bez gimnazjów. — Na dzień 31 grudnia w MZOPO jest 41,6 etatów. 
Docelowo w 2017 r. ma ich być 55 — odpowiedział Wojciech Świerkosz na 
pytanie Henryka Cebuli. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Mieszkania po nowemu
— To zmiany, jakie od stycznia 2017 r. chcemy wprowadzić do zasad 

przyznawania mieszkańcom Rybnika mieszkań komunalnych i socjalnych 
— mówił wiceprezydent Piotr Masłowski o zmianie uchwały z 2015 
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu miasta. Jak tłumaczył wiceprezydent, do dotychcza-
sowych przepisów wprowadzono zapis o tym, że w zasobie mieszkaniowym 
miasta nie dopuszcza się możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.  
To efekt wymogów konkursowych na dotacje do termomodernizacji bu-
dynków komunalnych i właśnie dzięki temu zapisowi miasto nadal będzie 

1. 32% – 271,6 mln zł: oświata i wychowanie oraz eduka-
cyjna opieka wychowawcza (Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna, świetlice szkolne, Młodzieżowy Dom Kultury)

2. 13% – 114,8 mln zł: drogi i Rybnickie Służby Komunalne 
(budowa i remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg)

3. 4% – 34,3 mln zł: Zarząd Transportu Zbiorowego (lokalny 
transport zbiorowy)

4. 17% – 150,3 mln zł: pomoc społeczna oraz zadania  
z zakresu polityki społecznej (świadczenia rodzinne  
w tym program Rodzina 500+, świadczenia wychowaw-
cze, placówki pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki i usługi opiekuńcze, Powiatowy Urząd Pracy, pro-
jekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

5. 5% – 43,7 mln zł: administracja (urząd miasta, rada 
miasta, rady dzielnic, promocja miasta, obsługa placówek 
oświatowych)

6. 6% – 48,4 mln zł: gospodarka mieszkaniowa (Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Mienia UM)

7. 10% – 83,3 mln zł: gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, 
oświetlenie miasta i budowa nowych punktów świetl-
nych, gospodarka odpadami, inwestycje wodociągowe 
i kanalizacyjne)

8. 4% – 31,5 mln zł: kultura fizyczna (Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, granty dla stowarzyszeń i klubów sportowych)

9. 3% – 24,3 mln zł: kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego (organizacja imprez kulturalnych oraz dotacje dla 
Teatru Ziemi Rybnickiej, Muzeum, Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Industrialnego Centrum Kultury  
w Rybniku-Niewiadomiu, dzielnicowych domów kultury)

10. 2% – 15,3 mln zł: bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (straż miejska, państwowa straż po-
żarna, ochotnicze straże pożarne, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Rybnika)

11. 4% – 35,8 mln zł: pozostałe działy (ochrona zdrowia, 
działalność usługowa, obsługa zadłużenia miasta)

Wydatki budżetu miasta 2017
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Miasto w skrócie mogło otrzymywać dofinansowanie w wysokości 
maksymalnie 85 proc. środków na ten cel. Zgod-
nie z kolejnymi zmianami, mieszkania socjalne 
będą wynajmowane również osobom, które są 
członkami wspólnoty samorządowej, znalazły się 
w niedostatku i zamieszkują w lokalu, w którym na 
osobę przypada mniej niż 6 m2 ogólnej powierzchni 
pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobo-
wego – mniej niż 12 m2. Nowe zasady ułatwią też 
otrzymanie mieszkania osobom w trudnej sytuacji, 
czyli niepełnosprawnym, którzy mają w orzeczeniu 
zapis, że powinny posiadać oddzielny pokój, nie-
pełnosprawnym w stopniu znacznym, kobietom 
powyżej 20 tygodnia ciąży lub małżonkom po 
rozwodzie. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego 
będzie przysługiwało również osobom, które na 
podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej 
zostały zobowiązane do opróżnienia zajmowanego 
lokalu, czyli w przypadku eksmisji. Zmienią się też 
przepisy dotyczące spadkobierców. — Chcemy je 
zaostrzyć. Jeżeli więc dzieci nadal będą chciały zaj-
mować lokal po rodzicach, muszą w nim mieszkać, 
opłaty za korzystanie z niego powinny być uregulo-
wane, a swoim postępowaniem lokator nie powinien 
wykraczać w sposób rażący przeciwko porządkowi 
domowemu — wyliczył wiceprezydent. Tłumaczył 
też, że przy przydzielaniu mieszkania obowiązywać 
będą nowe normy powierzchni (powierzchnia 
użytkowa lokalu nie może przekraczać 38 m2 dla 
1 osoby, 44 m2 – dla 2 osób i 50 m2 – dla 3 osób), 
ale z racji, że, jak mówił, Rybnik jest przyjazny 
rodzinie, wprowadzono zapis o tym, że jeżeli wśród 
osób ubiegających się o mieszkanie jest młode 
bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma 
poniżej 35 lat), przy obliczaniu powierzchni, doli-
czona zostanie norma przypadająca na jedną do-
datkową osobę. Zanim radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę, radny Henryk Cebula pytał o pustostany.  
— W październiku w mieście było ponad 100 pu-
stostanów. Po uregulowaniu sytuacji prawnej i w za-
leżności od ich stanu technicznego, niektóre trafiają 
na listę mieszkań komunalnych, inne – mieszkań 
socjalnych — wyjaśnił wiceprezydent.

O alkoholu i dopalaczach  
— Program jest podstawą do wydatkowania 

środków z tzw. „korkowego”, a więc opłat wpływa-
jących do miasta z koncesji alkoholowych — mó-
wił Piotr Masłowski o Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017, 
który w porównaniu z poprzednim różni się  
w kilku punktach. Jak wyjaśnił wiceprezydent, 
ten nowy zawiera obszerną diagnozę i wyniki badań 
dotyczących nie tylko spożywania alkoholu  i zaży-
wania narkotyków, ale również coraz groźniejszych 
dopalaczy. Szacuje się, że w Rybniku od alkoholu 
uzależnionych jest ok. 2.800 osób, ponad 5.600 
dzieci wychowywanych jest w rodzinie z proble-
mem alkoholowym, od 7.000 do 9.800 rybniczan 
pije alkohol szkodliwie, a ofiarami przemocy 
domowej w rodzinach z problemem alkoholowym 

może być łącznie 7.400 dorosłych i dzieci. W 2014 r.  
na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji 
w Rybniku odnotowano 199 przestępstw narko-
tykowych, a w 2015 r. było ich już prawie 300.  
Z kolei z badań ankietowych przeprowadzonych 
w 2014 r. wśród 300 rybnickich nastolatków przez 
Strefę WzW „Wolnych z Wyboru”, 71 proc. z nich 
było namawianych, bądź proponowano im zażycie 
narkotyków, 40 proc. przynajmniej raz sięgnęło po 
substancje psychoaktywne, a aż 36 proc. ankieto-
wanych uznało dopalacze za nieszkodliwą używkę. 
W samym tylko lipcu 2015 r. Państwowa Inspekcja 
Sanitarna odnotowała w województwie śląskim 
800 przypadków zatruć dopalaczami – 145 z nich 
dotyczyło Rybnika. 

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 
rok 2017 pojawiła się oferta pomocy dla dorosłych 
członków rodzin pijących, w tym dla DDA (Doro-
słe Dzieci Alkoholików) oraz dla osób współuza-
leżnionych. Do listy kilku instytucji realizujących 
program dodano też organizacje kościelne i, jak 
zapowiedział Piotr Masłowski, być może uda 
się również zapewnić pomoc bezdomnym piją-
cym i sfinansować dla nich łaźnię. Zanim radni 
jednogłośnie przyjęli program, radny Arkadiusz 
Szweda (PiS) nie krył zaskoczenia tak znacznym 
wzrostem na terenie województwa śląskiego  
i Rybnika zatruć związanych z dopalaczami. Za-
proponował też przyznanie konkretnego budżetu 
na realizację choćby jednego autorskiego progra-
mu, podobnego do tego z sąsiednich gmin, gdzie 
pod hasłem „Mega średnia” dzieciaki z rodzin 
dotkniętych patologią współpracują z ucznia-
mi-prymusami. Wiceprezydent mówił o tym, że  
w propozycjach działań z zakresu narkomani, do 
programu wpisano działalność leczniczą, której nie 
było w poprzedniej edycji. Przypomniał też, że na 
terenie miasta działa Ośrodek Leczenia Uzależ-
nień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie 
„Integrum”, który dzięki zapisom w programie 
będzie mógł rozszerzyć swoją działalność. — Z 
tzw. „korkowego” w 2017 roku planujemy wydać 
3 mln 100 tys. zł — zapowiedział wiceprezydent, 
przypominając, że z tych środków finansowane 
są m.in. świetlice środowiskowe, konkursy, obozy 
organizowane przez MOSiR, czy takie właśnie 
programy, o jakich mówił radny Szweda. — Być 
może ten, o którym pan wspomniał, również jest 
ciekawą propozycją — zauważył Piotr Masłowski.

Rzecz o kulturze
Kto by pomyślał, że ogłoszenie jednolitego 

tekstu uchwały, a więc projektu o typowo 
porządkowym charakterze, może wzbudzić 
dyskusję. A tak właśnie było przy omówieniu 
jednolitego tekstu uchwały dotyczącej przy-
znawania dorocznych nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury.

Henryka Cebulę zaskoczył fakt, że kandydatów 
do nagrody prezydenta w dziedzinie kultury może 
zgłaszać również sam prezydent. — Nie wiem, 

w „Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłob-
ka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki 
nad dziećmi do lat trzech” – to tytuł projektu, 
na który miasto otrzymało niecałe 1,3 mln zł  
unijnego dofinansowania. Projekt ruszy w stycz-
niu 2018 i zakłada wyposażenie oraz środki na 
funkcjonowanie żłobka, który jeszcze w tym 
roku ma powstać na Nowinach, w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej. Na 
jego wybudowanie w budżecie miasta zabez-
pieczono kwotę 3,5 mln zł. W pierwszym pu-
blicznym żłobku w Rybniku opiekę ma znaleźć 
80 dzieci do lat trzech.

w 11 stycznia w urzędzie miasta na pierwszej  
w tym roku sesji spotkali się członkowie Rybnic-
kiej Rady Seniorów. W czasie posiedzenia radni 
podsumowali dwa lata swojej dotychczasowej 
działalności – cieszące się zainteresowaniem 
poniedziałkowe seanse filmowe i spotkania chó-
ralne, karty rabatowe dla rybniczan w wieku 60 
plus, dni seniora, czy konkurs poetycki. — Oby 
zapału i energii wystarczyło nam na pozostałą 
część naszej kadencji, bo jesteśmy właśnie na 
jej półmetku — zauważyła Jolanta Groborz, 
przewodnicząca RRS. W planach na 2017 rok 
są m.in. zajęcia komputerowe dla seniorów, 
cykliczne wykłady medyczne, czy projekt reali-
zowany wspólnie z „Mechanikiem”. W czasie 
sesji rozmawiano też o dobrej współpracy  
z dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej i ofercie, 
jaką dla seniorów szykuje Klub Kultury Harcówka 
w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Wiceprezydent Piotr 
Masłowski zapowiedział też współpracę z RRS  
w sprawie popularyzacji wśród seniorów no-
szenia odblasków oraz wypełniania tzw. kopert 
życia, w których osoby starsze mają umieszczać 
najważniejsze informacje o stanie swojego 
zdrowia i przyjmowanych lekach, a także dane 
kontaktowe najbliższej rodziny. Takie koperty 
powinny być przechowywane w lodówce, bo 
ta znajduje się w każdym domu i ratownicy 
medyczni mogą łatwo do niej dotrzeć.  

w W Święto Trzech Króli, w kościele Królowej 
Apostołów w Śródmieściu odbył się koncert 
kolędowy na rzecz Niemedycznego Hospicjum 
Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego. Sym-
patycy, wolontariusze i bliscy podopiecznych 
hospicjum wspólnie z prezydentem Piotrem 
Kuczerą wysłuchali kolęd, pastorałek i świą-
tecznych przebojów w wykonaniu młodzieżo-
wych orkiestr z rybnickiej szkoły muzycznej, 
które poprowadzili Ryszard Ucher i Justyna 
Dzierbicka-Przeliorz. — Po występie wspólnie 
świętowaliśmy przy kawie, herbacie i wypiekach 
przygotowanych przez naszych wolontariuszy, 
ale przede wszystkim zbieraliśmy datki na po-
trzeby hospicjum — mówi Katarzyna Lechowicz, 
szefowa stowarzyszenia. Uczestnicy koncertu 
okazali się hojni, bo do puszek zebrano łącznie 
2.041 zł, za które hospicjum zakupi kolejne 
łóżko rehabilitacyjne dla swych podopiecznych. 
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Miasto w skrócie
czy zasadnym jest żeby 
prezydent zgłaszał osobę 
do własnej nagrody — 
pytał radny SRD. — Nie 
rozumiem dlaczego nie, 
skoro jest to nagroda 
prezydenta — odpowie-
dział Piotr Kuczera. 
Prezydent zwrócił też 
uwagę, że kandydatów 
mogą zgłaszać również 
inne instytucje, w tym 
rady 27 dzielnic, więc 
paleta nominujących jest 
wystarczająco szeroka. 
— Jestem zdziwiony, że 
radny Henryk Cebula 
chce mi odebrać możliwość zgłoszenia osób do 
mojej własnej nagrody. W podobnym tonie wy-
powiedział się Benedykt Kołodziejczyk (PO),  
a Piotr Masłowski przypomniał, że punkt sesji 
nie dotyczy zmian, ale ogłoszenia jednolitego 
tekstu tej uchwały, której treść została przyjęta już  
w grudniu ubiegłego roku, więc zgłaszane uwagi 
i tak nie mogą zostać uwzględnione. Zgodził się 
z tym Arkadiusz Szweda, ale, jak stwierdził, sko-
rzysta z możliwości i zabierze głos w rozpoczętej 
już dyskusji: — Rozumiem po części te obawy, a od 
zeszłego roku rozumiem je zdecydowanie bardziej, 
skoro wówczas nagroda kultury trafiła w ręce oso-
by zgłoszonej przez prezydenta, wobec której było 
wiele krytycznych głosów. Więc zagrożenie tego 
typu patologiami – łączenia możliwości zgłaszania 
i wręczenia nagrody – rzeczywiście istnieje — mówił. 
— Też miałem podobne obiekcje, ale napisałem 
do prezydenta pismo w tej sprawie i przedstawione 
argumenty dotyczące przyznania tej nagrody mnie 
przekonały — dodał Mariusz Węglorz (Wspólnie 
dla Rybnika), a Piotr Kuczera zaznaczył, że tylko 
na mocy prezydenckiego zarządzenia można taką 
nagrodę przyznać i określić jej wysokość. — Jest 
więc tak, że to prezydent ją wręcza, a co więcej, 
decyduje o niej i chyba dlatego jest to nagroda 
prezydenta — skwitował Piotr Kuczera. — Nie 
odbieramy prezydentowi możliwości decydowania 
o tym, kto otrzyma tę nagrodę. My mówimy tylko, 
żeby osoby poza prezydentem mogły zgłaszać kan-
dydatów — mówił Cebula. Piotr Kuczera wyliczył, 
że zgodnie z uchwałą oprócz niego kandydatów 
mogą zaproponować również: przewodniczący 
Rady Miasta, instytucje kultury i rady dzielnic, 
organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-
kulturalnym, uczelnie wyższe i placówki oświato-
we, związki twórcze i przedstawiciele środowiska 
twórczego, agencje artystyczne i wydawnictwa 
oraz redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji  
— … czyli właściwie każdy może zgłosić kandydatu-
rę, ale ostateczną decyzję i tak podejmuje prezydent. 
Nie doprowadzajmy do dziwnych sytuacji, że będę 
zmuszony prosić dyrektora jakiejś jednostki o wska-
zanie kandydatów, bo to absurdalne. Wolę to robić 
z odsłoniętą przyłbicą, bo i tak, jak zauważył radny 
Węglorz, jeżeli pojawiają się pytania o to, dlaczego 
dana osoba nie dostała lub dostała nagrodę, to na 

nie odpowiadamy i wyjaśniamy. Nie szukałbym tutaj 
żadnego drugiego dna, nie mówiąc już o patologii. 
Sprawę próbowała wyjaśnić Małgorzata Piaskowy 
(WdR): — Myślę, że radnym, którzy się wypowiadali 
chodzi o to, że jeżeli wśród osób zgłoszonych do 
nagrody będzie też taka wskazana przez prezydenta, 
to może istnieć podejrzenie, że z grona kilkunastu 
kandydatów prezydent i tak wybierze właśnie tą, 
którą sam zgłosił. I chyba tak naprawdę to może 
budzić wątpliwości — podsumowała. Uchwała 
została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym.  

Szczegółowo 
o środowisku
Jak co roku radni wysłuchali informacji  

o stanie środowiska na obszarze województwa 
śląskiego, tym razem za rok 2015 r. (roczny 
poślizg jest specyfiką tego opracowania).  
Ze względu na obszerność tego raportu, wice-
prezydent Janusz Koper skupił się jedynie na wy-
branych zagadnieniach. Dużo miejsca poświęcił 
największej bolączce nie tylko naszego miasta, 
czyli zanieczyszczeniu powietrza. Mówił o tym, że 
w skali województwa nastąpił wprawdzie spadek 
emisji zanieczyszczeń pyłowych, ale i tak w 2015 r.  
Rybnik znajdował się na niechlubnym drugim 
miejscu, za Dąbrową Górniczą. Nie lepiej było 
w przypadku innych szkodliwych parametrów – 
nasze miasto wciąż znajdowało się w czołówce 
gmin, w których przekroczone były średnie roczne 
stężenia szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszo-
nego PM10, mimo tego, iż w porównaniu z 2014 r.  
i tak w Rybniku odnotowano spadki. — Podej-
mowane przez nas działania przynoszą więc jakieś 
rezultaty — mówił wiceprezydent, ale zwrócił też 
uwagę na fakt, że muszą one być skoordynowane 
w ramach kilku województw, bo sam Rybnik 
niewiele zdziała, gdyż powietrze nie zna granic. 
Na dodatek w 2015 nie pomagały nam również 
bezwietrzne dni, które mogłyby tę niekorzystną 
sytuację zmienić. Janusz Koper nawiązał też do 
tematu pokładu soli kamiennej w okolicach Pa-
ruszowca, zasygnalizowanego podczas rozmów w 
sprawie budowy nowej, prywatnej kopalni. — Przy 
okazji tamtej dyskusji pojawiła się kwestia: czy pod 
tą dzielnicą jest sól, czy jej tam nie ma. Z tego ra-

w 19 stycznia strażnicy ekopatrolu sprawdzili, czym 
mieszkańcy Boguszowic dogrzewają swoje miesz-
kania. Niestety, aż trzy osoby zostały „przyłapane” 
na spalaniu odpadów. W piecach znaleziono 
resztki płyt meblowych i ram okiennych. Każdy 
ze sprawców wykroczenia został ukarany man-
datem w wysokości 500 zł. — Spalanie odpadów 
drewnianych, nasączonych żywicami, klejami 
bądź innymi substancjami, które pod wpływem 
wysokiej temperatury przekształcają się w trujące 
związki, jest zabronione — przypomina Dawid Bła-
toń, rzecznik prasowy rybnickiej straży miejskiej. 

w W piątek 13 stycznia rano w jednym z mieszkań 
bloku nr 17 przy ul. Wandy na osiedlu Nowiny, 
znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn, obaj byli po 
sześćdziesiątce. Policjanci z pomocą strażaków 
weszli do mieszkania po interwencji jednego  
z mieszkańców bloku, który podejrzanie długo 
nie widział swojego sąsiada. Strażacy nie stwier-
dzili podwyższonego poziomu tlenku węgla. 
Odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci obu 
mężczyzn mają dać wyniki sekcji zwłok oraz ba-
dań toksykologicznych. Nie można wykluczyć, że 
śmiertelnie zatruli się alkoholem niewiadomego 
pochodzenia.

w 16 stycznia dyżurny straży miejskiej przyjął anoni-
mowe zgłoszenie o dwóch szczeniakach, które zo-
stały porzucone w Niedobczycach przy ul. Rymera. 
Do czasu przyjazdu patrolu zaopiekował się nimi 
pracownik jednej z okolicznych firm. Strażnicy 
przekazali małe czworonogi do schroniska. Dotąd 
nie udało się ustalić, kto pozostawił zwierzęta. 
Straż miejska prosi o kontakt osoby, które mają 
informacje na ten temat. 

w Tradycyjnie już na początku roku portal edukacyjny 
Perspektywy przedstawił ranking najlepszych szkół 
średnich, czyli ponadgimnazjalnych w kraju. Na 
czwartym miejscu w województwie śląskim (58.  
w Polsce) znalazło się II LO „Frycza”. W porówna-
niu z poprzednim notowaniem licealiści z „Frycza” 
poprawili się o jedno miejsce w województwie  
i o 26 w kraju i ponownie zdobyli tytuł „Złotej 
Szkoły”. Spadki zanotowały natomiast inne popu-
larne rybnickie ogólniaki – 16. miejsce na Śląsku 
(140. w Polsce) zajęło I LO „Powstańców Śl.”,  
a 27. (207.) – Liceum Sióstr Urszulanek. Najlep-
szym liceum w kraju został ogólniak ze Szczecina, 
a wśród techników – placówka z Bydgoszczy. Naj-
wyższe, 15. miejsce wśród rybnickich techników 
w województwie zajęło T nr 2 z „Mechanika” (76.  
w Polsce), które odnotowało spory skok w po-
równaniu z poprzednim rankingiem i również 
otrzymało tytuł „Złotej Szkoły”. Swoje miejsce po-
prawiło też T nr 1 z „Tygla”, które zajęło 19 miejsce 
na Śląsku i 126. w kraju. W tegorocznym rankingu 
Perspektywy pod uwagę wzięto wyniki matur  
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 
oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmio-
towych. W przypadku techników uwzględniono 
też wyniki egzaminów zawodowych.    

Budżet miasta na rok 2017 to drugi budżet w pełni przygotowany przez prezydenta Piotra Kuczerę  
i jego najbliższych współpracowników
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Miasto w skrócie portu wyraźnie wynika, że sól kamienna występuje 
w trzech miastach – Rybniku, Żorach i Orzeszu, 
więc potwierdza się to, na co zwracała uwagę prof. 
Irena Pluta – zasoby soli są tutaj ogromne — mówił 
Janusz Koper. Wspomniał również o niekorzyst-
nym poziomie wód Nacyny i Rudy, poziomach 
hałasu i gospodarce odpadami. Raport o stanie 
środowiska dostępny jest na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska (www.katowice.pios.gov.pl).

Do zanieczyszczenia powietrza w naszym 
mieście nawiązał też Benedykt Kołodziejczyk, 
porównując dwa miasta: Żory, które mają mniej-
sze zanieczyszczenie, gdyż, jak mówił, ich stacja 
pomiarowa znajduje się na Osiedlu Sikorskiego 
oraz Rybnik, gdzie ustawiono ją przy ul. Borki  
w Orzepowicach, wśród gęstej zabudowy jedno-
rodzinnej, gdzie w piecach pali się „tym, czym się 
pali”. — Czy to jest obiektywne? Napiszę chyba do 
WIOŚ-u o odpowiedź, jakimi kryteriami się kieru-
ją, lokalizując swoje czujniki w tych, a nie innych 
miejscach — mówił. Z kolei Mirela Szutka (PiS) 
poruszyła temat smrodu w Kłokocinie. — Fetor 
w tej dzielnicy znów jest przeogromny, co pewnie 
ma związek z przedsiębiorstwem Best-Eko. Praw-
da jest taka, że w polskim prawie nie ma normy 
na smród, ale tam po prostu nie da się żyć, nie 
można otworzyć okna, że o wyjściu na spacer nie 
wspomnę. Co miasto chce zrobić z tym problemem? 
Czy oczyszczalnia Best-Eko została już ukarana 
mandatem? Ekopatrol karze przeciętnego miesz-
kańca Rybnika jeśli pali w piecu coś niewłaściwego, 
a jak jest z Best-Eko? — pytała. Janusz Koper 
przyznał, że problem jest duży i rzeczywiście nie 
ma normy na smród, więc trudno stwierdzić, czy 
w danym momencie już śmierdzi czy jeszcze tylko 
nieprzyjemnie pachnie. Zapewnił, że kontrole są 
przeprowadzane, a każdy sygnał od mieszkańców 
jest weryfikowany również przez pracowników 
wydziału ekologii. — Z końcem września skończył 
się problem z instalacją do przetwarzania osadów 
z oczyszczalni ścieków, prowadzoną przez firmę 
prywatną na terenie Best-Eko. Niestety funkcjono-
wała ona niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, 
więc zostały jej one cofnięte. Uciążliwości zniknęły, 
ale firma starała się o inne miejsce na prowadzenie 
działalności. W Rybniku takiej zgody nie dostała, 
jednak jesienią problem powrócił, bo firma prze-
niosła się 300 metrów dalej, na teren Żor i niestety 
do Kłokocina zaczął docierać smród z osadów, 
jakie składują na tamtej działce — wyjaśnił Koper. 
Mówił też, że Best-Eko jest regularnie poddawa-
ne kontrolom przez Wojewódzki, jak i Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Pozwoliły one 
wyjaśnić, że nieprzyjemne zapachy nie wydostają 
się z Best-Eko, ale właśnie z osadów wysypanych 
na działce w Żorach. — Z kolei smród, na jaki 
ostatnio skarżyli się mieszkańcy, związany jest 
z likwidacją przetworzonych, zbieranych przez 
ostatnich kilka lat odpadów zielonych w ramach 
RIPOK-u (Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych). Teraz są one wywożone 
do zagospodarowania poza terenem naszego miasta 

i mimo, że nie powinno tak być, niestety, towarzyszy 
temu nieprzyjemny zapach. Ta sytuacja powinna się 
diametralnie zmienić kiedy Best-Eko wybuduje halę 
i przeróbka odpadów zielonych będzie się odbywała 
pod dachem, z wykorzystaniem instalacji wyłapu-
jącej wszelkie zapachy — mówił wiceprezydent. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, hala  
o powierzchni ok. 2000 m2, ze wszystkimi instala-
cjami powinna powstać w 2017 roku.

Janusz Koper przedstawił też radnym raport 
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Rybnika za lata 2014-2015, do prezentacji 
którego prezydent jest zobligowany co dwa lata.  
— Jeżeli idzie o ochronę powietrza, w programie za-
pisano aż 34 zadania, na które w czasie tych dwóch 
lat przeznaczono 76,5 mln zł — mówił wiceprezy-
dent, przypominając, że w tym czasie miasto dofi-
nansowywało modernizację systemów ogrzewania, 
termomodernizowało placówki oświatowe, ale też 
modernizowało, remontowało i budowało drogi. 
W programie zapisano również m.in. pięć zadań 
z zakresu ochrony wód (m.in. dofinansowywanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków), 
cztery zadania z zakresu gospodarki odpadami 
(likwidacja azbestu) i sześć – z ochrony przyrody 
(budowa parku tematycznego przy ul. Kotucza). 

— Najwięcej zadań podjęto w zakresie ochrony 
powietrza i uregulowania gospodarki wodno-ście-
kowej — podsumował dwuletni program Janusz 
Koper. Wskazał też na priorytety do zrealizowa-
nia w ramach kolejnej edycji programu (2016-
2017), m.in. pozyskiwanie funduszy unijnych na 
działania inwestycyjne, wdrażanie programów 
służących ochronie powietrza w mieście czy 
kontynuowanie termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej (raport można znaleźć 
na stronie www.bip.um.rybnik.eu).  

Nie tylko drogi 
Wiceprezydent Janusz Koper zreferował też 

dwie kolejne uchwały, a rozpoczął od wyraże-
nia zgody rady w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Żorami na wspólną realizację zadania  
w ramach budowy odcinka Drogi Regionalnej 
Racibórz-Pszczyna. W związku z możliwością 
uzyskania dofinansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego do budowy regionalnej 
drogi Racibórz-Pszczyna (II etap), Żory i Rybnik 
muszą złożyć wspólny wniosek o dotację. Etap II 
obejmuje odcinek drogi od węzła Wodzisławskiego 
do skrzyżowania z ul. Sportową w Niewiadomiu  
(o długości 4123,10 m), znajdujący się w granicach 
administracyjnych Rybnika, ale też odcinek pomię-
dzy Rondem Rowieńskim a Rondem Raciborskim 
(o długości 933,99 m), zlokalizowany w granicach 
Żor. Stąd konieczność zawarcia porozumienia, na 
które radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie się zgo-
dzili. Podobnie zresztą jak na kolejną, zmieniającą 
uchwałę z listopada w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, do której radni musieli 
wrócić po miesiącu ze względu na błąd w jednym 
z załączników. 

w Straż miejska apeluje o zachowanie ostrożności w oko-
licach zamarzniętych zbiorników i akwenów wodnych. 
— Pomimo powszechnej świadomości, że wchodzenie 
na lód może być bardzo niebezpieczne, w naszym 
mieście wciąż popularnymi miejscami do zimowej 
rozrywki są zamarznięte zbiorniki wodne Pniowiec, 
Gzel, tzw. tama przy ul. Wielopolskiej i zbiornik wodny 
w dzielnicy Paruszowiec Piaski. Będziemy kontrolowali 
wymienione okolice i ostrzegali, czym zabawa na 
lodzie może się skończyć. Bardzo też prosimy rodzi-
ców i opiekunów, by dbali o bezpieczeństwo swoich 
pociech. Dobrym miejscem do jazdy na łyżwach jest 
lodowisko MOSiR-u przy ul. Gliwickiej — mówi Dawid 
Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.

w Na pochwałę i uznanie zasługuje postawa małżeństwa 
z Maroka-Nowin, które 11 stycznia zgłosiło strażnikom 
miejskim, że bezdomny potrzebuje przewiezienia do 
schroniska. W oczekiwaniu na przyjazd patrolu ryb-
niczanie zaprosili mężczyznę do swojego mieszkania 
i poczęstowali kolacją. Okazało się, że 32-latek nie 
ma się gdzie podziać od czasu opuszczenia szpitala, 
i że nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Dwa dni 
wcześniej funkcjonariusze pomogli przemarzniętemu 
38-latkowi, który nocą szedł boso z Niewiadomia  
w stronę Śródmieścia. Znaleziony mężczyzna był tak 
wyziębiony, że nie potrafił wyjaśnić dokąd zmierzał  
i gdzie mieszka. Strażnicy zabrali go na komendę, by 
się ogrzał, i wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczy-
zna trafił do szpitala.

w 4 stycznia strażnicy miejscy sprawdzali, czy właściciele 
nieruchomości wywiązują się z obowiązku odśnieżania 
chodników przylegających do ich posesji. Funkcjona-
riusze sprawdzili 60 ulic w 11 dzielnicach. 15 osób 
otrzymało pouczenia, jednak w przyszłości zaniedba-
nia będą surowiej karane. — Tym razem obyło się bez 
mandatów. Według naszych spostrzeżeń najgorzej 
odśnieżone chodniki były w dzielnicy Ligota-Ligocka 
Kuźnia, zaś najlepsza sytuacja panowała w Śródmie-
ściu — mówi Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.

w 31 grudnia późnym popołudniem stycznia wybuchł 
pożar w jednym z wielorodzinnych budynków komunal-
nych przy ul. Bogusławskiego w Boguszowicach-Osiedlu. 
Pierwsi na miejscu zjawili się policjanci z tamtejszego 
komisariatu, którzy nie bacząc na brak specjalistycz-
nego sprzętu weszli do mocno zadymionego już bloku  
i najpierw wyprowadzili z niego 60-letniego mężczyznę 
mieszkającego w lokalu, w którym wybuchł pożar,  
a potem jeszcze 13 innych osób, w tym sześcioro dzieci. 

w Początek roku upłynął w mieście pod znakiem cie-
płowniczych awarii. 3 stycznia około g. 8 pękła rura 
w rejonie ul. Budowlanych i dopływu sieciowego ciepła 
pozbawionych zostało m.in. 1009 mieszkań na osiedlu 
Dworek, przy ul. Raciborskiej 12 i 14 oraz przy ul. św. 
Józefa 31 i 33. Kilka godzin później, ok. 14 kolejna awaria 
pozbawiła ciepła bloki na osiedlach Chabrowa i Dąbrówki. 
Jak informowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Jastrzębiu Zdroju, ciepło nie docierało tam do 2110 
mieszkań. Z awarią ciepła zmagali się też mieszkańcy 
Kłokocina.
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Rada w nowej siedzibie
Zmiana siedziby Rady Dzielnicy Smolna 

sprawiła, że radni musieli też zmienić statut 
tej dzielnicy. Uwzględnia on skutki przeprowadz-
ki RD z pomieszczenia w budynku Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych do 
znajdującej się po sąsiedzku Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 przy ul. Rey-
monta 69. Dzielnica będzie korzystała z tamtej-
szego pomieszczenia nieodpłatnie (z wyjątkiem 
opłat za media). 

Kto pyta...
Mimo bardzo późnej pory radni nie od-

puścili ostatniego punktu, w którym zwykle 
zadają pytania oraz składają wnioski i inter-
pelacje. Tych ostatnich praktycznie nie było, 
zaś pytania – i owszem. Pierwsze radny Andrzej 
Wojaczek (BSR) zadał prezydentowi Masłowskie-
mu, a dotyczyło ono pogłosek o wypowiedzeniach 
w stowarzyszeniu „Uskrzydleni” – prezydent 
potwierdził, że były to jedynie pogłoski spowo-
dowane prawdopodobnie decyzją o podpisaniu 
jednorocznej, a nie wieloletniej umowy, jak to ma 
miejsce w przypadku dłużej działających organiza-
cji. Oświadczył też, że kwestie kadrowe należą do 
zarządu stowarzyszenia, a z punktu widzenia mia-
sta świetlice prowadzone przez „Uskrzydlonych” 
działają dobrze. Odpowiadający na kolejne pytania 
radnego, wiceprezydent Janusz Koper skorygował 
swoją wypowiedź co do długości wyremontowane-
go odcinka ul. 1 Maja w Chwałowicach, przyznał 
też, że nowe normy dopuszczalnego hałasu mogą 
sprawić, że w przypadku ulic Śląskiej i 1 Maja  
w Chwałowicach w godzinach szczytu mogą one 
być przekraczane. Wyjaśnił też, że zdegradowane 
przez kopalnię tereny (m.in. hałda Holona, Kielo-
wiec), o które radny pytał, w sensie biologicznym 
po rekultywacji odżyły, ale na możliwość ich za-
gospodarowania trzeba poczekać do wyjaśnienia 
spraw własnościowych. Odpowiadając na kolejne 
pytania prezydent Piotr Kuczera oświadczył, że 
po umorzeniu przez prokuraturę sprawy niego-
spodarności, jaką miasto zarzuciło b. dyrektorowi 
Zarządu Zieleni Miejskiej Andrzejowi Kozerze, 
przeprosin ze strony miasta nie będzie. Do nie-
prawidłowości bowiem doszło, tyle że straty nie 
przekroczyły 200 tys. zł, co, choć naganne, nie 
pociąga za sobą konsekwencji prawnych. Zazna-
czył, że jako prezydent miał obowiązek stosowne 
zawiadomienie w prokuraturze złożyć. 

Radna Anna Gruszka (SRD) w długiej wypo-
wiedzi wystąpiła w obronie Muzeum, które decyzją 
miasta przekazało część swoich parterowych po-
mieszczeń, gdzie dotąd organizowane były wystawy 
czasowe, mającemu problemy lokalowe Urzędowi 
Stanu Cywilnego. Wyraziła zdanie, że zwiększenie 
powierzchni USC nie może odbyć się kosztem tak 
zasłużonej placówki. Radna Gruszka przedstawiła 
też rekomendację rady muzeum, by jedną z ulic lub 
placów w przestrzeni miejskiej nazwać imieniem 
Juliusza Rogera. Wiceprezydent Masłowski wy-

tknął radnej (jednocześnie przewodniczącej rady 
muzeum), że problem zainteresował ją dopiero po 
podjęciu tematu przez media. Przytoczył fragment 
podpisanego przez radną protokołu z posiedzenia 
rady muzeum, na którym sprawę omawiano, jed-
nak nie ma w nim śladu krytycznych uwag radnej 
Gruszki czy też sugestii podjęcia w tej sprawie 
uchwały. Po raz wtóry wyjaśnił też motywy tej 
decyzji, która w istotny sposób nie ograniczy dzia-
łalności wystawienniczej muzeum, tym bardziej, że 
jest to rozwiązanie czasowe. 

Radny Arkadiusz Szweda pytał, czy miasto 
podjęło rozmowy z Głównym Instytutem Górnic-
twa w sprawie dronów, które można wykorzystać 
do monitorowania i badania spalin z kominów. 
Jednak prezydent Kuczera wyraził opinię, że eko-
patrole dobrze się sprawdzają, a drony, zwłaszcza 
przy powiewach wiatru, zawodzą. Radny pytał też 
o udział prezydenta w obywatelskim proteście 
na rynku 13 grudnia, pytając czy organizatorzy 
zostali obciążeni kosztami korzystania z miejskiej 
infrastruktury. — Byłem na proteście, bo chciałem. 
Zaś organizatorzy mieli własne nagłośnienie, a scena 
była wolna… — odpowiedział prezydent Kuczera. 

Radny Henryk Cebula poprosił o dołączenie 
do otrzymanych już notarialnych aktów daro-
wizny związanych z przejęciem przez miasta 
od Kompanii Węglowej obiektów kop. Ignacy,  
a od starostwa rybnickiego terenów zabytkowego 
szpitala Juliusz, dalszych materiałów na ten temat, 
tj. protokołów rozmów, których akty notarialne 
były konsekwencją. Prezydent Kuczera zapewnił, 
że w tej sprawie nie ma trzeciego dna i materiały 
zostaną radnemu udostępnione. Henryk Cebula 
wyraził też życzenie otrzymania: listy umorzeń 
czynszów przez ZGM, listy delegacji radnych od 
2014 r., a także wyników ankiety w sprawie niskiej 
emisji. Pytał też o zaawansowanie prac marszałka 
woj. śląskiego nad uchwałą w sprawie programu 
walki z niską emisją, a prezydent Kuczera zapew-
nił, że są kontynuowane, przyspieszeniu uległy też 
prace na szczeblu krajowym. 

Niezbyt przyjazną atmosferę posiedzenia prze-
łamał na zakończenie życzeniami miłej atmosfery 
świątecznej przewodniczący Jan Mura (WdR).   

•   •    •
W czasie ostatniej w 2016 roku sesji radni głoso-

wali też nad odwołaniem Przewodniczącego Rady 
Miasta Rybnika – ostatecznie Jan Mura pozostał 
na stanowisku (za jego odwołaniem głosowało 
8 radnych, 15 było przeciwnych). Jednogłośnie  
i bezdyskusyjnie przyjęto też jednolity tekst 
uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki. Jednogłośnie 
ustalono też szczegółowe warunki umarzania, 
odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyży-
wienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego 
przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub  
w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

(WaT), (S), (r)

Miasto w skrócie
w 15 lutego w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się drugi 

międzyszkolny turniej studniówkowego poloneza.  
W ubiegłym roku w TZR rywalizowało pięć reprezen-
tacji szkół ponadgimnazjalnych, a najlepiej poloneza 
zatańczyli maturzyści z „Mechanika”. Podobnie, jak 
przed rokiem tegoroczne tańce oceniać będzie mło-
dzieżowe i profesjonalne jury.

w 16 stycznia w komendzie policji odbyła się narada 
roczna, w czasie której podsumowano nie tylko 
ubiegłoroczne efekty pracy rybnickich policjantów, 
ale i wsparcie, jakiego udzieliły policji samorządowe 
władze miasta i regionu. Rybnik przekazał w ubiegłym 
roku rybnickiej policji kwotę 263.200 zł. Najwięcej – 
153 tys. zł miasto dołożyło do zakupu pięciu radiowo-
zów; 80 tys. zł przeznaczono na dodatkowe „służby”; 
24,2 tys. zł na sprzęt, m.in. fotograficzny, do obsługi 
zdarzeń i po 3 tys. zł na nagrody dla policjantów i na 
zakup ogólnodostępnego (w holu komendy), stacjo-
narnego alkomatu. 

w 20 stycznia późnym wieczorem kilkaset metrów 
od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Orzepowicach znaleziono ciało 32-letniego męż-
czyzny. Wcześniej pojawił się na szpitalnym oddziale 
ratunkowym. Bliscy zmarłego twierdzą, że uskarżał 
się na ból w klatce piersiowej. Szpital informuje,  
że badanie EKG nie wykazało żadnych nieprawidłowo-
ści kardiologicznych i, że na wypisie odnotowano brak 
wskazań do hospitalizacji. Przyczynę śmierci miała 
wyjaśnić zaplanowana na 25 stycznia sekcja zwłok. 
Rybnicka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo  
w sprawie błędu w sztuce lekarskiej. Po tym wydarze-
niu na szpitalnym oddziale ratunkowym pojawiła się 
urna na anonimowe ankiety, które powinni wypełnić 
pacjenci mający zastrzeżenia do jego funkcjonowania.

w Dwa dni później na ul. Rajskiej w Boguszowicach  
w karetce transportowej zmarł jadący na badania do 
szpitala w Orzepowicach 62-letni mężczyzna, który 
wcześniej uskarżał się na kłopoty z oddychaniem.  
I w tym przypadku prokurator zarządził sekcję zwłok.

w Już 15 dzików odstrzelono w ramach zaplanowanego 
jeszcze w ubiegłym roku odstrzału interwencyjnego 
tych zwierząt. Myśliwy-specjalista odstrzelił dziki  
w okolicach ul. Nadbrzeżnej (dzielnica Północ), a także 
w Kamieniu i w Boguszowicach. 

w Za blisko 344 tys. zł wyłoniona w przetargu firma  
z Oświęcimia wybuduje na Błoniach (dzielnica Paruszo-
wiec-Piaski) owalny tor do jazdy na rolkach. Zgodnie 
z ofertą ma być gotowy do 15 marca, a wykonawca 
udzieli na niego 60-miesięcznej gwarancji. 

w W niedzielę 22 stycznia przed północą strażacy 
rozpoczęli gaszenie pożaru w wolno stojącym „wie-
lofunkcyjnym” budynku przy ul. 1 Maja w centrum 
Chwałowic, który użytkowało kilka firm. Akcja trwała 
blisko 20 godzin, a straty oszacowano na 1,4 mln zł. 
Zdaniem strażaków przyczyną pożaru było podpale-
nie, ale czy faktycznie tak było ustali biegły powołany 
przez prowadzącą postępowanie policję. Wiele wska-
zuje na to, że budynek będzie musiał być wyburzony.

9Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Noworoczne obrady rozpoczęły się od ma-
łego zamieszania. Andrzej Wojaczek (BSR) 
wnioskował o uzupełnienie porządku obrad  
o pismo, a właściwie apel „w sprawie intensy-
fikacji działań mających na celu uchwalenie 
przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji 
prawnych pozwalających samorządom na walkę 
z niską emisją”. Radca prawny zwrócił jednak 
uwagę, że o ile takiego projektu uchwały nie 
zgłasza na sesji prezydent miasta, to powinien on 
być przekazany do zaopiniowania odpowiedniej 
komisji branżowej rady miasta. Wtedy Henryk 
Cebula (Samorządowy Ruch Demokratyczny) 
zaproponował, by zarządzić przerwę w obradach 
i w tym czasie zwołać posiedzenie komisji eko-
logii i górnictwa, ale w głosowaniu stosunkiem 
głosów 13:12 jego wniosek przepadł. Chwilę 
później Wojciech Kiljańczyk (PO) poinfor-
mował, iż wcześniej, w kuluarach rozmawiał  
z przedstawicielami klubów BSR-u i PiS-u 
w sprawie podjęcia przez radę, na wniosek 
wszystkich klubów, podobnej uchwały, będącej 
apelem do rządu RP, nie krył więc zaskoczenia 
propozycją Andrzeja Wojaczka. Arkadiusz 
Szweda (PiS) zaproponował ogłoszenie przerwy, 
w czasie której mieliby się spotkać przewod-
niczący wszystkich klubów radnych, a Henryk 
Cebula raz jeszcze opowiedział się za uwzględ-
nieniem wniosku BSR-u. Głos zabrał również 
radny Adam Fudali (BSR), który stwierdził, 
że rządząca większość za nic ma jakość życia 
mieszkańców i, zwracając się głównie do ogląda-
jących transmisję z sesji internautów, stwierdził, 
że mniejszość w radzie nie ma nic do gadania 
i jest torpedowana przez rządzącą większość. 
— To dyktatura, to nie ma nic wspólnego z  de-
mokracją — mówił były prezydent. Ostatecznie 
przy 15 głosach „za” i 10 przeciwnych przyjęto 
pierwotny porządek obrad. 

Prezydent Piotr Kuczera swoje zwyczajowe 
wystąpienie rozpoczął od informacji, iż właśnie 
w dniu sesji zarząd województwa przyjął projekt 
uchwały antysmogowej, i że wkrótce będzie nad 
nim procedować sejmik. Dodał też, że w myśl 
tego projektu od 1 września będzie w wojewódz-
twie obowiązywać zakaz spalania mułów, floto-
koncentratów oraz wilgotnego drewna. Chwilę 
później prezydent przedstawił też doroczne 
sprawozdanie z prac prezydenckiej komisji ds. 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W czasie pierwszej w nowym roku sesji do-
konano też pierwszych zmian w budżecie na 
2017 rok. O tę samą kwotę ponad 742 tys. zł 
zwiększono planowane wydatki bieżące, pla-
nowane przychody (wolne środki) oraz plano-
wany deficyt budżetu (do ponad 137,5 mln zł),  
a zmniejszono nadwyżkę operacyjną.  

Rada zdecydowała również o przystąpieniu 
do sporządzenia kolejnych planów zagospo-
darowania przestrzennego, które będą obej-
mować: obszar w rejonie ul. Chodkiewicza  
w Niedobczycach (nowy układ komunikacyjny), 
trzy obszary w rejonie ulic: Łącznej w Orzepo-
wicach, Parkowej w Meksyku i Górnośląskiej 
w Niedobczycach (korekta zapisu ustaleń dla 
terenów przeznaczonych pod usługi) oraz sześć 
niewielkich terenów w dzielnicach:  Radziejów, 
Orzepowice, Golejów, Popielów, Zebrzydowi-
ce i Zamysłów, w rejonie ulic: Spółdzielczej, 
Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, 
Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (ko-
rekta układów komunikacyjnych  oraz dosto-
sowanie do obowiązującego, nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego).

Darmowe przedszkola 
dla sześciolatków
Rodzice sześciolatków nie będą już płacili 

za przedszkole, nawet gdy ich dziecko będzie 
spędzać w nim więcej niż pięć godzin dzien-
nie. Opłaty za dzieci młodsze pozostają bez 
zmian. Jak wyjaśnił Wojciech Świerkosz, ma to 
związek z nowelizacją ustawy, w myśl której sze-
ściolatki uczęszczające do przedszkoli objęte zo-
stają subwencją oświatową. Zmiana nie dotyczy 
pozostałych maluchów. Tak więc pięciogodzinny 
pobyt dziecka w przedszkolu jest darmowy, a za 
każdą dodatkową godzinę rodzice pięciolatków 
i dzieci młodszych zapłacą złotówkę. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Nauczyciel z dotacją
— W porównaniu z rokiem ubiegłym nic 

się nie zmienia — zapowiedział Wojciech 
Świerkosz, referując uchwałę o podziale 
środków na dofinansowanie form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli w roku 2017. 
W uchwale jest mowa o dofinansowaniu, jakie 
mogą zdobyć nauczyciele, którzy po uzyskaniu 
zgody dyrektora podejmą studia, studia pody-
plomowe czy kursy kwalifikacyjne. W przypadku 
licencjackich studiów językowych maksymalna 
kwota dofinansowania wynosić będzie do 80 
proc. wpłaty dokonanej przez nauczyciela, 
jednak nie więcej niż 1.500 zł; w przypadku 
studiów uzupełniających – do 90 proc. wpłaty 
(nie więcej niż 2.000 zł), a w przypadku studiów 
podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – do 
100 proc. wpłaty (nie więcej jednak niż 2.500 zł). 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zmienili program
Radni jednogłośnie wprowadzili zmiany 

do przyjętego w listopadzie ub. roku „Pro-
gramu współpracy Rybnika z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego” na rok 2017. Była to zmiana kosmetycz-
na, zasugerowana telefonicznie przez nadzór 
prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
a polegała na wykreśleniu dwóch słów z jednego 
z rozdziałów. Przypomnijmy: program współ-
pracy wskazuje priorytetowe zadania publiczne, 
które w 2017 roku miasto zamierza realizować 
wspólnie z organizacjami pozarządowymi,  
a także określa tryb powoływania i działania 
komisji konkursowych, opiniujących oferty 
składane w otwartych konkursach na realizację 
tychże zadań. Zgodnie z programem w 2017 
roku preferowane będą projekty realizowane 
na obszarach objętych rewitalizacją, a wysokość 
środków zaplanowanych na jego realizację 
to 12.569.908 zł. Program współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi dostępny jest 
na stronie internetowej (bip.um.rybnik.eu).  

Za życiem
W styczniu weszła w życie ustawa o wspar-

ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
Zadania z nią związane realizować będzie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 
Placówka będzie m.in. wypłacać jednorazo-
we świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu 
urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą jego życiu. Nowe zadania zostały 
wpisane do statutu tej placówki, a radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę nadającą rybnickiemu 
OPS-owi nowy statut.

Duża rodzina z ulgą, 
e-palacze z zakazem
— Główna zmiana, jaką wprowadzamy 

do regulaminu wynika z przyjęcia Programu 
„Duża Rodzina” — referował Janusz Koper 
nowy regulamin przewozu osób, bagażu 
lub zwierząt w komunikacji miejskiej orga-
nizowanej przez Zarząd Transportu Zbio-
rowego. — Wielodzietne rodziny zyskają prawo 
do pięćdziesięcioprocentowej ulgi w przejazdach 
autobusami komunikacji miejskiej. Dotyczy to 
zarówno rodziców lub opiekunów, jak i ich dzieci. 
Przywilej ten będzie obowiązywał w takiej rodzinie 
przez cały czas. Jeżeli starsze dzieci rozpoczną 
życie na własny rachunek, młodsze nie stracą tej 
ulgi. Nawet kiedy wszystkie dzieci już się usamo-
dzielnią, ich rodzice lub opiekunowie nadal będą 
mogli korzystać z takiego uprawnienia — mówił 
wiceprezydent. Regulamin, który będzie obo-
wiązywał od 1 marca, uwzględnia też możliwość 
zakupu biletu poprzez urządzenia mobilne 
(m.in. smartfony) oraz zakazuje palenia tytoniu 
i e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych 

Noworoczne obrady
Pierwsza w 2017 roku sesja rady miasta odbyła się 12 stycznia,  

a radni przystąpili do niej w pełnym 25-osobowym składzie.
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Blok Samorządowy Rybnik
Przyjmując budżet na 2017 r.  

musimy zdać sobie sprawę  
z tego, iż jest to budżet bardzo 
obciążony. Obciążony z jednej 
strony bardzo dużymi wydatka-
mi w kwocie ponad 853 mln zł,  
a z drugiej strony dużym deficy-
tem. Na pokrycie tego deficytu 
miasto musi zaciągnąć zobowią-
zania o charakterze kredytowym 
w wysokości ponad 136 mln zł.  Istotne znaczenie dla stabi-
lizacji finansowej miasta ma wysokość nadwyżki operacyjnej. 
W projekcie budżetu na 2017 r. jest to kwota 4,2 mln zł.  
To bardzo mało. Dla porównania w latach poprzednich, 
nadwyżka operacyjna wynosiła kilkadziesiąt milionów zł. 
Wszyscy wiemy, że w chwili obecnej najważniejszą inwestycją 
dla miasta jest budowa drogi Racibórz- Pszczyna. Z tego też 
powodu miasto powinno prowadzić konsekwentną politykę 
racjonalizacji wydatków. A tak nie jest. Propozycje wydatków 
w budżecie zaplanowane są z nieodpowiedzialnym rozma-
chem, można rzec, że jest to „festiwal wydatków”. W 2017 r.  
planowany jest zakup 15 samochodów (różnego rodzaju) 
na kwotę ponad 2 mln zł, zakup kosiarek samojezdnych w 
kwocie 22 tys. zł każda, przeznaczonych na dzielnicowe boiska 
piłkarskie. Na koncert przeznaczono 1 mln zł, jak wszyscy 
wiemy tegoroczny koncert nie trafił w gusta mieszkańców. 
Małe zainteresowanie występami zespołów przyczyniło 
się do niskiej frekwencji, a miasto kosztowała ta impreza 
ponad 1,2 mln zł. Czyżby szykowała nam się powtórka z 
rozrywki za tak ogromne pieniądze? Dla porównania kon-
certy w latach poprzednich kształtowały się na zbliżonym 
poziomie finansowym, a ich jakość i frekwencja różniły się 
znacznie. To tylko niektóre przykłady rozmachu budżeto-
wego. Z dużym niepokojem obserwujemy także znaczący 
wzrost zatrudnienia w okresie 2014-2017 – wzrost o 268 
etatów (…), co w efekcie końcowym daje kwotę wzrostu 
wynagrodzeń o ponad 33 mln zł. Należy także podkreślić, 
że konieczna jest również dopłata ze środków własnych 
do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji 
ogólnej w wysokości 47,7 mln zł. Część oświatowa sub-
wencji ogólnej od lat jest zbyt niska w stosunku do kosztów 

rzeczywistych. Dofinansowania wymagają także Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej do wysokości 10,6 mln zł, jak rów-
nież Zakład Transportu Zbiorowego w wysokości 20,3 mln zł.  
Wszystkie te pozycje są z roku na rok coraz wyższe. Biorąc 
powyższe pod uwagę pojawia się pytanie o sposób doko-
nania waloryzacji dochodów i wydatków bieżących, gdyż  
z uzasadnienia projektu budżetu 2017 wynika, że już w 2018 
roku trzeba zmniejszyć wydatki bieżące o 9 mln zł. Zauważamy 
dużą niekonsekwencję w tym temacie. Z jednej strony w 2017 r.  
planujemy nadmierne wydawanie pieniędzy, a w następnym 
roku  zapowiadane są drastyczne cięcia wydatków. Odnośnie 
dochodów własnych uzyskiwanych z PIT istnieje ogromne 
prawdopodobieństwo przeszacowania tych dochodów. Wąt-
pliwe jest, by zakładany w projekcie budżetu wzrost udziału 
tego podatku z 48,04% do 48,14 zrekompensował zmiany 
w kwocie wolnej od podatku. Dlatego radni Klubu Bloku 
Samorządowego Rybnik apelują o rozsądne wydatkowanie 
środków w budżecie w 2017 r., mając na uwadze realizację 
najważniejszej dla miasta, zaplanowanej jeszcze przez prezy-
denta Adama Fudalego inwestycji, budowy drogi Racibórz-
Pszczyna. Pamiętajmy o tym, że nadwyżka operacyjna jest na 
bardzo niskim poziomie i należy robić wszystko, aby ten jakże 
ważny wskaźnik dla budżetu uległ znaczącej poprawie. Nasz 
klub, Blok Samorządowy Rybnik, daje wolną rękę do podjęcia 
decyzji radnym w głosowaniu nad budżetem. 

Andrzej Wojaczek, przedstawiciel 
Klubu Radnych Bloku Samorządowego Rybnik  

Prawo i Sprawiedliwość
Nasze stanowisko wobec 

przedłożonego projektu uchwały 
budżetowej na 2017 rok ma 
charakter spojrzenia nie tylko na 
zapisy zawarte w projekcie ale 
również na rzeczywistą możliwość 
ich realizacji. Ponadto, co nie-
zwykle istotne z punktu widzenia 
zarządzania finansowego naszą 
gminą, spojrzenia na progno-
zowane wskaźniki finansowe po realizacji budżetu, który 
przecież może być zrealizowany w całości lub tylko w części. 

To kwestia niezwykle ważna bo uwzględnia wiarygodność 
prezydenta Piotra Kuczery. 

W swoim stanowisku nie odnosimy się szeroko do tych 
zadań własnych gminy, które obligatoryjnie muszą być zreali-
zowane, a które w znacznej części są finansowane z subwencji 
lub dotacji. Interesuje nas przede wszystkim sprawa rozwoju 
Rybnika w wielu obszarach, takich jak rozwój gospodarczy 
miasta, komunikacja, ochrona środowiska, ale także wiele 
innych aspektów, takich jak polityka społeczna czy inwestycje 
w dzielnicach miasta. 

Po lekturze projektu budżetu trudno nie oprzeć się wra-
żeniu, że pisała go osoba o cechach finansowego kaskadera 
zamiast odpowiedzialnego gospodarza. Projekt ma oczywi-
ście zalety, ale obawiamy się, że jest (co zresztą pokazała 
dotychczasowa praktyka retuszowania budżetu w trakcie 
trwania roku) mocno tymczasowy i dlatego z tych zadań, 
które ujmuje, a które uznajemy za zalety, będziemy chcieli 
szczególnie wnikliwie rozliczyć pana prezydenta.
Za zaletę mimo wszystko uważamy fakt, że w tym budżecie 

prezydent Piotr Kuczera pokazał w końcu swoje priorytety. 
W skrócie widzimy je tak: 

– Reaktywacja takich miejsc jak Ignacy i Juliusz to spełnienie 
marzeń prezydenta, ale także spłacanie swoich wyborczych 
zobowiązań. Dobrze, że w budżecie zabezpieczono środki, 
ale na decyzję o finansowaniu zewnętrznym nieustannie 
czekamy. Ponadto widzimy, że przekonywanie dzisiaj rad-
nych wizją edukacyjno-rekreacyjną Ignacego jest dalekie 
od planowanego. Ale to akurat zasługa wiceprezydenta 
Piotra Masłowskiego, który znany jej ze swojej elastycz-
ności w poszukiwaniu środków. Niestety, w zderzeniu 
z rzeczywistością, nagle trzeba szukać innych rozwiązań  
i w konsekwencji zaleta zmienia się wadę. 

– Za niewątpliwą zaletę uznajemy pojawienie się w końcu  
w sferze wykonawstwa drogi Racibórz-Pszczyna. Kilkaset 
milionów złotych (wg niektórych szacunków nawet 600 mln)  
musi wpłynąć korzystnie na miejscową gospodarkę. 
Chcielibyśmy jednak usłyszeć od pana prezydenta, że 
wspomniana droga ułatwi wjazd do Rybnika, a nie tylko 
wyjazd m.in. w celu poszukiwania pracy.   

– Pozytywne jest też pojawienie się kolejny raz w budżecie 
żłobka-widma. Widma, bo jest to żłobek, który już raz,  

Opinie ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta o budżecie na 2017 rok

w autobusach. Janusz Koper poinformował też 
radnych, że w czasie konsultacji społecznych 
do regulaminu zgłoszono dwa wnioski; obydwa 
odrzucono, ale Janusz Koper zapewnił radnych, 
że przedstawione w jednym z nich propozycje 
dotyczące ulg dla osób niedowidzących i ich 
opiekunów trafią na posiedzenie komisji komu-
nikacji i transportu. W regulaminie pojawił się 
też zapis o tym, że ceny biletów ustali prezydent 
miasta w drodze zarządzenia, co wzbudziło 
uwagi radnego Cebuli. — Dlaczego ceny opłat za 
przejazdy ma ustalić prezydent, a nie rada miasta, 
jak to było do tej pory? Sytuacja jest kuriozalna, 
bo stawki zostaną ustalone za plecami radnych. 
Znów będzie to jednoosobowa decyzja — mówił. 
Janusz Koper tłumaczył, że RM ma prawo 
scedować to zadanie na prezydenta, cennik  
(w przygotowaniu) będzie ogólnodostępny, więc 

radni będą mogli się do niego ustosunkować,  
a prezydent, wbrew pozorom, nie ma zbyt dużej 
dowolności w jego ustalaniu, bo do komunikacji 
publicznej miasto wciąż dopłaca, więc z jednej 
strony należy starać się, by pasażerowie chcieli 
z niej korzystać, ale stale też trzeba pokrywać 
koszty jej funkcjonowania. Regulamin przyjęto 
jednogłośnie.

***
W czasie styczniowej sesji rada miasta pod-

jęła też uchwałę o przystąpieniu miasta do 
Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro 
Silesia” z siedzibą w Katowicach, zaktualizowała 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło”, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 
Rybnika”, skorygowała podjętą w listopadzie 
ubiegłego roku uchwałę określającą zasady na-
bywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

gminnych oraz ich wydzierżawiania, a także 
z przyczyn technicznych uchwaliła jednolity 
tekst uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

Radni zmienili też dwie uchwały z paździer-
nika 2016, dotyczące m.in. statutu Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i uznali 
za bezzasadną skargę na prezydenta miasta do-
tyczącą wykonania przez rybnickie „Wodociągi“ 
podłączenia wodno-kanalizacyjnego budynku 
jednorodzinnego w Ochojcu.   

Do niektórych z tych uchwał wrócimy w ko-
lejnych wydaniach „GR”. 

(WaT), (S)

Kolejna sesja rady miasta 
zaplanowana jest na

16 lutego o g. 16 
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na wniosek m.in. naszych radnych, pojawił się w budżecie 
miasta, ale niestety chwilowo zniknął.

– Cieszymy się też z niewycofania się z innych inwestycji, 
których nie udało się zrealizować w roku 2016, bo, niestety 
udało się zrealizować bardzo mało. Ta część inwestycyjna 
musi pobudzić rozwój naszego miasta. A my, tak jak mówi-
liśmy już wcześniej (np. recenzując ubiegłoroczny budżet) 
zawsze jesteśmy gotowi popierać tego typu inicjatywy. 

– Za korzystne mimo wszystko uznajemy widoczną dywer-
syfikację środków na inwestycje dla dzielnic. Widzimy, jak 
zmieniły się akcenty, mimo, że widać spłacanie politycznych 
zobowiązań, to i tak cieszymy się z tej dywersyfikacji razem 
z mieszkańcami dzielnic, wcześniej mniej zauważanych.
Paradoks głosowanego dzisiaj projektu polega na tym, 

że największa zaleta jednocześnie jest największą wadą  
i zagrożeniem. Kumulacja inwestycji wynikająca z rozpoczę-
cia długo oczekiwanej inwestycji w postaci budowy drogi 
Racibórz-Pszczyna, realizacji projektów dotyczących Juliusza 
i Ignacego oraz szeregu innych inwestycji wpłynie na fakt, 
że jest to budżet finansowych zagrożeń. Diametralny wzrost 
deficytu budżetowego, spadek nadwyżki operacyjnej, kon-
sumpcja wolnych środków z lat wcześniejszych, wysokie 
zadłużenie oraz wzrost wydatków majątkowych wskazują, 
że kondycja finansowa miasta słabnie, a biorąc pod uwagę 
wieloletnie zobowiązania kredytowe, nie wróży to dobrze 
naszej gminie na najbliższe lata w aspekcie finansowym. Nie 
ukrywamy, że nieustannie czekamy na inicjowanie procesów 
inwestycyjnych o charakterze gospodarczym, których wciąż 
nie widać. Przedłożony budżet nie ma śladu elastyczności  
i jest sztywny. Projekt budżetu nie ma marginesu błędu – chy-
ba, że pan prezydent chce go widzieć w ewentualnej emisji 
papierów wartościowych, bo zdolności kredytowe miasta są 
na wyczerpaniu. Skoro nie ma takiego marginesu, obawiamy 
się, że raczej będziemy, używając terminologii medycznej, ciąć 
pacjenta (patrz budżet) aniżeli szukali szans na jego uzdro-
wienie poprzez dodawanie ważnych elementów. 

Nie chcemy dokonywać wybiórczej amputacji projektów 
w nadchodzącym roku – wolelibyśmy raczej być chirurgami 
leczącymi pacjenta z szansami na odzyskanie zdrowia, dlatego 
też proponowanego projektu budżetu nie możemy poprzeć. 
Z drugiej strony nie chcemy odmawiać prezydentowi miasta 
Rybnika prawa do wprowadzenia w życie swojej wizji miasta. 
Dlatego wstrzymamy się od głosu podkreślając, że zdecydowanie 
bardziej istotne będzie wykonanie niż sformułowanie projektu: 
w myśl zasady, „że nie po słowach, a po czynach ich poznacie”. 

Łukasz Dwornik, przedstawiciel 
grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości

Platforma Obywatelska
Budżet miasta stanowi pod-

stawę gospodarki finansowej 
Rybnika. Dzięki niemu, władza wy-
konawcza jest w stanie właściwie 
prowadzić politykę finansową mia-
sta. Budżet na 2017 rok został skal-
kulowany na poziomie 716 mln zł  
po stronie dochodowej oraz  
w wysokości 853 mln zł po stronie 
wydatkowej. Deficyt budżetu wy-
nosi 136 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica 
pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, 
została zaplanowana na poziomie 4 mln zł. Dla zachowania 

odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz możliwo-
ści inwestycyjnych musimy pracować nad generowaniem jak 
najwyższej nadwyżki operacyjnej. Mamy nadzieję, że w grudniu 
2017 roku, dzięki odpowiednim działaniom prezydenta miasta, 
nadwyżka będzie dużo wyższa (tak jak w poprzednich latach). 
Zwracamy uwagę na zagrożenia i ryzyka dla finansów miasta. 
Mowa o zmianach dotyczących kwoty wolnej od podatku, 
a także m.in. o zmianach w systemie oświaty, które będą 
generować dodatkowe, trudne do oszacowania obciążenia. 
Większość wydatków budżetowych to wydatki na bieżącą 
działalność samorządu – przodują tu kwoty na finansowanie 
oświaty oraz zadania związane z remontami i utrzymaniem 
dróg. Znaczące sumy wiążą się również z finansowaniem 
zadań związanych z transportem zbiorowym. Ale oczywiście te 
zawsze pozostają w cieniu tego, co dla prezydenta najistotniej-
sze, czyli wydatków inwestycyjnych. Warto pamiętać, że nowe 
inwestycje powinny generować miejsca pracy i przyczyniać 
się do lepszego komfortu życia mieszkańców. Najważniejsza 
w 2017 roku oraz w kolejnych latach będzie inwestycja  
w drogę regionalną Racibórz-Pszczyna. Warto podkreślić,  
że ta inwestycja jest możliwa dzięki zaproponowanemu przez 
prezydenta Kuczerę sposobowi finansowania opisywanego 
przedsięwzięcia. Musimy wiedzieć, że 2017 rok, to czas, kie-
dy będziemy w stanie wydatkować kolejne transze środków  
z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Warto pamiętać o zadaniach inwestycyjnych, które będziemy 
realizować w najbliższych latach, a ich źródłem finansowania 
będą środki UE, w tym te, które będą generowane w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Trzeba dodać, że 
odpowiedzialne myślenie o rozwoju miasta, to właściwe pla-
nowanie dochodów i wydatków, a także zarządzanie procesem 
rozwoju. Prezydent, zarząd miasta, radni, urzędnicy i miesz-
kańcy muszą patrzeć na miasto w perspektywie szczegółowej,  
ale też ogólnej. Miasto to 27 dzielnic, to szereg inicjatyw ogól-
nomiejskich, odnoszących się do inwestycji infrastrukturalnych, 
systemu oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, gospodarki 
komunalnej, ekologii, działalności gospodarczej, kultury, 
sportu, zagospodarowania przestrzennego, górnictwa oraz 
wielu innych dziedzin. Perspektywa oczekiwań mieszkańców 
zawiera się zatem w tych wszystkich dziedzinach. Ograniczanie 
tego podejścia nie jest niczym uprawomocnione. Trzeba zatem 
rozumieć rozwój miasta w perspektywie nowoczesnej i zrów-
noważonej! W trakcie prac nad budżetem w poszczególnych 
komisjach radni Platformy Obywatelskiej ustosunkowywali 
się do całego szeregu zapisów projektu budżetu. Wierzymy 
głęboko, że zaproponowany budżet zostanie zrealizowany. 
Dlatego poprzemy uchwałę budżetową na 2017 rok. 

Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący 
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

Samorządowy Ruch Demokratyczny
Debatujemy nad finansami na-

szego miasta na rok 2017, które  
w dużej mierze zdeterminowa-
ne są podjętą niedawno przez 
r adnych  uchwa łą  pozwa la -
jącą panu prezydentowi zadłu-
żyć Rybnik nowym kredytem  
w Europejskim Banku Inwestycyj-
nym na kwotę aż do 267 mln zł.  
Ten kredyt będzie spłacany do roku 
2045, czyli mówiąc bardziej obrazowo, wrzucony jest na barki 
trzem pokoleniom rybniczan. Co stało się takiego istotnego przez 

ostatnie dwa lata, że potrzeba aż tylu pieniędzy, tym bardziej, jak 
sam pan prezydent wielokrotnie przyznawał, że stan finansów mia-
sta przyjęty przez niego w grudniu 2014 r. był bardzo dobry? Jak 
to się ma do słów, które usłyszeliśmy na tej sali w styczniu 2015 r.  
w opinii radnych PO do tamtego budżetu cytuję: — Jako radni 
Platformy Obywatelskiej stoimy na stanowisku, iż wszelkie nakłady 
na potrzebne miastu inwestycje należy optymalizować i urealniać 
ich wykonanie. To uczciwe wobec mieszkańców. Wiemy, że 
wyznaje Pan taką samą zasadę! Tak zwrócili się radni PO do pre-
zydenta Piotra Kuczery. Dalej czytamy o drodze Racibórz-Pszczyna:  
— W budżecie na 2015 r. pojawiły się już środki na wykup terenów 
pod przedmiotową drogę. Zatem przechodzimy od fazy obietnic 
do fazy realizacji tego potężnego zadania, które z pewnością jest 
dla nas wyzwaniem. Od tych deklaracji minęły dwa lata, w ciągu 
których mieszkańcy byli cały czas zwodzeni, a tereny pod budowę 
drogi zamiast wykupu zostały zaledwie zaliczkowane. Co stało się 
z tą uczciwością? Czy oprócz zaplanowanego przez prezydenta 
Fudalego i wybudowanego przez prezydenta Kuczerę przedszkola 
przy ul. Sztolniowej w Boguszowicach jest ktokolwiek w stanie 
wymienić inną, dużą inwestycję rozpoczętą i wykonaną przez pre-
zydenta miasta w latach 2015 i 2016, która była zoptymalizowana 
i urealniona? A jak ta optymalizacja wygląda w przedstawionym 
nam budżecie i wieloletniej prognozie finansowej? Nie napawa 
optymizmem. Jeżeli dojdzie do realizacji budowy drogi Racibórz-
Pszczyna wymagającej oprócz dofinansowania unijnego, wysiłku 
finansowego z budżetu miasta w wysokości ponad 144 mln zł, to 
czy uzasadnione jest wydanie w tym samym czasie ponad 12 mln zł  
na halę lekkoatletyczną? Podtrzymujemy swoje wątpliwości co do 
wydania grubych milionów na Juliusza – zadanie pierwotnie leżące 
po stronie marszałka województwa, później starosty, a którym za 
sprawą podpisanego porozumienia pomiędzy nim, a prezydentem 
Rybnika obarcza się mieszkańców Rybnika. To blisko 10 mln zł  
z miejskiej kasy! Podkreślamy – to będzie z naszych pieniędzy! Czy 
przyjęty zakres rewitalizacji kopalni Ignacy jest uzasadniony? To 
kolejne miliony złotych z naszego budżetu. Małym pocieszeniem 
jest, że pozyskujemy na to wszystko dofinansowanie, gdyż dziś, 
fundujący nam te wydatki nie mówią, ile będzie wynosić corocz-
ne utrzymanie tych obiektów. Nie przekonują nas zapowiedzi 
pełnomocnika prezydenta, pana Studenta, że imprezy w hali 
lekkoatletycznej będą odbywać się co tydzień i one spowodują 
samofinansowanie hali. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie znamy 
obiektów sportowych z naszego regionu, które przynosiłyby zysk. 
Wszystkie tego typu obiekty w województwie śląskim generują 
straty i nie ma co zaklinać rzeczywistości, że w Rybniku będzie 
inaczej. Musimy to dobitnie podkreślić, że to nie są inwestycje 
zoptymalizowane, które w przyszłości zasilą kasę miasta. Wprost 
przeciwnie, będą generowały kolejne potrzeby finansowe 
chociażby na bieżące utrzymanie, na które już nie otrzymamy 
dofinansowania. Planowane dochody w przyszłym roku to ponad 
716 mln zł, w tym dochody bieżące ponad 677 mln zł i dochody 
majątkowe, oszacowane na ponad 39 mln zł. Ze sprzedaży mienia 
budżet ma się wzbogacić o prawie 16 mln zł, co budzi zdziwienie, 
gdyż w konfrontacji z bieżącym rokiem plan wynosił 25 mln zł,  
a po zmianach, tzn. realnym wykonaniu zadania wyniesie zaledwie 
5 mln zł. To pięć razy mniej niż pierwotnie zaplanowano. Skąd ten 
optymizm na rok 2017? Czy to tylko potrzeba zbilansowania słup-
ków w przedstawionym nam budżecie, a potem i tak dobierze się 
kolejny kredyt? Pomimo wzrostu do 171 mln dochodu z podatku 
od osób fizycznych zauważamy spadek do 5,5 mln zł wpływów 
z podatku od osób prawnych i ten spadek świadczy o spadającej 
kondycji głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Gdzie jest ten 
obiecywany dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorstw w Rybniku? 
Wydatki budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane na kwotę po-
nad 853 mln zł. W tej kategorii to kolejny rekord w historii Rybnika. 

12 Nr 1/547; styczeń 2017

cd. ze strony 11



Cieszyłby, gdyby nie związany z nim kolejny rekord, tj. rekordowy 
deficyt budżetu opiewający na ponad 136 mln zł. Oczywiście zosta-
nie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Warto 
dodać, że łączne przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
inaczej mówiąc zadłużanie miasta, wyniesie ponad 144,5 mln zł. 
To kolejny rekord in minus! W następnych latach będą zaciągane 
kolejne zobowiązania powodujące, że nasz dług z ok. 155 mln 
zł w roku 2017 wzrośnie w roku 2021 do niebotycznej wartości 
321 mln zł. Aby zdać sobie z tego jak potężna jest to kwota, to 
proszę ją porównać do bieżących dochodów miasta wynoszących 
677 mln – to prawie połowa. To wywołuje niepokój o przyszłe losy 
miasta! Prezentowana wizja polityki miejskiej na dzisiejszej sesji 
przez prezydenta potwierdziła w pełni nasze obawy, a szczególnie 
obsługa zadłużenia w okresie prognozy 106,9 mln zł. 

W związku z zadaniami jednorocznymi nasuwa się kilka pytań:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wzmoc-

niona zostanie naszymi pieniędzmi w wysokości 550 tys. zł. 
Wiemy, że sprawy straży pożarnych są panu prezydentowi 
bardzo bliskie, ale szkoda, że po macoszemu traktuje szpital 
wojewódzki, któremu odmówił wsparcia w ufundowaniu 
przynajmniej jednego pojazdu transportowego typu T, można 
by rzec za skromne 130 tys. zł. Dla rozwiania wątpliwości 
chcemy podkreślić, że chociaż szpital w nazwie ma wojewódz-
ki, świadczy on swe usługi głównie na rzecz mieszkańców 
Rybnika. Czy władze szpitala mogą liczyć na wsparcie?

Co takiego istotnego wydarzyło się w Zarządzie Zieleni Miej-
skiej, że trzeba zakupić w ciągu jednego roku aż siedem samo-
chodów, w tym trzy osobowe, ciągnik komunalny, mikrociągnik i 
pojazd specjalistyczny na łączną kwotę prawie 1 mln 300 tys. zł? 

Poniżej omówimy kilka działów, w których następuje wzrost 
lub zmniejszanie kwot dotacji:
1. W dziale oświata dopłata do zadań finansowanych z subwencji 

ogólnej wzrasta z 41,4 mln zł do 47,7 mln zł tj. o 6,3 mln zł. 
W kwocie tej zawarte są podwyżki dla nauczycieli o 1,3% 
oraz jak rozumiemy, płace dla nowo zaplanowanych etatów 
nauczycielskich, których wzrost zaplanowano o 62 w roku 
2017. Nie rozumiemy w takim razie dlaczego niepokojono 
możliwością zwalniania nauczycieli, która na wniosek m.in. 
radnych Kłoska i Kiljańczyka została wyrażona w niedawno 
podjętej uchwale. Z jednej strony mamy wzrost zatrudnienia 
w oświacie, a z drugiej straszenie zwalnianiem. Którzy przed-
stawiciele Platformy Obywatelskiej są wiarygodni?

2. Transport i łączność, czyli w głównej mierze Zarząd Transpor-
tu Zbiorowego, oszacował swoje potrzeby na 34,3 mln zł,  
co przy dochodach w wysokości 13 mln zł generuje stratę w 
wysokości ponad 20,3 mln zł. Od czasu objęcia władzy przez 
prezydenta Piotra Kuczerę zadziwiająco galopują dopłaty do 
Zarządu Transportu Zbiorowego, które od 12 mln w roku 2014 
wzrosły do 21,3 w roku 2017. Kiedy zobaczymy efekt pracy 
nad programem zrównoważonego transportu?

3. Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  miasto dopłaci 10,6 mln zł.  
I tu zauważamy pomniejszenie kwoty dotacji w porównaniu 
do poprzedniego roku o 200 tys. Niewiele, ale cieszy. 
Regionalna Izba Obrachunkowa pomimo pozytywnych opinii 

do przedłożonego jej budżetu na rok 2017 i wieloletniej progno-
zy finansowej, w swym uzasadnieniu potwierdza nasze obawy 
o kruchości jego konstrukcji. Podsumowując naszą opinię  
o budżecie na rok 2017 stwierdzamy, że mamy do czynienia  
z koncertem życzeń zagranym na niedostrojonych instrumen-
tach. Szkoda, że dyrygent wystawia przy tym potężny rachunek, 
który długo wszyscy mieszkańcy Rybnika będą spłacać.

Anna Gruszka, przedstawicielka radnych 
stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny

Wspólnie dla Rybnika 
oraz Mariusz Wiśniewski (Forum 
Obywateli Rybnika)

Projekt budżetu na rok 2017 
jest bardzo odważny i perspek-
tywiczny. Posiada wiele inno-
wacyjnych rozwiązań takich jak 
np. program zrównoważonej 
mobilności dla miasta Rybnika. 
Może to budzić niepokój, tak jak 
wszystko, co nowe i nieznane, 
jednak Rybnik to miasto ludzi  
o ogromnym potencjale i wielkich 
możliwościach, dlatego wierzymy, że omawiany budżet jest 
efektem przemyślanej, odpowiedzialnej i dalekowzrocznej 
polityki miasta. Do najważniejszych zadań na najbliższe lata 
należą: walka z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa sys-
temu komunikacyjnego, w tym budowa ścieżek rowerowych, 
zwiększenie zasobów mieszkaniowych, prowadzenie polityki 
zaspokajającej potrzeby i oczekiwania osób niepełnospraw-
nych i starszych oraz ich rodzin. W naszej ocenie budżet na 
2017 r. jest bardzo trudny i wymagał odważnych decyzji, 
głównie z uwagi na strategiczną inwestycję dla miasta, jaką 
jest budowa drogi Racibórz-Pszczyna. Zostaną w nią zaanga-
żowane bardzo duże środki z budżetu oraz fundusze unijne, 
których pozyskanie jest warunkiem rozpoczęcia budowy 
drogi. Miasto będzie również zmuszone do zaciągnięcia 
kredytu na ten cel. W związku z tym możliwości finansowe 
będą znacznie ograniczone, a co za tym idzie, nie zdołamy 
zaspokoić wszystkich oczekiwań inwestycyjnych większości 
dzielnic. Jednocześnie należy pamiętać, iż większość inwestycji 
jest uzależniona od zewnętrznych środków finansowania,  
w których pozyskiwaniu miasto jest wzorem do naśladowa-
nia. Tak więc  budżet miasta, to sztuka kompromisu i trafnej 
oceny aktualnych, najważniejszych potrzeb miasta i jego 
mieszkańców. Widzimy wiele zagrożeń związanych choćby 
z niestabilną sytuacją w oświacie czy z ciągle wzrastającymi 
kwotami dopłat do Zarządu Transportu Zbiorowego. Nasz 
niepokój budzi też polityka mieszkaniowa, jednak uważamy, 
że w obecnym kształcie budżet nie przyczyni się do pogor-
szenia jakości życia mieszkańców. Cieszy nas fakt, że nie jest 
skupiony wyłącznie na budowie drogi Racibórz-Pszczyna,  
a zakłada konsekwencję podjętych wcześniej działań np. 
na terenach objętych programem rewitalizacji, mamy tu 
na myśli zwłaszcza kompleks Juliusz i Zabytkową Kopalnię 
„Ignacy”. Dotychczasowa stabilna sytuacja finansowa miasta,  
to w dużej mierze efekt długoletniej, odpowiedzialnej polityki 
finansowej. Biorąc pod uwagę pozytywne opinie ratingowe 
i dobrą ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, jesteśmy 
przekonani, że opiniowany budżet nie zagraża stabilności 
finansowej miasta, zaś fakt, że projekty budżetów od wielu lat 
są przygotowywane przez tych samych pracowników miasta, 
jedynie upewnia nas w przekonaniu, że możemy ponownie 
obdarzyć prezydenta mandatem zaufania. Dlatego mając  na 
uwadze szeroko rozumiane dobro miasta i jego dalszy rozwój, 
radni klubu Wspólnie dla Rybnika oraz radny Mariusz Wi-
śniewski (FOR) zagłosują za uchwaleniem budżetu na 2017 r.

Małgorzata Piaskowy, przedstawicielka 
Klubu Radnych Wspólnie dla Rybnika

Poza niezbędnymi skrótami redakcja nie ingerowała 
w treść opinii.

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do kon-
sultacji społecznych projekt długo wyczekiwanej 
uchwały antysmogowej. Jest w nim zapis mówiący 
o wprowadzeniu od początku września tego roku 
zakazu używania paliw, których spalanie powoduje 
wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, 
czyli mułów i flotokoncentratów oraz węgla bru-
natnego i wilgotnego drewna.
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można wnosić 
do 6 lutego. Mogą to zrobić m.in. mieszkańcy wo-
jewództwa, a także organizacje pozarządowe, czyli 
stowarzyszenia, instytucje oraz środowiska naukowe, 
a nawet związki wyznaniowe oraz samorządy lokalne 
i administracja rządowa. Można to zrobić w formie 
pisemnej – tradycyjnie, korzystając z poczty bądź 
wysyłając maila pocztą elektroniczną. Można również 
ustnie w godzinach pracy urzędu w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w Katowicach. Projekt uchwały dostępny jest 
w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 
marszałkowskiego, ale można do niego dotrzeć również 
za pośrednictwem strony rybnickiego magistratu (ryb-
nik.pl – informacja pt. Konsultacje projektu uchwały 
antysmogowej).
Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt zostanie 
skierowany do opiniowania przez samorządy lokalne,  
a następnie rozpoczną się konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi. Dopiero po zakończeniu tych wszyst-
kich etapów konsultacji projekt uchwały trafi pod obrady 
Sejmiku. Ma zostać uchwalony dostatecznie wcześnie, by 
możliwe było wprowadzenie wspomnianego już zakazu 
spalania mułu i flotokoncentratów od 1 września. 
Projekt zakłada m.in. trzy daty graniczne wymiany przez 
mieszkańców starych pieców na paliwo stałe na kotły 
klasy piątej, w zależności od ich wieku. Użytkownicy 
urządzeń mających więcej niż 10 lat (decyduje data pro-
dukcji) będą musieli to zrobić do końca 2021 roku. Ci, 
którzy użytkują kotły mające od 5 do 10 lat – do końca 
2023 roku, a użytkownicy kotłów mających mniej niż  
5 lat będą mieć na to czas do końca 2025 roku. Z kolei 
mieszkańcy województwa używający obecnie pieców 
klasy trzeciej i czwartej będą musieli wymienić je na 
kotły klasy piątej do końca roku 2027. Co ważne, każdy, 
kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem 
lub drewnem, będzie miał obowiązek zainstalowania 
od razu pieca klasy piątej. Ta regulacja będzie jednak 
obowiązywać dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie uchwały antysmogowej.             (WaT)

Projekt 
zakazu spalania 

mułu i flotu

Adresy konsultacji
Poczta: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 
46, 40-037 Katowice. 
Poczta elektroniczna: srodowisko@slaskie.pl 
Ustnie: siedziba Wydziału Ochrony Środowiska Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Rey-
monta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy urzędu).
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W połowie listopada straż miejska uruchomiła ekopatrol 
specjalizujący się w kontroli pieców i kotłowni, a konkretnie  
w sprawdzaniu, czy nie spala się w nich różnego rodzaju odpadów. 

Od tego czasu do 22 stycznia dyżurny SM przyjął aż 660 zgłoszeń dotyczą-
cych spalania opadów i podejrzeń rodzących się na widok kłębów ciemnego 
dymu wydobywającego się z kominów sąsiadów. W następstwie tych zgłoszeń, 
ale nie tylko, ekopatrol wspólnie z dzielnicowymi i pozostałymi strażnikami 
przeprowadzili 612 kontroli posesji, w wyniku których nałożyli 33 mandaty za 
spalanie odpadów, a do sądu skierowali siedem wniosków o ukaranie trucicieli. 
Jak informuje Dawid Błatoń, rzecznik prasowy rybnickiej straży miejskiej, 
dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jeśli chodzi o wykroczenia, miesz-
kańcy najczęściej spalają odpady drewnopochodne, czyli: płyty meblowe, ramy 
okienne oraz drewno zawierające różnego rodzaju kleje, impregnaty czy farby.  

 (WaT)

Mieszkańcy m.in. na Facebooku prze-
ścigali się z alarmującymi informacjami 
o kolejnych rekordowych przekrocze-
niach norm zanieczyszczenia powietrza. 
Rekord padł w nocy z 8 na 9 stycznia, 
gdy dopuszczalna norma poziomu pyłu 
zawieszonego została przekroczona  
o 3126 proc. Na reakcję władz miasta 
nie trzeba było długo czekać. 10 stycznia 
kierowcom zaproponowano korzy-
stanie nie z prywatnych samochodów,  
ale z darmowej komunikacji miejskiej.  
Z kolei 10 i 11 stycznia nie odbyły się 
lekcje w rybnickich szkołach; prezydent 
Piotr Kuczera zgodził się na zawieszenie 
zajęć szkolnych właśnie ze względu na 
przeraźliwy smog, który był obecny 

nawet na szkolnych korytarzach.
Kilka dni później prezydent Kucze-

ra zapowiedział, że za ok. 150 tys. zł 
miasto zakupi urządzenia pomiarowe 
do mierzenia stopnia zanieczyszczenia 
powietrza dla wszystkich 27 dzielnic, 
tak by jeszcze przed kolejnym sezonem 
grzewczym powstał całościowy, miaro-
dajny i precyzyjny system monitorowa-
nia jakości powietrza w poszczególnych 
częściach miasta. Obecnie wszystkie 
pomiary pochodzą z jednej jedynej 
stacji pomiarowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Katowicach, usytuowanej przy ul. Bor-
ki w dzielnicy Orzepowice.             (WaT)   

Miasto będzie monitorować smog 

Jedyna w mieście stacja pomiarowa mierząca zanieczyszczenie powietrza znajduje 
się przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice, która cieszy się niechlubną opinią 
smogowego zagłębia

Początek roku przyniósł mocno niesprzyjającą naszym płucom 
pogodę – spory mróz, brak wiatru i wysokie ciśnienie, a w efekcie 
uciążliwy, trujący, widoczny gołym okiem smog, który zaległ w Rybniku 
na kilka dni. 

W urzędzie miasta trwa przyjmowanie wniosków  
o ekodotacje, czyli miejskie dofinansowanie do wy-
miany pieca, modernizacji całego systemu ogrzewania 
albo do ocieplenia budynku. 

24 stycznia, gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” w magi-
stracie złożonych już było 249 wniosków, opiewających na 
łączną kwotę dofinansowań w wysokości 2 mln 932 tys. zł.  
Zgodnie z uchwałą budżetową, w tym roku na ekodotacje 
miasto przeznaczy 5 mln zł. Kwota ta zostanie prawdo-
podobnie nieco powiększona za sprawą oszczędności 
z realizacji ubiegłorocznego programu finansowego 
wspomagania ekologicznych inwestycji mieszkańców. 
Wnioski wciąż spływają, jeśli więc chcemy skorzystać z tej 
formy pomocy, warto się pospieszyć. Regulamin i warunki 
udzielania miejskich ekodotacji można znaleźć na stronie 
magistratu (rybnik.pl) w zakładce „Walka ze smogiem”. 
Tam również zamieszczone są informacje o finansowej 
pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  
z której mogą skorzystać planujący proekologiczne inwe-
stycje prywatni przedsiębiorcy.                                       (WaT)    

Interwencje ekopatrolu straży miejskiej przynoszą wymierne efekty

Wojna z trucicielami

Wniosków przybywa, 
pieniędzy ubywa
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Bóle głowy, zapalenie spojówek, chroniczny kaszel, 
osłabienie, częste infekcje, trudności w oddychaniu, 
a nawet duszności wymagające podawania tlenu, 
to tylko przedsmak tego, z czym prawdopodobnie 
będziemy musieli zmierzyć się w przyszłości. Smog 
widzimy, czujemy, a jego skutki „testujemy” na sobie, 
własnych dzieciach i wnukach. Przez kilka miesięcy 
w roku wdychamy chmurę zanieczyszczeń solidnie 
„wzbogaconą” pyłem zawieszonym i innymi rako-
twórczymi substancjami. Niestety, wielu mieszkańców 
miasta i regionu pozostaje głuchych na apele o niepa-
lenie w piecach śmieciami i paliwami niskiej jakości. 
A według specjalistów, to głównie niska emisja, efekt 
spalania w domowych kotłach śmieci, plastików, 
złej jakości węgla, mułu i flotu w połączeniu z bez-
wietrzną pogodą sprawiają, że mamy w mieście tak 
fatalne powietrze. Śmiercionośne dawki zawiesiny, 
którą zwyczajowo nazywano „świeżym powietrzem” 
zawierają rakotwórcze pyły, metale ciężkie, toksyczne 
dioksyny i furany. Gdy oddychamy, ich cząsteczki 
przenikają do naszych organizmów, siejąc w nich 
spustoszenie. — Najbardziej zatruwają nas cząstki 
mające powyżej 10 i poniżej 5 mikrometrów. Do orga-
nizmu przenikają w różnym stopniu: większe atakują 
„tylko” drogi oddechowe, powodując reakcje zapalne  
i alergiczne, które nakładają się na wzmożone w sezonie 
jesienno-zimowym infekcje. Mniejsze przekraczają 
barierę pęcherzykowo-włośniczkową i dostają się do 
krwi. Efekty mamy jak na dłoni: w trakcie „epizodu 
smogowego” bardzo wiele osób cierpi na przewlekłe 
schorzenia układu oddechowego: obturacyjną chorobę 
płuc i zapalenia płuc, które przy tak zanieczyszczonym 
powietrzu często kończą się śmiercią — wyjaśnia  
dr Wojciech Kreis, dyrektor ds. medycznych Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku  
i ordynator tamtejszego oddziału kardiologii.

Smog toruje drogę bakteriom i wirusom, utrudnia 

wymianę gazową w płucach, obciąża serce. Odległe 
skutki wdychania skumulowanych zanieczyszczeń to 
m.in. przyśpieszenie i nasilenie procesów miażdżyco-
wych, zaburzenia krzepliwości krwi, do których docho-
dzi, gdy do krwioobiegu przedostają się zatrute cząstki, 
a w konsekwencji niedokrwienne udary mózgu, zawały 
serca i ostre niedokrwienia kończyn dolnych.  

Lekarze nie pozostawiają złudzeń: gdy miasto 
tonie w trujących dymach, dramatycznie rośnie liczba 
zachorowań i zgonów spowodowanych zawałami  
i udarami mózgu. Na skutki smogu narażeni jesteśmy 
wszyscy, a to jak nasz układ odpornościowy odpowie 
na zanieczyszczenie zależy od jego kondycji. W naj-
gorszej sytuacji są dzieci, których organizmy dopiero 
się kształtują, kobiety w ciąży oraz seniorzy po 60 roku 
życia, którzy z racji wieku najczęściej nie radzą sobie 
z oddechowym przeciążeniem. — Również u dzieci 
długotrwałe infekcje mogą doprowadzić do przewlekłej, 
obturacyjnej choroby płuc, co z kolei może opóźnić ich 
rozwój fizyczny — podkreśla dr Kreis. 

Niestety, trucizny wdychamy nie tylko przechodząc 
obok domu sąsiada, który wypełniając piec mułem, 
flotem czy plastikowymi odpadami funduje sobie, 
własnym dzieciom, sąsiadom i znajomym potężną 
dawkę rakotwórczych benzopirenów. Smog jest 
podstępny, bo bez problemu przedostaje się do 
domów, sklepów, urzędów i szkół. Niektórzy ratują 
się wewnętrznymi oczyszczaczami powietrza albo 
rekuperatorami filtrującymi trucizny napływające  
z zewnątrz, jeszcze inni, wychodząc z domu sięgają po 
maski przeciwpyłowe, w tym podobno te najbardziej 
skuteczne, wyposażone w filtry węglowe. 

Smog nie omija też szpitali, o czym niedawno prze-
konali się pracownicy i pacjenci lecznicy położonej  
w Orzepowicach, jednej z bardziej zadymionych 
dzielnic Rybnika. — Są dni, w których smog wdziera 
się do szpitala, widzimy i czujemy go na korytarzach i w 

salach. To dodatkowe obciążenie dla pacjentów, którzy 
będąc w złym stanie, narażeni są na oddychanie za-
nieczyszczonym powietrzem — ubolewa dr Wojciech 
Kreis.  

Jak tylko w regionie wzrasta stężenie pyłów, do ryb-
nickiego szpitala trafia więcej niż zwykle pacjentów: 
— Mamy dramatyczną sytuację na obydwu oddziałach 
wewnętrznych. Są przepełnione, a praca lekarzy i pie-
lęgniarek jest tu wyjatkowo trudna, gdyż chorzy leżą 
po kilkanaście dni i są w bardzo ciężkich stanach. 
Podobna sytuacja jest na oddziałach wewnętrznych 
szpitali w sąsiadujących z Rybnikiem miastach. Na-
wet oddziały specjalizujące się w leczeniu górnych  
i dolnych dróg oddechowych zmuszone są odmawiać 
przyjęcia osób z zapaleniem płuc. Jak mówi dr Kreis, 
rybnicki szpital codziennie wysyła raporty do Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego informujące o liczbie 
wolnych łóżek. — Może tam należałoby podejmować 
decyzje o kierowaniu karetek z chorymi do placówek, 
które dysponują wolnymi miejscami — zastanawia się 
i dodaje: — Na kardiologii codziennie odnotowujemy 
po kilka zawałów serca, a u wielu chorych zawałowi 
towarzyszy poważna infekcja płuc. To wszystko absolut-
nie potwierdza fakt, że jesteśmy mocno zatruci, a smog 
ma niszczący wpływ na nasze zdrowie.

Dominika Ingram-Nowaczyk 

Bilbord z tym zdjęciem ma się wkrótce pojawić w War-
szawie w miejscu, w którym będzie widoczny m.in. dla 
posłów i senatorów. — Powiedzmy wszystkim którzy mają 
na to wpływ: not FOR smog! — apelowano w filmowej 
zapowiedzi akcji nazwanej „Czarnym piątkiem”. Do wspól-
nej antysmogowej fotografii pozowało kilkadziesiąt osób 
od najmłodszych po seniorów. Jednym z „zamaskowanych” 
był wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski, który właśnie 
jako kandydat FOR-u startował w ostatnich wyborach 
samorządowych.                                                        (WaT)

Dr Wojciech Kreis z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
nr 3 nie pozostawia złudzeń: smog ma niszczący wpływ na nasze 
zdrowie i życie

J e s t e ś m y  z a t r u c i

To, że jest bardzo źle wiemy, a w zasadzie czujemy wszyscy. Dusimy się rano, 
gdy wychodzimy do pracy, brakuje nam tlenu, gdy wieczorem wracamy do domów. 
Głęboki oddech w biurze lub w mieszkaniu? Niekoniecznie, bo smog wdziera się 
również do miejsc, w których pracujemy, uczymy się, żyjemy, a nawet leczymy.   

Nie pozwolą 
zapomnieć o smogu

W piątek 13 stycznia o 13.13 Forum Obywateli 
Rybnika zaprosiło rybniczan na rynek, do wspólnego 
zdjęcia w maskach przeciwsmogowych.
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Mający dość trującego powietrza rybniczanie chętnie pozowali do zdjęcia, które ma skłonić polityków w Warszawie do bardziej 
skutecznego działania na rzecz poprawy jakości powietrza
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— To ważny moment dla miasta i jego mieszkańców — mówił prezydent Piotr Kuczera tuż przed podpisaniem z marszałkiem 
województwa śląskiego Wojciechem Saługą umowy na dofinansowanie ze środków unijnych budowy I etapu rybnickiego 
odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Poprzez lepsze skomunikowanie z autostradą A1 Rybnik zbliży się do aglomeracji 
katowickiej oraz ostrawskiej. Druga ułatwi też dostęp do nowych terenów inwestycyjnych i wpłynie na rozładowanie ruchu 
w samym mieście. 

Czarno na białym
Uroczystość była okazją do podziękowań, które 

prezydent Kuczera złożył wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że planowana od 30 lat droga 
stanie się faktem: władzom samorządowym po-
przednich kadencji za rozpoczęcie starań o dotację 
i doprowadzenie do powstania dokumentacji tech-
nicznej, branżowemu wiceprezydentowi Januszo-
wi Koperowi, wydziałom rozwoju oraz dróg UM, 
przewodniczącemu sejmiku woj. śląskiego Grze-
gorzowi Wolnikowi za wspieranie działań miasta,  
a przede wszystkim dysponentowi środków, któ-
rym jest urząd marszałkowski za przychylność, bo 
to dotacja jest podstawą realizacji tej inwestycji. 
— To był bardzo dobry, wysoko oceniony projekt, 
a co najważniejsze, przygotowany na czas — mówił 
marszałek Saługa. — Ta droga sprawi, że Rybnik 
obróci się frontem do autostrady A1, przyczyniając 
się do integracji regionu i zwiększenia potencjału 
gospodarczego całego województwa poprzez otwar-
cie nowych przestrzeni na inwestycje. To ważna 
umowa, bo dzięki niej przekroczyliśmy 20% kon-

traktacji środków europejskich, co wyprzedza plan 
i wymagania stawiane przez ministerstwo rozwoju. 
To najwyższa dotacja w całej 7-letniej perspektywie 
finansowej, będziemy więc z niecierpliwością czekać 
na zakończenie realizacji i możliwość korzystania  
z wybudowanej już drogi.  

Grzegorz Wolnik, kiedyś pracownik rybnickiego 
magistratu wspominał, że działania, by ta droga 
powstała, były podejmowane już przed 10 laty.  
— To nie jest projekt na jedną kadencję — mó-
wił. — W przypadku inwestycji realizowanej przy 
wsparciu funduszy unijnych beneficjent otwiera 
przysłowiową butelkę szampana cztery razy: kiedy 
projekt zostaje wybrany do realizacji, kiedy podpisy-
wana jest umowa w sprawie dofinansowania, kiedy 
realizacja jest zakończona i kiedy, po rozliczeniu 
inwestycji, można spalić dokumentację. Mam 
nadzieję, że już za niespełna trzy lata przyjadę 
do Rybnika z Czerwionki w czasie krótszym niż  
40 minut, jak to miało miejsce choćby dzisiaj.

— Jeszcze nigdy nie podpisywałem umowy na 
prawie 300 mln zł — mówił z niewielką tremą 
prezydent Kuczera, biorąc pióro do ręki. 

Przygotowania do inwestycji
Miasto jest na półmetku przygotowań  

do realizacji tej największej inwestycji drogowej  
w swojej historii. Rozstrzygnięty został przetarg na 
wyłonienie inżyniera kontraktu – przebieg robót 
będzie nadzorować konsorcjum dwóch firm: MP 
Mosty i Drogowa Trasa Średnicowa SA. Jego ofer-
ta nie była najtańsza (4.643.250 zł) ale, jak mówi 
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel, zgodnie z 
kryteriami, jakie przyjęto w przetargu, była najko-
rzystniejsza. — By ta droga mogła być jak najdłużej 
i bez większych problemów użytkowana, niezmiernie 
ważne jest, by została rzetelnie wybudowana. Dla-
tego zależało nam, by firma nadzorująca zadanie 
dołożyła wszelkich starań, by jakość robót była na 
jak najwyższym poziomie. Myślę, że doświadczenie 
firm tworzących konsorcjum to gwarantuje. Zostały 
też otwarte oferty firm, które biorą udział w mię-
dzynarodowym przetargu. Jest ich pięć – najtańszą 
ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych Intercor z Zawiercia (351.225.700,83 zł), 
najdroższą polsko-włoskie konsorcjum firm NDI 
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SA. z Sopotu i Societa Italiana per Condotted 
Acqua SA z Rzymu (471.730.185,98 zł). Kwoty te 
uświadamiają jak wielka, bo prawie 120-miliono-
wa, jest różnica wyceny zadania przez różne firmy. 
Weryfikacja przetargowej dokumentacji pod 
względem kosztorysowym może potrwać do końca 
stycznia. Później zostanie wezwana firma, której 
oferta została najwyżej oceniona, by złożyła do-
kumenty potwierdzające to, co dotychczas zostało 
przedstawione w formie oświadczeń; cała proce-
dura powinna zakończyć się w lutym. Kiedy treści 
oświadczeń zostaną potwierdzone, będzie można 
rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę. Unijna 
dotacja wynosi dokładnie 289.989.933,34 zł, więc 
wysokość wkładu własnego miasta będzie zależała 
od wyboru oferty. Jego główne kryterium stanowi 
cena, ale wiadomo, że im lepsza jakość robót,  
a więc przypuszczalnie wyższy koszt budowy, tym 
większe będą oszczędności na eksploatacji drogi. 
Dlatego weryfikacja potencjalnego wykonawcy 
będzie bardzo wnikliwa, zaś wyłoniona firma musi 
sobie zdawać sprawę z krótkiego czasu realizacji 
zadania (druga połowa 2019 r.) i wysokich wyma-
gań przedstawionych w specyfikacji.  

Przebieg drogi
Budowa rybnickiego odcinka dwujezdniowej 

drogi o dwóch pasach ruchu, liczącego dokładnie 
10 km i 221 m, rozpocznie się od realizacji na 
terenie Żor, w ramach jednego zadania, 400-me-
trowego odcinka. Zgodnie z umową z Żorami, 
które poniosą koszty wkładu własnego budowy 
tego odcinka, Rybnik będzie pełnił funkcję inwe-
stora zastępczego. 

Droga Racibórz-Pszczyna posiadać będzie 
klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego), 
czyli o podwyższonych standardach związanych  
z bezpieczeństwem i możliwościami przepusto-
wymi. Droga wizualnie będzie się niewiele różnić 
od autostrady, a użytkownik prawie nie poczuje, 
że z niej zjechał, może jedynie poza maksymalną 
dozwoloną prędkością, która wyniesie 100 km/h. 
Praktycznie przejazd z Żor do węzła na ul. Wo-
dzisławskiej potrwa kilka, a nie kilkanaście czy 
nawet kilkadziesiąt minut, jak dotąd. Z punktu 
widzenia sztuki budowlanej ta inwestycja jest nie 
lada wyzwaniem technicznym: na trasie drogi znaj-
dzie się 13 obiektów mostowych, w tym 400-me-
trowa estakada nad linią kolejową pomiędzy  

ulicami Chwało-
wicką i Jankowicką 
oraz 5 bezkolizyj-
nych węzłów, łączą-
cych nową drogę  
z głównymi drogami 
Rybnika: Gotarto-
wicką, Świerklań-
ską, Chwałowicką, 
planowaną drogą 
śródmiejską i Wo-
dzisławską. Droga 
R-P przechodzić 
będzie pod ul. Bo-
guszowicką, nad ul. 

Ziemską i przetnie ul. Kowalczyka. Węzeł śród-
miejski to nowy układ drogowy, który dopiero 
powstanie poprzez ok. 1-kilometrowe połączenie 
ulic Jankowickiej i Dolnej; łącznik będzie budo-
wany równolegle w ramach tego samego zadania. 
Poprzez węzeł śródmiejski droga regionalna 
połączy się z Obwiednią Południową wzdłuż linii 
kolejowej, by po istniejącym dziś śladzie ul. Jago-
dowej dojść do ul. Wodzisławskiej. I tam dużym 
węzłem zakończy się pierwszy etap budowy drogi, 
co zaplanowano na II połowę 2019 r. Droga regio-
nalna nie tylko przybliży Rybnik do autostrady A1, 
ale również rozładuje ruch tranzytowy w samym 
mieście, co dla zakorkowanego Rybnika jest, jak 
w reklamie – bezcenne.  

Droga dla biznesu
Jak podkreślili zgodnie prezydent Rybnika  

i marszałek województwa, droga regionalna Raci-
bórz-Pszczyna „odkryje” też tereny inwestycyjne, 
których  wykorzystanie jest szansą na zwiększenie 
potencjału gospodarczego zarówno miasta, jak  
i regionu. Należą do nich tereny okołolotniskowe 
w Gotartowicach, tereny w Kłokocinie, którym 
zapewniono skomunikowanie poprzez połączenie 
z planowanym rondem na ul. Gotartowickiej,  
a ze względu na łatwiejszy dostęp na atrakcyjności 
zyskają też tereny wzdłuż ul. Świerklańskiej. Cho-
dzi raczej o średnie firmy, które nie potrzebują 
dziesiątek hektarów, ale to właśnie one budują 
potencjał gospodarczy miasta i regionu.  

Etap drugi
Rybnik, wspólnie z Żorami, wystartował rów-

nież do drugiego konkursu na unijne dofinansowa-
nie drugiego etapu budowy drogi regionalnej, czyli 
ponad 4 - kilometrowego odcinka aż do połączenia 
z ul. Sportową w Niewiadomiu i dalej w kierunku 
Raciborza. Rybnik dysponuje dokumentacją tech-
niczną i liczy na zewnętrzne wsparcie, podobnie 
jak Żory, które w ramach tego zadania chciałyby 
rozbudować o kolejną jezdnię istniejącą obwodni-
cę od ronda, które powstanie w miejscu włączenia 
się odcinka rybnickiego, aż do zjazdu w kierunku 
autostrady A1. Druga nitka na terenie Żor stanie 
się niezbędna, by ruch z kierunku Raciborza nie 
wyhamował wjeżdżając w drogę jednojezdniową. 
Koszt budowy 4-kilometrowego odcinka będzie 
szacunkowo wynosił ok. 120 mln zł, a z wyliczeń 

wynika, że od marszałka woj. śląskiego Rybnik do-
stanie tym razem najwyżej 10 mln zł. Zasadne jest 
więc pytanie, czy Rybnik na to stać, choć nie jest 
wykluczone przesunięcie środków przeznaczonych 
na inwestycje w innych miastach, które też starają 
się o dofinansowanie, ale nie do końca są do pla-
nowanych inwestycji przygotowane. — Oby tak 
się stało — podsumowuje naczelnik Jacek Hawel.

***

To oczywiste, że priorytetową inwesty-
cją będzie droga regionalna, jednak coraz 
większe potrzeby dobrego skomuniko-
wania miasta sprawiają, że nie będzie to  
w tym roku inwestycja jedyna.

 Ruszyły już prace na ul. Wisławy Szymbor-
skiej w Popielowie, dotąd ok.1- kilometrowej 
drodze o gruntowo-szutrowej nawierzchni, 
przy której rozrasta się osiedle domków 
jednorodzinnych. Droga, poza możliwością 
dojazdu do posesji, zostanie zamknięta,  
a utrudnienia potrwają przez 6-7 miesięcy. 
Realizacja inwestycji obejmuje m.in. wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, budowę kon-
strukcji drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną 
oraz wykonanie tzw. zbiornika retencyjnego, 
do którego będzie trafiać deszczówka. Inwe-
stycję wykona wybrana w przetargu firma 
Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego SA., za kwotę 
przeszło 1,9 mln zł.

 Unijną dotację w wysokości prawie 14,5 mln zł  
otrzymał Rybnik na przebudowę ul. Kotucza 
na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda 
Gliwickiego. Inwestycja ta stanowi ostatni 
etap prowadzonych od 2006 r. działań mają-
cych na celu przebudowę całej drogi krajowej 
nr 78 na terenie Rybnika. Po realizacji projek-
tu cały rybnicki odcinek drogi krajowej nr 78 
będzie posiadał jednolitą nośność wynoszącą 
115 kN/oś – jest to nośność wymagana dla 
wszystkich dróg krajowych, pozwalająca 
m.in. bez przeszkód poruszać się po nich 
najcięższym, 40-tonowym ciężarówkom. 
Dofinansowany projekt o wartości całkowitej 
17.140.493,83 zł obejmuje dwa zadania, 
bo obok przebudowy ul. Kotucza wchodzi 
w nie refundacja już poniesionych kosztów 
zrealizowanej w 2014 r. modernizacji mostu 
nad Nacyną. 

 W połowie roku ruszy przebudowa kolej-
nego odcinka ul. Podmiejskiej w dzielnicy 
Rybnicka Kuźnia od miejsca za skrzyżo-
waniem z ul. św. Maksymiliana, w którym 
wcześniej zakończono modernizację drogi 
wraz ze zbudowanym praktycznie na nowo 
mostem, aż do głównego wejścia do elek-
trowni. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na koniec roku.

 Kontynuowana będzie przebudowa  
ul. Rudzkiej od pierwszej grobli (tzw. laguny) 
do granicy dzielnicy Chwałęcice. 

Wiesława Różańska
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W rejonie ul. Jagodowej w dzielnicy Zamysłów Nadleśnictwo Rybnik rozpoczęło już wycinkę drzew na śladzie 
przyszłej drogi regionalnej



Ponad 160-stronicowe opracowanie 
opisuje rybnicką politykę społeczną na 
lata 2016-2023, wraz ze wskazaniem 
do działań w terminie przekraczającym 
rok 2023. Na zlecenie miasta przy-
gotował je znany ekspert w zakresie 
polityki społecznej Wojciech Kłosowski.  
— To ceniony fachowiec wykonujący wiele 
podobnych zleceń, również dla agencji 
rządowych, dlatego przygotowywanie 
dokumentu trwało dość długo, bo ponad 
rok. Przekonała nas jednak jego metoda 
badawcza wykorzystująca nie tylko dane 
statystyczne. Po raz pierwszy w historii 
sytuację społeczną Rybnika porównał on 
z wszystkimi, nie tylko śląskimi, miastami 
w Polsce w przedziale od 100 do 150 tys. mieszkańców. 
Autor wykorzystał też wnioski z przeprowadzonych na 
miejscu zajęć warsztatowych i z dyskusji z radnymi. 
Wskazał nam ogólne kierunki działania, zaś ich uszcze-
gółowienie należało już do miasta. Konkretne projekty 
łącznie z wyliczeniem ich kosztów opracowywały jed-
nostki miejskie. Nową jakością myślenia w mierzeniu 
się z problemami społecznymi jest wciągnięcie w ich 
rozwiązywanie innych dziedzin życia społecznego jak 
kultura i sport, i tak właśnie nasza strategia wygląda — 
mówi Piotr Masłowski, wiceprezydent odpowiedzial-
ny za sferę polityki społecznej w mieście. — Zgodnie 
z sugestią autora, program ma pokrycie w budżecie 
miasta, co daje gwarancję, że w roku przyszłym, ale 
myślę że i w kolejnych latach, jego realizacja będzie 
możliwa — dodaje. Ponad połowa opracowania 
poświęcona jest diagnozie aktualnie występujących 
problemów społecznych, opisowi podejmowanych 
dotychczas działań oraz prognozie rozwoju sytu-
acji w poszczególnych obszarach. Skupiono się na 
problemach demograficznych, mieszkalnictwa i bez-
domności, ubóstwa, osób niepełnosprawnych, rodziny  
i opieki nad dzieckiem, uzależnień i przemocy  oraz 
kwestii rynku pracy i bezrobocia. Diagnoza czynników 
strategicznych, czyli faktów mających istotny wpływ 
na sytuację społeczną w Rybniku, wskazała jej mocne  
i słabe strony. Wyłoniono problemy kluczowe, a wśród 
nich nawarstwiające się przez lata problemy miesz-
kalnictwa, istnienie zwartych terytorialnie enklaw 
ubóstwa, co może prowadzić do powstania swoistych 
gett, niekorzystne postawy i style życia, niepokojące 
ujemne saldo migracji oraz usytuowanie w trudnym 
otoczeniu Aglomeracji Górnośląskiej. Sformułowa-
nie najważniejszych do rozwiązania kwestii jest punk-
tem wyjścia do podjęcia działań naprawczych, czyli 
strategicznego planu działań, stanowiącego drugą 
część opracowania. Duży problem stanowią enklawy 
ubóstwa w kilku dzielnicach: Boguszowicach-Osiedlu, 
Paruszowcu-Piaskach czy w Niewiadomiu, gdzie sy-
tuacja jest szczególnie trudna, ale i w Chwałowicach 
czy Niedobczycach a nawet w dzielnicy Śródmieście. 
Bezrobocie i negatywne postawy są w tych zamknię-
tych enklawach dziedziczone. Słabą stroną naszego 
miasta jest też, jak wskazuje autor opracowania, 
sytuacja mieszkaniowa, a dotychczasowa polityka 
w tej kwestii, jak mówi wiceprezydent Masłowski, 
nie odpowiada na wyzwania demograficzne. — Od 
czasu przełomu politycznego miasto nie ma wpływu 

na rynek mieszkaniowy tak, by ludzie młodzi oraz 
osoby w gorszej sytuacji finansowej chciały  w Rybniku 
pozostać. Nierzadko decydują się na zamieszkanie w 
większym mieście, bo np. w Katowicach cena miesz-
kania jest porównywalna, a możliwości znalezienia 
pracy większe. Oprócz 
negatywnej sytuacji de-
mograficznej również 
ten właśnie fakt wpływa 
na wyludnianie się mia-
sta. — Według prognoz 
demograficznych do roku 
2050, w Rybniku ubę-
dzie 20 proc. ludności,  
co oznacza mniej wpły-
wów z podatków czyli 
biednienie miasta. Ro-
śnie liczba seniorów, 
a spada liczba osób  
w wieku aktywności za-
wodowej. I mimo, że 
jest to problem globalny, 
my musimy się z nim 
zmierzyć z punktu widzenia miasta i odpowiedzieć 
na pytanie: kto będzie pracował? Czy rybniczanie są 
gotowi na przyjmowanie zarobkowej imigracji czy lepiej 
inwestować w środowiska problemowe i pozytywnie je 
przekształcać. Dlatego takie działania zakłada polityka 
społeczna miasta. 

Wiele problemów społecznych ma swoje źródła  
w określanych jako niekorzystne postawach i stylach 
życia, ale i tu ingerencja samorządu jest niezbędna. 
Przykładowo miasto nie poradzi sobie może z eli-
minacją z rynku dopalaczy czy alkoholu (będących 
często przyczyną przemocy domowej), nie jest też  
w stanie zahamować wzrostu liczby osób bezdomnych 
w mieście,w tym pochodzących z okolicznych miast 
(ostatnie szacunki – ok. 500 osób, najwięcej po Kato-
wicach i Częstochowie), ale może pomóc tym, którzy 
z problemem już się zmagają. Chodzi o prowadzenie 
odpowiednich ośrodków dla potrzebujących wsparcia 
rodzin (planowana lokalizacja w strefie Juliusza), do-
tarcie do niezidentyfikowanych dotąd mieszkańców z 
chorobą alkoholową, stworzenie dla osób bez dachu 
nad głową cywilizowanej ogrzewalni z łaźnią, zamiast 
np. finansowania sprzątania po pobycie osób proble-
mowych dworca komunikacji miejskiej i podobnych 
działań. Ale są i pozytywy. — Chociaż sytuacja 

demograficzna się pogarsza i tak jest lepsza niż  
w innych miastach. W  Rybniku mamy najbardziej 
stabilne środowisko rodzinne – najmniej rozwodów, 
najmniej dzieci wychowywanych przez jedno z rodzi-
ców, , najmniej samotnych matek, najwięcej rodzin 
wielodzietnych. Jednym zdaniem – Rybnik jest silny 
rodziną — mówi wiceprezydent Masłowski. 

Jednak analiza sytuacji społecznej przyniosła 
więcej czynników negatywnych niż pozytywnych 
wpływających na sytuacje społeczną Rybnika, jest 
więc nad czym pracować. Odpowiedzią na zdiagno-
zowane w programie kluczowe problemy mają być 
konkretne, zawarte w strategii projekty. Ich celem 
jest: stworzenie w Rybniku bogatszej palety szans 
(szerszy dostęp do osobistej samorealizacji i do 
pracy dającej utrzymanie i satysfakcję oraz budowa 

poczucia tożsamości i więzi emocjonalnej z miastem); 
ożywienie społeczne, aktywizacja i wydźwignięcie 
z kryzysu dzielnic problemowych; prowadzenie 
jednolitej polityki mieszkaniowej; wsparcie rodzin i 
zapobieganie przemocy domowej; działanie na rzecz 

seniorów i osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami, 
a także wdrożenie promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej, m.in. poprzez  ograniczenie używania 
alkoholu i narkotyków. By powyższe działania były 
możliwe do zrealizowania, miasto musi być wzor-
cem organizacyjnym polityki społecznej i to właśnie 
zakłada jedno z sześciu kluczowych problemów. 
— Nie da się przewidzieć, czy realizacja programu 
poprawi sytuację, ale można z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że zaniechanie takich działań z pewnością ją 
pogorszy. Cudownych rozwiązań nie ma, ale to dobry 
dokument i realizowanie polityki społecznej według 
jego wskazań już się rozpoczęło. Wiele zapisanych  
w nim rozwiązań jest realizowanych, m.in. rewitalizacja 
dzielnic problemowych. Pokłosiem strategii jest też cały 
pakiet uchwał mieszkaniowych, które wejdą pod obrady 
radnych już niebawem. Zapisy strategii są również czę-
ścią wytycznych konkursów grantowych dla organizacji 
pozarządowych, które odgrywają coraz ważniejszą rolę 
w działaniach prospołecznych. Po pierwszym roku dzia-
łania strategii zobaczymy, czy coś zaczyna się zmieniać, 
a co idzie dawnym trybem. Pamiętajmy jednak, że to 
proces długofalowy. Nie należy się jednak zrażać; trzeba 
robić swoje — podsumowuje Piotr Masłowski. 

Wiesława Różańska

Przyjęty przez radnych na listopadowej sesji wieloletni 
program „Polityka społeczna Miasta Rybnika 2023+” 
jest jednym z najważniejszych miejskich dokumentów 
strategicznych, którego wdrożenie ma poprawić jakość 
życia mieszkańców, a w efekcie wpłynąć pozytywnie 
na rozwój miasta. Czy stanie się to możliwe zależy 
zapewne w równym stopniu od działań samorządu, 
jak i wykorzystania przez mieszkańców narzędzi, jakie 
miasto im daje.

Ważnym elementem polityki społecznej będzie rewitalizacja kilku rybnickich dzielnic, którą z przytupem 
rozpoczęto na początku listopada

Polityka społeczna 
a jakość życia
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17 grudnia 2016 r., po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 67 
lat, zmarł  Tadeusz Pruszkowski, reprezentujący opcję lewicową 
radny miasta Rybnika w kadencji 1994-1998, a od 1995 do 1998 r. 
kierownik Urzędu Rejonowego w Rybniku, późniejszego starostwa. 

Pochodził z Chełminka w Wielkopolsce, ukończył historię i bibliote-
koznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednak 
życie zawodowe i osobiste związał ze Śląskiem. Pracę zawodową w 
Rybniku podjął w 1974 r. jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Górniczej 
kopalni Jankowice w Boguszowicach, następnie był kierownikiem świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 11 i, kolejno, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych; najdłużej (1985-1993 
i 2000-2008 r.) związany był z Zespołem Szkół Medycznych, również po 
jego przekształceniach, gdzie pracował z przyszłą średnią kadrą medycz-
ną. Od września 1993 r. października był nauczycielem historii w V liceum 
Ogólnokształcącym w Rybniku, gdzie wrócił w 1998 r., po odwołaniu Go 
ze stanowiska kierownika urzędu rejonowego. Ustawicznie się dokształcał  
i podnosił nauczycielskie kwalifikacje; w 2000 r. otrzymał stopień nauczy-
ciela mianowanego.  

Funkcję kierownika Urzędu Rejonowego piastował w trudnym czasie 
wielkiej powodzi (1997 r.). Za wkład pracy, organizacyjne zaangażowanie  
i współdziałanie w usuwaniu szkód wyrządzonych przez żywioł, otrzymał 

podziękowania od wojewody śląskie-
go oraz samorządowców okolicznych 
gmin. W swoim środowisku był zaan-
gażowanym społecznikiem (od 1980 
r. razem z rodziną mieszkał na osie-
dlu Nowiny), a w mieście i regionie 
działaczem ugrupowań lewicowych 
współpracującym z ludźmi o różnych 
przekonaniach, a także szanowanym 
nauczycielem i pedagogiem. Jako 
zapalony turysta szczególnie ukochał 
góry i poprzez organizację i aktywne 
uczestnictwo w przedsięwzięciach 
turystyczno-krajoznawczych zaszczepiał kolejnym pokoleniom młodzieży 
miłość dla własnego kraju. Za tę działalność przez Zarząd Główny PTTK został 
odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Był 
wzorowym mężem i ojcem, a od 18 lat wspaniałym dziadkiem. Na osiedlu 
był znany z uśmiechniętej twarzy, życzliwości, dowcipów i spacerów z psem. 
Od siedmiu lat z wielką cierpliwością i pokorą walczył z ciężką chorobą. 
Odszedł w sile wieku, pozostawiając swój ślad w życiu publicznym Rybnika.  

(r)

Najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Matki 
Romanowi Widerskiemu

 
przewodniczącemu Stowarzyszenia 

Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik-Europa

składają
koleżanki i koledzy 
ze stowarzyszenia

Wspomnienie o Tadeuszu Pruszkowskim

Do 23 lutego można zgłaszać książki do tegorocznej, drugiej 
edycji konkursu o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”. 
Zgodnie z szeroką formułą nagrody ustanowionej przez prezydenta 
Rybnika Piotra Kuczerę, mogą się o nią ubiegać wszystkie książki 
napisane i wydane po polsku, których pierwsze wydania ukazały 
się w 2016 roku.

„Juliusza” po raz pierwszy przyznano w ubiegłym roku podczas paź-
dziernikowych 47. Rybnickich Dni Literatury. Efektowną statuetkę, której 
projekt był przedmiotem osobnego konkursu prezydent Kuczera wręczył 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej Małgorzacie Czyńskiej, autorce wydanej  
w 2015 roku książki „Kobro. Skok w przestrzeń”, która jest znakomitą 
biografią mało znanej rzeźbiarki Katarzyny Kobro, żony awangardowego 
malarza Władysława Strzemińskiego, o którym opowiada najnowszy i już 
ostatni film Andrzeja Wajdy „Powidoki”, który w styczniu wszedł do kin. 

Zgłosić książkę do konkursu może każda osoba pełnoletnia oraz 
wydawnictwa, przedstawiciele instytucji kultury oraz mediów zajmujących 

się literaturą. Tytuły mogą również zgłaszać sami członkowie kapituły. 
Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji 

pierwszego wydania książki oraz nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym 
nr telefonu) instytucji lub osoby zgłaszającej daną książkę do konkursu, 
należy przesłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 
2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz”. 
Co ważne do zgłoszenia trzeba dołączyć 12 egzemplarzy proponowanej 
do nagrody książki. Trafią one do członków kapituły, a po rozstrzygnięciu 
konkursu do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

Literacki „Juliusz”, o przyznaniu którego decyduje kapituła złożona 
z literaturoznawców związanych z ośrodkami akademickimi i literackimi, 
to nie tylko statuetka i splendor, ale i nagroda finansowa w wysokości 
40 tys. zł. 

Szczegółowy regulamin konkursu znaleźć można na stronie interneto-
wej magistratu (www.rybnik.pl), wpisując w wyszukiwarce frazę „Kolejna 
edycja nagrody Juliusz”.                                                                      (WaT) 

Zima to czas próby dla samochodowych 
akumulatorów. Kierowcom, którym w czasie 
mrozów akumulator odmówi posłuszeństwa 
pomoc oferuje straż miejska. 

Każdy jej radiowóz jest wyposażony w kable 
rozruchowe i specjalistyczne urządzenie do 
uruchamiania pojazdów przy rozładowanym 
akumulatorze. Gdy jedynym efektem przekrę-
cenia kluczyka w stacyjce są żarzące się jeszcze 
kontrolki na desce rozdzielczej, można zadzwo-
nić pod bezpłatny numer alarmowy SM – 986. 
Straż miejska nie gwarantuje, że strażnicy zjawią 
się w ciągu dziesięciu minut, ale zapewnia, że 
pomogą tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. 

(WaT)

W urzędzie miasta trwa konkurs na dy-
rektora miejskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, który zawiaduje zasobem 
mieszkań komunalnych i należącymi do 
miasta lokalami użytkowymi. 

Zajmująca obecnie to stanowisko Danuta 
Kolasińska z początkiem lutego rozpocznie 
pracę w Miejskim Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych na stanowisku głównego spe-
cjalisty ds. zamówień publicznych. To dla niej 
powrót do wykonywanej wcześniej profesji, 
bowiem w latach 1999-2008 była naczelnikiem 
wydziału zamówień publicznych w urzędzie 
miasta. ZGM-em kierowała od początku 2009 
roku. Do konkursu na dyrektora popularnej 
komunalki zgłosiło się kilkanaście osób.

(WaT)

Zmiana warty 
w ZGM-ie

Konsultacje 
w sprawie szkół

Strażnik 
z prądem

Literacki „Juliusz” po raz drugi
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Po tym, jak prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę wprowadzającą reformę 
systemu edukacji, w mieście ruszyły prace 
nad ustaleniem nowej sieci rybnickich szkół 
podstawowych. Zaproponowany przez wydział 
edukacji kształt nowych obwodów (do wglądu 
na stronach: www.rybnik.eu lub www.edukacja.
rybnik.eu) powstał po konsultacjach z dyrektorami 
rybnickich placówek oświatowych i jest właśnie 
poddawany konsultacjom. Potrwają one do 3 
lutego. Wszelkie uwagi do przygotowanej nowej 
sieci szkół zgłaszać można do wydziału edukacji 
(telefonicznie: 32 43 92 132, mailowo: edukacja@
um.rybnik.pl lub w piśmie, złożonym w kancelarii 
UM Rybnika).                                                   (S)



Staraniem miasta jeszcze w grudniu 
na trzech rybnickich zabytkach m.in. 
na Starym Kościele  i  Kościółku 
Akademickim pojawiły się tablice  
z podstawowymi informacjami o tych 
historycznych obiektach. W pierwszym 
rzucie przygotowano 21 takich tablic.

Szklane tablice są bardzo gustowne, a każda 
jest zwieńczona herbem Rybnika. Oprócz pol-
skiego tekstu znajdują się na nich również jego 
tłumaczenia na język angielski i niemiecki, a tak-
że, zapewne w ramach językowej ciekawostki, 
na gwarę śląską. Lektura tej ostatniej informacji 
uzmysławia jednak czytającemu, że jeśli chodzi 
o opisy zabytków to gwara, silnie związana 
przede wszystkim z codziennością, zwyczajnie 
niedomaga. Nie ma tu zbyt wielu typowo gwa-
rowych określeń czy egzotycznie brzmiących dla 
współczesnych śląskich rzeczowników. 

W najbliższym czasie tablice pojawią się 
na kolejnych obiektach m.in. na budynkach 
poczty, ratusza i starostwa powiatowego, na 
gmachu I LO im. Powstańców Śl. i na budynku 
stacji kolejowej Paruszowiec, ale też na murach 
rybnickiego zamku (obecnie sąd rejonowy),  
w parku Kozie Góry czy na Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”. Co ważne pojawią się również tablice 

przypominające obiekty już nieistniejące – ży-
dowską synagogę i rybnicki browar, w miejscu 
którego wybudowano galerię handlową Focus 
Park.

Wykonanie 21 tablic kosztowało 16.800 zł. 
Tłumaczenia na gwarę śląską przygotowali 
członkowie stowarzyszenia DURŚ, czyli Demo-
kratycznej Unii Regionalistów Śląskich.

Cieszy fakt, że nasze zabytki przestały być 
anonimowe, że przyjezdni, m.in. turyści będą 
mogli się czegokolwiek dowiedzieć o budowlach, 
z których za sprawą naszych przodków możemy 
być dziś dumni. Szkoda tylko, że umieszczone 
na trzech pierwszych tablicach informacje są tak 
lakoniczne, a przez to niezbyt ciekawe. 

(WaT)

Do tej pory, bez jakiejkolwiek zgody moż-
na było ścinać jedynie drzewa owocowe. 
Teraz o wycince drzewa bądź drzew, bez 
względu na ich wiek, gatunek i wielkość 
decyduje wyłącznie właściciel posesji i, co 
ważne, nie musi tego nawet nigdzie zgła-
szać. Jedyny wyjątek stanowią drzewa będą-
ce pomnikami przyrody i drzewa rosnące na 
terenach wpisanych do rejestru zabytków. 
Wycinka nie może też być związana z prowa-
dzoną ewentualnie przez właściciela posesji 
działalnością gospodarczą. To zasadnicza 
zmiana, bo do tej pory chcąc ściąć na swoim 

podwórku drzewo inne niż owocowe, trze-
ba było uzyskać oficjalną zgodę wydziału 
ekologii urzędu miasta bądź gminy, a zro-
bienie tego bez przyzwolenia urzędu groziło 
poważnymi karami finansowymi, mogącymi 
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych 
za jedno powalone drzewo.

Adam Widenka z magistrackiego wydziału 
ekologii zwraca uwagę na kilka zasad, któ-
rych trzeba przestrzegać wycinając drzewa 
bądź krzewy: — Należy bezwzględnie prze-
strzegać okresu lęgowego ptaków, który 
trwa u nas od początku marca do połowy 

października oraz pamiętać o ochronie 
gatunków ptaków i owadów prawnie chro-
nionych. Jeżeli więc zauważymy w koronie 
drzewa bądź krzewu zasiedlone gniazdo, 
musimy wstrzymać prace do czasu „wypro-
wadzenia” lęgu i wylotu młodych ptaków 
z gniazda — mówi specjalista od drzew  
z urzędu miasta.

W ubiegłym roku osoby fizyczne uzyskały 
w rybnickim magistracie ok. 900 decyzji  
o pozwoleniu na wycinkę drzew, przy czym 
jedno takie pozwolenie mogło dotyczyć 
kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
drzew. Jako powód wnioskodawcy poda-
wali na ogół względy bezpieczeństwa, stan 
sanitarny drzew, ale też zamiar zagospoda-
rowania posesji np. poprzez budowę altany 
czy garażu. 

(WaT)  

Mieszkańcy Ochojca mówią o nim 
dom kultury. Jednak zarządzany przez 
tamtejszą Ochotniczą Straż Pożarną, 
dwukondygnacyjny budynek przy ul. 
Rybnickiej 23, jest też miejscem spotkań 
działających w Ochojcu organizacji, 
siedzibą tutejszej rady dzielnicy i filii 
biblioteki miejskiej, która zajmuje 
największe pomieszczenie, na II piętrze. 

Jest jeszcze ogólnodostępna sala, którą 
wykorzystuje się choćby na spotkania z miesz-

kańcami. Budynek wybudowali mieszkańcy 
w czynie społecznym i przez ponad 30 lat nie 
był on remontowany. — Ze względu na koszty, 
prace prowadzone są etapami. W 2015 roku 
zakończył się remont sali, w który zaangażowali 
się również członkowie OSP i mieszkańcy. Wyko-
rzystaliśmy też środki z budżetu obywatelskiego, 
ale i tak koszty przerosły nasze możliwości, 
więc odbudować posadzkę pomogło nam już 

miasto. W minionym roku w ramach inwestycji 
miejskich przeprowadzono drugi etap remontu, 
czyli termomodernizację. Teraz budynek zmienił 
swój wygląd, ma nową elewację i jest ocieplony 
— podsumowuje Krzysztof Szafraniec, prze-
wodniczący rady dzielnicy Ochojec. Wcześniej 
OSP wymieniła okna i centralne ogrzewanie, 
a miasto – piec. — Remontu wymaga jeszcze 
zaplecze kuchenne, klatka schodowa i toalety. 
Chcielibyśmy, aby udało się go przeprowadzić, 
jak najszybciej — planuje radny.                  (S)

Wycinka drzew po nowemu
Z początkiem 2017 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej ustawy  

o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Obecnie 
właściciel takiej posesji może bez jakichkolwiek urzędowych pozwoleń i zgłoszeń 
ściąć jakiekolwiek drzewo, które na niej rośnie. 

Zmienia oblicze

Zabytki już nie są anonimowe

Gustowne, choć nieco mało treściwe tablice informujące o rybnic-
kich zabytkach sprawią, że nie będą one już zupełnie anonimowe 
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Wygląda na to, że projekt, który ma wejść 
w życie w połowie tego roku gruntownie 
przebuduje obecny system zdrowia. Rybnic-
ki szpital zyska czy straci na tych zmianach?

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, 
więc jeszcze nie wiemy jak odbije się na pa-
cjentach i jak przełoży na finanse i realizowane 
tu procedury medyczne. Jesteśmy w dobrej 
sytuacji, bo jako duży szpital specjalistyczny 
wejdziemy do sieci, więc będziemy mieć stały, 
zryczałtowany kontrakt. Mam nadzieję, że 
akredytacja Centrum Monitorowania Jakości 
w Krakowie oraz certyfikaty, w tym najnowszy 
dotyczący zabezpieczenia wrażliwych danych 
osobowych pacjentów, pozytywnie wpłyną na 
sytuację szpitala, również finansową. Po za-
powiadanej likwidacji Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jego kompetencje przejmie wojewoda. 
To on będzie decydował o podziale pieniędzy 
i o tym, która placówka będzie realizowała 
poszczególne zabiegi i procedury. Będzie miał 
też bezpośredni wpływ na to, jakie komórki 
organizacyjne w szpitalach będą funkcjonowały 
i jakie inwestycje będą tam przeprowadzane. 

Tych ostatnich w minionym roku w rybnic-
kim szpitalu zrealizowano całkiem sporo?

W 2016 roku zakończyliśmy cyfryzację za-
kładu diagnostyki obrazowej, dzięki czemu 
przyśpieszyliśmy diagnozowanie. Nie trzeba 
już chodzić po szpitalu z kliszą rtg i wywoływać 
zdjęć chemicznymi odczynnikami. Nowe apa-
raty rentgenowskie, mammograf i tomograf 
komputerowy zostały podpięte do systemu 
informatycznego. Na blokach operacyjnych, 
oddziale ratunkowym i w dyżurkach lekarskich 
zainstalowaliśmy stacje podglądowe, za pośred-
nictwem których lekarz może w każdej chwili, 
nawet podczas operacji, sprawdzić i porównać 
zdjęcia, opisy, przejrzeć historię choroby. Jest 
szybciej, dokładniej, z lepszą jakością obrazu, 
czyli bezpieczniej dla pacjentów. Powstała też 
nowoczesna pracownia rezonansu magnetycz-
nego: nowy rezonans, z nową klatką Faradaya i 
wysokiej klasy wyposażeniem zastąpił w połowie 
grudnia wysłużony, 14-letni aparat. Wraz z do-
stosowaniem pomieszczeń kosztował prawie 5,5 

mln zł, z czego Urząd Marszałkowski przekazał 
2 mln zł, a Ministerstwo Zdrowia 2,8 mln zł. 
Doposażyliśmy też neonatologię i ginekologię. 
Nowoczesny sprzęt z ministerialnego programu 
Polcard pracuje na oddziałach: kardiologii, neu-
rologii i wewnętrznym. Na urologii mamy nowy 
aparat USG, a na okulistyce sprzęt do kriochi-
rurgii, tomograf siatkówki, pneumotonometr, 
wziernik do badania dna oka, frontofokometr 
i panel do badania ostrości wzroku. Z kolei na 
blok operacyjny zakupiliśmy cholangioskop czyli 
zminiaturyzowany i bardzo precyzyjny endoskop 
z układem optycznym do przekazywania obrazu. 
Ten drobny, ale niezwykle ważny sprzęt koszto-
wał łącznie około 3,5 mln zł.

Te zakupy nie byłyby możliwe bez finan-
sowania z zewnątrz?

W 2016 roku kontrakt z NFZ wynosił 116 
mln zł. Ta kwota nie pozwalała nam na szeroko 
zakrojoną działalność inwestycyjną, dlatego sta-
raliśmy się o dofinansowanie z innych, również 
unijnych źródeł. W minionym roku otrzymali-
śmy środki m.in. z urzędu marszałkowskiego, 
starostwa powiatowego w Rybniku, gminy Czer-
wionka-Leszczyny i prywatnych firm. Mnóstwo 
sprzętu przekazała nam Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. W 2016 r. były to m.in. łóżka 
i podnośniki pneumatyczne, które poprawiają 
komfort pobytu w szpitalu seniorom, a per-
sonelowi ułatwiają pielęgnację schorowanych  
i często niesprawnych ruchowo pacjentów.  
W ostatnich latach WOŚP podarowała szpi-
talowi sprzęt wart prawie milion złotych. To 
duży gest, za który Jerzemu Owsiakowi bardzo 
dziękuję. Pomoc Orkiestry jest w szpitalu od-
czuwalna i bardzo ją cenimy. 

Spore zmiany czekają podobno szpitalny 
oddział ratunkowy?

Chcemy przebudować, powiększyć i posze-
rzyć działalność SOR-u. Ministerstwo Zdrowia 
zarezerwowało na ten cel 3,2 mln zł. To duża, 
przewidziana na 2017 i 2018 r. inwestycja. Zaku-
pimy m.in. tomograf komputerowy i stworzymy 
zaplecze diagnostyczne, by pacjent, który trafia 
na ten oddział nie musiał korzystać z zakładu 

diagnostyki obrazowej. Myślimy też o instalacji 
komory hiperbarycznej. W 2017 roku rozpocz-
niemy wartą 7 mln zł modernizację źródła ciepła 
i energii elektrycznej szpitala. Zakupimy i zain-
stalujemy silnik spalinowy na gaz ziemny, który 
będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną  
i to będzie nasze podstawowe źródło ciepła. 
Kotły wodne, z których obecnie korzystamy po-
zostaną rezerwowym źródłem ciepła. Inwestycja 
ta pozwoli nam ograniczyć koszty zakupu ciepła 
i prądu od dostawców zewnętrznych i poprawi 
nasze bezpieczeństwo energetyczne. Planujemy 
również kosztowny remont bloku operacyjnego 
i wyposażenie go w nowy sprzęt.

A co z planami utworzenia nowych od-
działów i poradni?

W lutym ruszają oddziały chirurgii wielo-
narządowej (z naciskiem na chirurgię onkolo-
giczną) i chirurgii małoinwazyjnej. Cały czas 
myślimy o uruchomieniu poradni geriatrycznej 
i kardiologicznej. W tym roku musimy zapew-
nić kompleksową i skoordynowaną opiekę nad 
pacjentem z problemami kardiologicznymi. 
Chory po operacji spowodowanej np. zawałem 
serca, już po kilku dniach będzie mógł rozpocząć  
w szpitalu wczesną rehabilitację kardiologiczną, 
a po opuszczeniu oddziału, kontynuować tu 
rehabilitację dzienną. Przyszpitalna poradnia 
kardiologiczna byłaby znakomitym dopełnie-
niem tego systemu. Niestety, póki co, podobnie 
jak w przypadku poradni geriatrycznej, NFZ nie 
ogłosił konkursu na jej uruchomienie. Może to 
się zmieni, gdy wejdziemy do sieci szpitali. 

Jak radzi sobie funkcjonująca od ponad 
roku szkoła rodzenia?

Cieszy się tak dużą popularnością, że aby 
przyjąć wszystkich chętnych rodziców musiała-
bym otworzyć drugą. Na poród w Rybniku de-
cyduje się coraz więcej mam. W ubiegłym roku 
powitaliśmy na świecie 1299 maluszków, o 117 
więcej niż w 2015 r. Ten trend bardzo nas cieszy. 

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk

S z p i t a l  w  s i e c i
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt 

ustawy o tzw. sieci szpitali. Placówki, które znajdą się  
w ministerialnej sieci nie będą martwić się o kontrakt na 
finansowanie działalności, bo to do nich trafi 85 proc.  
funduszy na ochronę zdrowia. Szpitale poza siecią 
będą zabiegać o pozostałe 15 proc środków. Dla części 
z nich może to oznaczać likwidację. Prawdopodobnie do 
„uprzywilejowanej” grupy nie zakwalifikuje się rybnicki 
szpital psychiatryczny. O tym czy szpital w Orzepowicach 
podzieli jego los, a także zrealizowanych i planowanych tu 
inwestycjach rozmawiamy z Bożeną Mochą-Dziechciarz, 
dyrektorką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 w Rybniku.      

— Po wejściu w życie ustawy o tzw. sieci szpitali będziemy mieć stały, zryczałtowany kontrakt — mówi Bożena 
Mocha-Dziechciarz, dyrektorka WSS nr 3
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PARTER RATUSZA DLA USC. — Dzięki dodatkowym pomieszczeniom nie tworzą się już takie 
kolejki, a osoby, które do nas przychodzą mają większy komfort rozmowy z pracownikiem 
— mówi Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku, który od 
stycznia zajmuje cały parter budynku ratusza. W jednym z trzech pomieszczeń przejętych od 
rybnickiego muzeum urządzono salę obsługi petentów z pięcioma stanowiskami do rejestracji 
zgonów, transkrypcji aktów stanu cywilnego i wydawania odpisów dokumentów. Dwa pozo-
stałe posłużą jako archiwum, gdyż obowiązek przechowywania dokumentacji w USC wynosi 
80 lat (dla aktów zbiorowych małżeństw i zgonów) lub 100 lat dla aktów urodzeń. Wszystkie 
pomieszczenia w nowej i starej części USC zostały opisane tabliczkami, wzorowanymi na tych 
w rybnickim magistracie. Nowością jest też przewijak dla niemowląt. Jak zapowiada Angelika 
Naczyńska-Lyp, jest duża szansa na usprawnienie, ok. połowy roku, obsługi klientów USC 
poprzez zainstalowanie elektronicznego systemu kolejkowego, który podobnie, jak w rybnic-
kim magistracie, naturalnie będzie regulować „ruchem” klientów, a także opłatomatu, dzięki 
któremu, można będzie samodzielnie uregulować konieczne do uiszczenia przy załatwianiu 
spraw w USC opłaty skarbowe, a nawet zapłacić tutaj kartą płatniczą. 

DUŻE RODZINY W BIBLIOTECE. — Posługiwanie się dwoma kartami nie ma sensu, 
więc rybnicką Kartę Dużej Rodziny zastępuje ogólnopolska, którą można wyrobić w tutej-
szym Ośrodku Pomocy Społecznej — mówił wiceprezydent Piotr Masłowski, 19 stycznia  
w bibliotece podczas spotkania z rodzinami wielodzietnymi. Tematem był nowy pro-
gram „Duża Rodzina”, który obowiązuje od 1 stycznia. Gwarantuje on zniżkowe bilety 
wstępu na imprezy w miejskich instytucjach kultury, również na te organizowane przez 
agencje zewnętrzne, pięćdziesięcioprocentowe ulgi w opłacie za abonament parkingowy  
i w przejazdach miejskimi autobusami (od 1 marca), a także uzyskanie za pośrednictwem 
OPS-u dopłaty w wys. 3 zł na członka rodziny miesięcznie do rachunków za śmieci (dla nie 
posiadających zaległości). — Zwroty z tego tytułu będą wypłacane co pół roku, warto się 
o nie starać, bo w przypadku pięcioosobowej rodziny to 90 zł za 6 miesięcy. Trzeba jednak 
złożyć wniosek, gdyż dopłata obowiązuje na okres jednego roku, od miesiąca, w którym 
zostanie on złożony — mówił wiceprezydent. Wnioski należy składać w siedzibie Sekcji 
Dodatków Mieszkaniowych OPS-u, przy ul. Białych 7. Więcej o „Dużej Rodzinie” na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w poprzednim numerze „GR”.

POMYSŁY NA BULWARY. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania 
bulwarów nad rzeką Nacyną. Wpłynęło siedem prac, a oceniło je konkursowe jury, 
któremu przewodniczyła Agnieszka Kaczmarska ze Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich. Pierwszej nagrody nie przyznało, za to dwie równorzędne drugie (po 7 tys. zł). 
Wiadomo już, że miasto nie zrealizuje całościowo żadnej z konkursowych koncepcji, 
ale wykorzysta prawdopodobnie zawarte w nich pojedyncze pomysły. — Mamy 
nadzieję, że w przyszłości woda w Nacynie faktycznie będzie czysta, dziś jednak 
schodzenie do lustra wody i przyglądanie się pływającym w niej rybom jest jeszcze 
niemożliwe — mówił pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestycji i gospodarki 
przestrzennej Wojciech Student, wspominając o plaży, która pojawiła się w jednej 
z prac. W pierwszej kolejności urządzone na nowo zostaną brzegi Nacyny między 
ulicami Hallera i Raciborską, co związane będzie z zagospodarowaniem sąsiadują-
cego z rzeką terenu obecnego miejskiego parkingu. Być może jeszcze w tym roku 
rozpocznie się tam budowa kilkupiętrowego parkingu z prawdziwego zdarzenia,  
na parterze którego ma się mieścić hala targowa.

Z WIDOKIEM NA DOTACJĘ. Wszystko wskazuje na to, że wspierany przez miasto projekt 
rozbudowy Szkoły Muzycznej Braci Szafranków o efektowną salę koncertową, otrzyma z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego unijną dotację w wysokości prawie 16,6 mln 
zł. Po zasadniczej ocenie wniosków złożonych w ministerialnym konkursie, którego stawką 
jest finansowe wsparcie, rybnicki projekt znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej 
projektów dotyczących infrastruktury niezabytkowej, co, jak informuje urząd miasta, w 
praktyce gwarantuje otrzymanie dotacji. Sam minister ma zatwierdzić listy dofinansowanych 
przedsięwzięć w lutym. Główna sala koncertowa na 300 osób ze sceną mogącą pomieścić 
orkiestrę symfoniczną i 70-osobowy chór ma mieć znakomite parametry akustyczne i swoje 
studio nagrań. Istotną częścią budynku ma też być przestronny hol z widokiem na bazylikę 
św. Antoniego i przestrzenią wystawienniczą. Całkowity koszt budowy ma wynieść blisko 
20,4 mln zł, a inwestycja ma zostać zrealizowana bez finansowego udziału miasta. Projekt 
budynku wykonała renomowana pracownia KS99 z Koszalina, która wcześniej wygrała kon-
kurs zorganizowany z pomocą miasta przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. Plany budowy przedstawiono w czasie konferencji w szkole muzycznej (na zdj.).
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HISTORIA NIEOBLEGANA. 18 stycznia w ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie z nowe-
go cyklu „Historia magistra vitae est?” zorganizowanego przez Muzeum w Rybniku. To 
przykre, ale na wykładzie dr Barbary Kalinowskiej-Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego, która  
w zajmujący sposób opowiedziała o ciekawych losach Antoniego Żelazko, burmistrza Rybnika  
w początkach XIX w. zjawiło się ledwie kilka osób. Kolejne spotkanie 1 lutego o g. 17.30. 
O szlachcie podrybnickich miejscowości opowie wtedy dyrektor muzeum dr Bogdan Kloch.

MYŚLIWI DOKARMIAJĄ. Myśliwi to jedyna grupa, która zimą na dużą skalę dokarmia dziką zwierzynę. 
Pomagają zwierzętom przetrwać tę porę roku, ale też starają się zniechęcić np. dziki do opuszczania 
lasu i zapuszczania się między zabudowania (poletka zaporowe). Rybnickie koło łowieckie Pod Bukiem 
(na zdjęciu łowczy Krzysztof Kinowski) wywiozło już tej zimy do lasu: 92 tony buraków cukrowych,  
51 ton kiszonki buraczanej, 35 ton kiszonki kukurydzianej, 25 ton ziaren kukurydzy i 5 ton tzw. ku-
kurydzy mokrej. Zimową karmę wykładają w 40 miejscach rozsianych na obszarze 8 tys. hektarów. 

NOWOROCZNE WYRÓŻNIENIA. 13 stycznia w ratuszu odbyło się tradycyjne noworocz-
ne spotkanie członków Izby Przemysłowo-Handlowej ROP i rzemieślników skupionych  
w rybnickim cechu. Władze miejskie i wojewódzkie reprezentowali przewodniczący sejmiku Grze-
gorz Wolnik i wiceprezydent Janusz Koper. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień z okazji 
jubileuszy, które w tym roku będą obchodzić firmy i zakłady rzemieślnicze. Jedno z nich odebrała 
rybniczanka Danuta Smuda (na zdjęciu); stworzona przez nią firma odzieżowa ma już 40 lat.

ALKOMAT NA KOMENDZIE. Zakupiony przez miasto za 2214 zł stacjonarny alkomat, jest 
dostępny w holu komendy policji 24 godziny na dobę. Kierowcy chcący sprawdzić zawartość 
alkoholu w wydychanym przez siebie powietrzu mogą to zrobić za darmo. Instrukcja postę-
powania jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD, na którym po tradycyjnym „dmuchaniu”  
w jednorazową rurkę pojawi się precyzyjny wynik badania. Dodatkowo zaświeci się jeden  
z trzech symboli i tylko jeśli będzie to zielona uśmiechnięta „buźka” możemy usiąść za kierownicą.

EFEKTOWNA DEKORACJA. To najnowsza i chyba najbardziej efektowna świąteczna, a wła-
ściwie zimowa dekoracja, jaka pojawiła się w tym roku w naszym mieście. Za sprawą sporego 
rzutnika po ścianie magistrackiego budynku, w którym mieści się m.in. wydział edukacji, 
„wędrują” efektowne śnieżynki. Prosty pomysł, koszty nieduże, a efekt robi spore wrażenie, 
o czym najlepiej świadczą rybniczanie przystający tu, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Inna sprawa, że pozostałe bożonarodzeniowe dekoracje już się nieco mieszkańcom opatrzyły.

MNIEJ W BOJU, CZĘŚCIEJ Z DZIEWCZYNĄ. 7 stycznia w Halo! Rybnik gościł Mariusz Gąsior, 
pomysłodawca albumu ze zdjęciami prezentującymi codzienne życie żołnierzy służących w latach 
1939-1947 w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Znalazło się w nim 216 fotografii z londyńskie-
go Imperial War Museum oraz około 80 zdjęć z gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Wspólnie  
z dr. Janem Szkudlińskim i Arturem Wodzyńskim Mariusz Gąsior zebrał zdjęcia żołnierzy na kwate-
rach, szykujących się do boju, spożywających posiłki czy dochodzących do zdrowia w szpitalach.
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Choć miasto oferuje osobom bezdomnym 
ciepły kąt w kilku noclegowniach i schroniskach, 
część z nich nie chce słyszeć o opuszczeniu „wła-
snego” lokum pod chmurką. — Ci, którzy nie 
chcą zamieszkać w schroniskach kryją się przed 
siarczystymi mrozami na dworcach, klatkach 
schodowych i w opuszczonych zabudowaniach. 
Najbardziej zagrożone miejsca to namioty, al-
tanki i wiaty. Tu istnieje bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia — wyjaśnia Edyta Wąsowicz, 
kierownik zespołu ds. bezdomności. 

Gdy temperatura spada poniżej zera, służby 
miejskie nawet kilka razy na dobę odwiedzają 
około 70 miejsc, w których przebywają bezdom-
ni. Jak co roku zachęcają ich do skorzystania z 
ciepłej noclegowni i, jak co roku, spotykają się 
z odmową. — Na szczęście tej zimy bezdomni 

częściej decydują się na skorzystanie ze schro-
nisk. Ubiegłe były łagodne, więc wielu z nich 
nie chciało opuszczać swych legowisk. Gdy na 
początku stycznia temperatura osiągnęła minus 
20 stopni, sami poczuli, że w takich warunkach 
nie przetrwają — mówi Dawid Błatoń ze Straży 
Miejskiej. — Mimo to, mamy około dziesięciu 
upartych osób, które absolutnie, nawet przy 
ekstremalnych mrozach, nie wyrażają zgody na 
przewiezienie ich do noclegowni. Pozostaje nam 
tylko „pilnowanie”, by nic im się nie stało — 
dodaje Edyta Wąsowicz. Pracownicy zespołu 
są więc w stałym kontakcie z najbardziej opor-
nymi. Jeśli nie zastaną ich w miejscu, w którym 
zazwyczaj przebywają, kontaktują się telefo-
nicznie. — Niektórzy mają telefony komórkowe, 
więc dzwonimy i sprawdzamy czy wszystko jest 

w porządku, prosimy, by pokazali się w naszym 
biurze — wyjaśnia Edyta Wąsowicz.  

W styczniu, w Domu Nadziei w Niewiadomiu 
i schronisku prowadzonym przez Stowarzysze-
nie im. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym 
w Śródmieściu przebywało ponad 160 osób. 
Nawet gdy wszystkie łóżka znajdą swych lo-
katorów, placówki te nie odmawiają przyjęcia 
kolejnych potrzebujących. Z kolei w ochronce 
św. Mikołaja przy parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Boguszowicach Starych, jedynym 
miejscu w Rybniku, w którym dla bezdomnych 
przygotowywany jest ciepły posiłek, czyli gorąca 
zupa z mięsną wkładką, ciasto i herbata, każ-
dego dnia stołuje się nawet 40 osób. — Parafia 
finansuje zakup produktów, a członkinie zespołu 
charytatywnego same przygotowują posiłki — 
wyjaśnia Kornelia Mokry. Pracownicy zespołu 
ds. bezdomności zachęcają osoby, które chcą 
pomóc bezdomnym do wsparcia m.in. bogu-
szowickiej ochronki: — Chętnych darczyńców 
kierujemy właśnie do ochronki, gdzie przeka-
zane przez nich produkty lub pieniądze zostaną 
wykorzystane na przygotowanie ciepłych dań. 
Dla wielu bezdomnych to często jedyny posiłek 
w ciągu dnia — dodaje Edyta Wąsowicz.    (D)

PZON wyprowadził się z zajmowanego od 
1999 r. budynku przy ul. Raciborskiej (obok 
Plazy), w którym osoby niesprawne ruchowo 
miały problemy z poruszaniem się, bo tylko 
część pomieszczeń znajdowała się na parterze, 
a lokal nie miał windy. — Kiedy w lipcu 2014 r.  
zmieniły się przepisy dotyczące kart parkingo-

wych dla osób niepełnosprawnych, sytuacja 
zrobiła się naprawdę trudna, bo w maleńkiej 
poczekalni tłoczyło się nieraz po 60 osób — opo-
wiada Beata Podleśny. Zespół zamienił więc 
niewygodny lokal na wyremontowane przez 
miasto pomieszczenia przy ul. Chrobrego 39, 
w budynku przychodni, w sąsiedztwie rybnic-

kiej prokuratury rejonowej. PZON zajmuje 
teraz powierzchnię 940 m kw. — Mamy tutaj 
trzy gabinety lekarskie, w tym jeden dla dzieci, 
wszystkie są w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Co ważne, pomieszczenia,  
w których obsługiwani są nasi klienci usytuowano 
na parterze, nie ma więc schodów i progów, na 
co zwracały nam uwagę osoby niepełnosprawne. 
Jest też wygodna poczekalnia przeznaczona dla 
ok. 80 osób, w której wydzielono również bardzo 
potrzebny kącik dla dzieci. W budynku znalazło 
się też pomieszczenie na archiwum wyposażone 
w regały jezdne, pozwalające zmieścić na sto-
sunkowo niewielkiej powierzchni całość naszych 
akt. Znacznej poprawie uległy też warunki pracy 
samych pracowników PZON — podkreśla 
przewodnicząca. Rocznie zespół rozpatruje 
ok. 15 tys. spraw, a swoim zasięgiem obejmuje 
powiaty: mikołowski, pszczyński, raciborski  
i rybnicki oraz miasta: Rybnik, Jastrzębie Zdrój 
i Żory. Zespół zajmuje się m.in. wydawaniem 
orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności, czy legitymacji osób 
niepełnosprawnych. W budynku mieści się też 
jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
(czynny w godzinach 8.30-12.30). Koszty ada-
ptacji pomieszczeń w wysokości ponad 1,4 mln 
zł pokryło miasto, pozostałe samorządy pomo-
gły też w doposażeniu biur w potrzebny sprzęt 
i meble. 3 stycznia w otwarciu nowej siedziby 
PZON wzięli udział prezydent Piotr Kuczera 
i starosta rybnicki Damian Mrowiec, a także 
przedstawiciele wojewody śląskiego oraz władz 
miast i powiatów objętych zasięgiem działania 
PZON w Rybniku.                                        (S)

P i l n u j ą  b e z d o m n y c h
Tak mroźnej i śnieżnej zimy dawno w Polsce nie było, dlatego pracownicy 

działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej zespołu ds. bezdomności, 
wspólnie ze strażnikami miejskimi i policjantami bacznie przyglądają się osobom 
pozbawionym własnego lokum. Jak każdej zimy, odwiedzają rozsiane po mieście 
kryjówki, w których przebywają bezdomni. 

Nowy rok w nowej siedzibie

— Nasi klienci są bardzo zadowoleni. Zwracają uwagę przede wszystkim na przestronność, 
której brakowało w dotychczasowej siedzibie. To właśnie uwagi osób niepełnosprawnych 
zadecydowały o tym, że podjęliśmy starania o zmianę dotychczasowej siedziby — mówi 
Beata Podleśny, przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności. Od stycznia placówka mieści się przy ul. Chrobrego 39.

3 stycznia w otwarciu nowej siedziby PZON wzięli również udział samorządowcy i pracownicy placówki
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— Dziękuję za kawał dobrej roboty — 
mówił prezydent Piotr Kuczera do 
rybnickiej młodzieży, która z sukcesem 
zorganizowała 15. edycję charytatywnej 
akcji Czapka św. Mikołaja. 

— Pobiliśmy rekord i mamy jeszcze większy 
apetyt na kolejny — podsumował Dominik 
Grabowski, przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta, 9 stycznia w urzędzie miasta, pod-
czas uroczystej sesji z udziałem wolontariuszy, 
dyrektorów szkół i przedstawicieli firm, które 
wsparły akcję Czapka św. Mikołaja. Zebrano 
w sumie 35 487,44 zł oraz towar o wartości 13 
134 zł. Pozwoliło to przygotować 761 paczek,  
w tym 507 prezentowych dla dzieci i 209 żywno-
ściowych dla ich rodzin oraz 45 ze słodyczami 
dla podopiecznych rybnickiego stowarzyszenia 
Oligos. Tradycyjnie też zebrany towar trafił 
również do podopiecznych placówek wsparcia 
dziennego, ośrodka interwencji kryzysowej  
i mieszkańców schroniska św. Brata Alberta 
w Przegędzy. 

Czapka św. Mikołaja w pigułce to: 11 spon-
sorów, ponad 200 wolontariuszy, 10 szkół 
ponadgimnazjalnych, 4 obiekty handlowe, 320 
godzin kwestowania, 65 kuratorów społecznych 
zaangażowanych w wytypowanie rodzin, kon-

cert charytatywny oraz klip promujący akcję  
z udziałem kabareciarzy, który miał 80 tys. in-
ternetowych wyświetleń, a także zorganizowa-
na po raz pierwszy zbiórka makulatury, która 
okazała się hitem ubiegłorocznej akcji. — Tego 
nikt się nie spodziewał. Włączyło się do niej 21 
szkół, a najwięcej makulatury zebrał Zespół 
Szkół Społecznych – 741 kg. W sumie zebraliśmy 
5810 kg makulatury, które pozwoliły uzyskać 
kwotę 1527,50 
zł — podsumo-
wał Filip Pań-
czyk. W czasie 
sesji prezydent 
miasta wspól-
n i e  z  p r z e -
wodniczącym 
MRM wręczy-

l i  podziękowania 
przedstawic ie lom 
firm wspierających 
akcję, dyrektorom 
szkół, które włączyły 
się w zbiórkę żywno-
ści i makulatury oraz 
wyróżniającym się wolontariuszom. 

Podczas pierwszej w tym roku sesji MRM 
radni poruszyli też kilka innych tematów – 
wydawanie Karty Młodzieżowej Rady Miasta, 
czy udział w targach edukacji.

(S) 

W tym roku dobroczynna akcja, w którą  
w całej Polsce angażują się przede wszystkim 
tysiące młodych wolontariuszy, miała posmak 
przedsięwzięcia opozycyjnego wobec rządu  
i partii rządzącej, czyli PiS-u. Znamienne,  
że w programach informacyjnych TVP, która 
przez lata obszernie transmitowała doroczne fi-
nały Owsiakowej akcji (w tym roku robił to TVN) 
pojawiły się tylko krótkie wzmianki o WOŚP. 

Oczywiście wyliczyć się tego nie da, ale ciekawe, 
na ile tegoroczny dobry wynik finansowy, jest 
efektem kontekstu politycznego w jakim zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Rybnicki finał przebiegał podobnie, jak 
wcześniejsze. Najwięcej działo się w Kampusie, 
gdzie odbyły się różnego rodzaju pokazy m.in. 
strażaków-ratowników oraz koncert, w którym na 
plenerowej scenie wystąpiły zespoły młodego po-

kolenia, forma-
cje koncertujące 
już od kilku lat 
oraz gwiazdy – 
rybniczanka Sa-
bina Jeszka oraz 
folkowy zespół 
Carrantuohill. 
W czasie aukcji 

zlicytowano 
jednodnio-
we urzę-
dowanie 
na stano-

w i s k a c h 
prezydenta 

Rybnika oraz 
prezesa  żuż -
lowego klubu 

ROW Rybnik. Za sterami klubu stanie kibic 
Przemek Radomski, który zapłacił za to 700 zł, 
natomiast 650 zł za prezydencką dniówkę zapłacił 
pragnący zachować anonimowość prowadzący 
własną firmę pan Michał z Rybnika. Prezydenta 
zastępować jednak nie zamierza, a możliwość 
taką wylicytował, by wesprzeć szczytny cel.  

Na ulicach kwestowało ok. 300 wolontariuszy 
w bardzo różnym wieku, bo obok maluchów, któ-
rym asystowali rodzice, kwestowali m.in. człon-
kowie stowarzyszenia honorowych krwiodawców, 
poseł Marek Krząkała czy wiceprezydent Piotr 
Masłowski. Kwestowali też pracownicy Halo-
!Rybnik, którzy serwowali innym wolontariuszom 
darmową gorącą herbatę. W granie-pomaganie 
zaangażowali się również Aktywni Rybnik, orga-
nizując w mroźnym dniu finału kajakowo-rekre-
acyjny piknik, dzięki któremu konto rybnickiego 
sztabu wzbogaciło się o 3 tys. zł.     

— Zebrana, rekordowa kwota bardzo mnie 
cieszy. W duchu marzyliśmy z członkami sztabu  
o kwocie 200 tys. zł, ale wydawała się ona 
nieosiągalna. Udało się dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy i hojnym datkom darczyńców. Już 
snujemy plany o pobiciu kolejnego rekordu... 
Kiedy przejąłem rybnicki sztab przed 20. finałem 
WOŚP, chciałem tylko przekroczyć granicę 100 tys. 
zł; potem żeby statystyczna średnia wyszła 1 zł na 
mieszkańca Rybnika, a teraz żeby zebrać 200 tys. 
Na razie się udaje, a jeśli w przyszłym roku zbliżymy 
się do tegorocznego wyniku, to będę mógł cieszyć się 
z kwoty miliona złotych zebranej na WOŚP odkąd 
kieruję pracą jej rybnickiego sztabu — podsumo-
wuje Arkadiusz Klimczak.                   (WaT)

Dobroczynny rekord na jubileusz

Pełna czapka 

Jedna z najmłodszych wolontariuszek rybnickiego sztabu WOŚP, 4-letnia Amelia Podleśny z Niedobczyc

Młodz ieżowa Rada 
Miasta Rybnika przy 
pracy… W ramach akcji 
udało się przygotować 
aż 761 paczek
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Za nami jubileuszowy, 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rybnicki 
sztab WOŚP uczcił jubileusz kolejnym rekordem – zebrano łącznie 210.427 zł. Cała 
orkiestra Jurka Owsiaka też zagrała rekordowo skutecznie. 



40 autorów nadesłało 415 wierszy poświęconych życiu seniorów i naszemu miastu, a rekordzista po-
pełnił ich aż 67! Janina Nowak z Orzepowic o konkursie dowiedziała się z naszej gazety i postanowiła 

podjąć wyzwanie. Przyznaje, że miała cichą nadzieję, że jeden  
z jej 11 wierszy spodoba się jurorom, choć nie spodziewała się, 
że największe uznanie zdobędzie akurat „Masa upadłościowa” – 
utwór doceniony za pomysł i aktualną ocenę sytuacji seniora we 
współczesnym świecie. — Jestem zdziwiona, że ten wiersz aż tak się 
spodobał, miałam chyba ładniejsze… Bardzo lubię pisać, z chęcią 
też czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, jestem więc typową 
humanistką. Najlepiej mi się pisze, gdy jestem w melancholijnym 
nastroju. Teraz jestem sama, bo straciłam męża i piszę żeby czymś 
wypełnić kolejne dni. Byłam już laureatką poetyckiego konkursu  
w Warszawie, ale było to przed wielu laty, kiedy jeszcze pracowałam 
— mówi 73-letnia mieszkanka Orzepowic, która z wykształcenia 
jest cukiernikiem. Jednak w zawodzie pracowała bardzo krótko 
i przez prawie 30 lat związana była z nieistniejącą już dziś dru-
karnią, mieszczącą się kiedyś przy ul. Kraszewskiego, w pobliżu 
Teatru Ziemi Rybnickiej, w którym 19 grudnia Janina Nowak 
odebrała nagrodę z rąk prezydenta Piotra Kuczery, przewodni-

— Od wielu lat pozyskujemy środki unijne, ale po 
raz pierwszy zrealizowaliśmy projekt współfinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Po raz pierwszy też beneficjentem tego projektu jest 
działające od 2009 r. przy naszej szkole Stowarzyszenie 
na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii 
informatycznych SPEC, po raz pierwszy wreszcie, biorą 
w nim udział osoby spoza szkoły, czyli seniorzy — wy-
jaśnia Marek Holona, dyrektor szkoły, która w roku 
szkolnym 2015/16 wprowadziła do oferty edukacyjnej 
nowy zawód: technik elektroenergetyk transportu 

szynowego. To właśnie dziesięcioro uczniów tego kie-
runku i 11 kolejarzy-emerytów od połowy sierpnia ub. 
roku na warsztatach modelarskich budowało kolejową 
makietę. — Z seniorami pracowało się naprawdę bar-
dzo dobrze. Zawsze chętnie nam doradzali i spoglądali 
na wszystko fachowym okiem. Pomogli nam rozwiązać 
najróżniejsze problemy – jak powinny być ułożone 
zwrotnice, czy torowisko – wiedzę o funkcjonowaniu 
kolei mają w małym palcu. Najwięcej kłopotów sprawiły 
nam chyba: trawa na łuku, tunel oraz zbudowanie pod-
jazdu, tak by nie był zbyt stromy — mówi Mateusz Mika, 

który interesuje się koleją i chciałby w przyszłości być 
dobrym fachowcem w tej rozwojowej, jego zdaniem 
branży. — Wspaniale się z nimi pracowało. Uczniowie 
podeszli do tego bardzo profesjonalnie, choć wcześniej 
nie mieli zbyt wiele do czynienia z koleją, mimo iż nie-
którzy wywodzą się z kolejarskich rodzin. Okazało się, 
że co innego wiedza zdobywana przy tablicy, a co innego 
praktyczne działanie. Tutaj młodzi ludzie uczyli się 
nowych rzeczy i wyraźnie ich to wciągnęło. Dziś inaczej 
podchodzą do kolei niż jeszcze trzy miesiące wcześniej 
— mówi Marian Reich, koordynator projektu, który 
zachęcił do udziału w projekcie pełnych pasji fachow-
ców-seniorów. Sam jest nauczycielem w „Mechaniku”, 
a branży kolejowej poświęcił 50 lat swojego życia.  
— Brać kolejarska to jedna wielka rodzina. Koleja-
rzem się jest, nawet na emeryturze — mówił 5 grudnia 
podczas uroczystego podsumowania projektu, kiedy 
pokazano efekt wspólnej pracy, czyli  makietę o dłu-
gości 2,5 m i szerokość 1,5 m, z dodatkową bocznicą. 
— Nie odzwierciedla ona rzeczywiście funkcjonującej 
infrastruktury kolejowej, ale jest naszym autorskim 
pomysłem, który najpierw powstał na papierze. Budynki 
oraz modele jeżdżące po makiecie to gotowe elementy, 
ale cała reszta, łącznie z wykonaniem mostów i wiaduk-
tów to efekt naszej pracy. Jeszcze wczoraj leżała tutaj 
sterta styropianu… Przepracowaliśmy razem w sumie 
87 godzin, spotykaliśmy się nawet w soboty i niedziele 
i mamy ogromną satysfakcję — mówi Aleksander 
Gomola, nauczyciel i pasjonat kolei. Młodzi ludzie 
i seniorzy byli też razem na wycieczce w Jaworzynie 
Śląskiej w muzeum kolejnictwa. — Seniorzy włożyli w 
ten projekt całe swoje serce. Zaprzyjaźnili się z naszą 
młodzieżą, a przede wszystkim przekazali im dodatkową 

Masa upadłościowa
Nikomu nie jestem potrzebna,
Nikt nie wie, jak się z życiem borykam.
Muszę ogłosić własną upadłość
i poszukać dobrego syndyka.

Z czego mnie ten syndyk rozliczy,
kiedy mam konto zerowe?
Pewnie wystawi na licytację
moje puste serce i starą głowę.

Ogłaszam się masą upadłościową
– starą, zgorzkniałą i chorą.
Nie przydam się już na nic nikomu.
Wszyscy młodych i zdrowych wolą.

Umarły nawet najskrytsze marzenia,
tak piękne, że trudno je ubrać w słowa.
Ale to wszystko jest już bez znaczenia,
bo jestem… masa upadłościowa.

Możesz mi wszystko zabrać syndyku,
odrzeć mnie całkiem do kości.
Zostaw mi tylko jedną małą furtkę
– małą furtkę do wielkiej miłości.

Janina Nowak

Poezja z życia seniora wzięta

Współpraca na nowych torach

Sala lekcyjna w rybnickim „Mechaniku”, a w niej ławki i tablica oraz … pociągi, 
trakcje, budynki kolejowe, tunel i wiadukty, czyli minimiasteczko kolejowe. Makietę 
zbudowali wspólnie emerytowani i przyszli kolejarze, realizując szkolny projekt 
„Kolejarz senior – autorytet i źródło wiedzy” w ramach rządowego programu na 
rzecz aktywności społecznej osób starszych.

— Wiersze piszę od zawsze, na różne okazje. W szufladach moich bliskich leży wiele utworów, które 
napisałam specjalnie dla nich. Bardzo je sobie cenią i pieczołowicie przechowują — mówi Janina Nowak, 
która wygrała pierwszy poetycki konkurs dla rybnickich seniorów, ogłoszony przez biuro kultury 
urzędu miasta i Rybnicką Radę Seniorów. Laureatów poznaliśmy 19 grudnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.  

Janina Nowak została nagrodzona za wiersz 
„Masa upadłościowa”

Seniorzy, uczniowie i ich kolejowe minimiasteczko
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Aktywności, otwartości na świat i pasji życia 
rybniccy seniorzy mogliby nauczyć niejednego „ma-
łolata”. Chętnie poznają innych ludzi, dowiadują się 
nowych rzeczy, rozwijają zainteresowania. Spotykają 
się regularnie, a każdy kolejny termin to ważna 
data w kalendarzu. Sami o sobie mówią, że już nic 
nie muszą, a wiele mogą. Imponują kul-
turą, błyskotliwym dowcipem, dystansem  
i wyrozumiałością wobec współczesnego 
pędu życia. Patrzą na świat uważniej  
i spokojniej, bo wiedzą już, co jest napraw-
dę w życiu ważne. Dlaczego tak chętnie 
biorą udział w spotkaniach. A co im one 
dają? — Przede wszystkim możliwość 
rozmowy, aktywności towarzyskiej. To też 
zachęta, by wyjść do ludzi i wciąż się rozwi-
jać — mówi pani Irena. — Nasze rodziny 
są wspaniałe, ale dobrze poszerzać grono 
znajomych, nawiązywać nowe kontakty  
i relacje z osobami, z którymi znajdujemy 
wspólne zainteresowania — mówi jej kole-
żanka, także Irena. Każde spotkanie skła-
da się z części edukacyjnej i warsztatowej. Dla pana 
Stanisława interesujący był temat zdrowej żywności 
i ziołolecznictwa: — Dowiedziałem się kilku cieka-
wych rzeczy o związku zdrowia z prawidłową dietą  
i odżywianiem. Nauka jest potrzebna w każdym wieku, 
a interesujących porad zawsze warto wysłuchać. Pani 
Ingrid niespodziewanie dla siebie samej poznała 
możliwości, jakie dają komputer i internet. — Co 
prawda już wcześniej rodzina zachęcała mnie do 
nauki obsługi komputera, ale jakoś nie umiałam się 
przełamać. Kilka spotkań z informatykiem pokazało, 
że komputery i internet to świetna sprawa! Cierpliwość 
prowadzącego bardzo mi pomogła, bo początki były 
trudne. Na szczęście nauka w gronie rówieśników jest 
mniej stresująca. Po kilku lekcjach zdecydowałam, że 
kupię laptop. W wyborze sprzętu pomógł mi wnuk, 
teraz czekam na podłączenie internetu. W wirtualnym 
świecie jest wiele ciekawych rzeczy, jeszcze niejedno 
przede mną do odkrycia — mówi. Spotkania to także 
okazja, by podzielić się swoimi talentami. Pani Ewa, 
mająca zmysł plastyczny, pomaga w wykonywaniu 
pięknych rzeczy – aniołków, stroików, ozdób z wikli-
ny papierowej. Prace tworzą już małą galerię sztuki, 
która nadaje miejscu spotkań przyjazny i ciepły 
klimat. — Nigdy jeszcze nie wyszliśmy ze spotkania  
z pustymi rękami, zawsze coś tworzymy — mówi pani 
Krystyna. Pan Adam Ochojski wzbogaca konwersa-
cję ciekawostkami z historii, sztuki i literatury. Jest 
autorem trzech książek o kościołach i zabytkach 
naszego miasta, które sam wydał: „Drewniane pereł-
ki rybnickiej architektury sakralnej”, „Neogotyckie 
piękno rybnickich świątyń” i „Rybnickie kościoły”. 
Książki są przygotowywane na indywidualne za-
mówienie, opatrzone dedykacją i niepowtarzalną, 
wykonaną przez autora wyklejanką z suszonych 

kwiatów. Wymienione tytuły rozeszły się już w po-
nad 400 egzemplarzach. Pan Adam samodzielnie 
przygotował fotografie i teksty, często w formie ry-
mowanych wierszy. Szczególne miejsce w jego sercu 
i pamięci zajmuje rybnicka bazylika św. Antoniego 
– w tym kościele przystępował do pierwszej komunii 

i wciąż zachwyca się pięknem neogotyckiej budowli. 
Autor ma także niesamowicie dobrą pamięć; bez 
najmniejszej trudności potrafi recytować obszerne 
fragmenty z klasyki literatury, dodatkowo dokonuje 
przekładów znanych utworów na gwarę śląską (np. 
„Antek i Francek” będący odpowiednikiem niezapo-
mnianego „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry). A to 
jeszcze nie wszystkie talenty pana Adama. Lubi także 
malować, co mu się udaje z wielkim powodzeniem.  
O klubowiczach mówi krótko: — Tworzymy niewielkie 
grono, ale przychodzą tu bardzo interesujący ludzie. Se-
niorzy chwalą prowadzącą spotkania dr Blankę Długi. 
— Jest wspaniałą osobą, która proponuje nam ciekawe 
rozmowy, zajmujące warsztaty, potrafi także stworzyć 
serdeczną, rodzinną atmosferę — mówi pani Irena.  
— Doceniamy, że pani Blanka w swoją pracę wkłada 
całe serce. Wszystko zawsze jest doskonale przygotowane 
i ciekawie przedstawione. W przystępny sposób informuje 
o ważnych dla nas sprawach, przez co łatwiej odnaleźć 
się w gąszczu przepisów, uzyskać należną pomoc i wspar-
cie — dodaje pan Stanisław. Uczestnicy klubu seniora 
gorąco zachęcają swoich rówieśników, by dołączyli do 
ich grona. Trwają zapisy na kolejny cykl spotkań; więcej 
informacji można uzyskać pod numerem telefonu  
513 151 943 lub w siedzibie Zespołu (ul. Zebrzydowic-
ka 30, naprzeciw sklepu Auchan, czyli dawnego Reala). 
— Dotąd odbyły się dwa cykle spotkań grup wsparcia 
„Aktywny senior”, w których łącznie wzięło udział blisko 
20 osób. O uczestnikach mogę powiedzieć z uznaniem, 
że taką energię i pozytywne nastawienie, jakie w sobie 
mają, trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Współpraca  
z nimi to prawdziwa przyjemność — mówi dr Blan-
ka Długi, starszy specjalista pracy socjalnej OPS  
w Rybniku.

Małgorzata Tytko

wiedzę i podzielili się cennym doświadczeniem — pod-
sumowuje Grażyna Winkler, nauczycielka i pedagog 
szkolna. To ona jest autorką i pomysłodawczynią 
projektu „Kolejarz senior – autorytet i źródło wiedzy”. 
To ona sprawiła również, że uczniowie „Mechanika” 
zaangażowali się w akcję społeczną „Zauważeni” 
programu TVN „Uwaga!”, która ma uwrażliwić na 
potrzeby osób starszych. Uczniowie „Mechanika” 
lekcje wychowawcze poświęcili tematyce starości, po-
stanowili odwiedzać seniorów ze swojego sąsiedztwa, 
stworzyli dla nich poradnik i zorganizowali zajęcia 
zumby. — W podręcznikach dla seniorów są przydatne 
informacje dotyczące miasta, jego instytucji, czy wyda-
rzeń kulturalnych. Akcja „Zauważeni” ma poprawić 
kontakty międzypokoleniowe — mówią uczennice 
Monika Kopiczko, Żaneta Skwarek i Magda Konsek. 
Swoje poczynania uczniowie dokumentowali na porta-
lu internetowym. — Po dwóch miesiącach dziennikarze 
TVN „Uwaga!” mieli nagrodzić najbardziej aktywną 
szkołę i zrobić o niej reportaż. Ze 130 szkół w całej 
Polsce wybrano właśnie nas i w listopadzie w TVN-ie 
pokazano materiał o naszych działaniach na rzecz se-
niorów — mówi z dumą Grażyna Winkler. Uczniowie 
czekają jeszcze na rozstrzygnięcie konkursów pod 
hasłem „Ten chłopak. Ta dziewczyna” na fotoreportaż 
i etiudę filmową, których bohaterami są wybrani przez 
nich seniorzy. Konkursy mają uświadomić młodzieży, 
że pomimo podeszłego wieku w każdej starszej osobie 
wciąż jest… ten chłopak i ta dziewczyna. Warto dodać, 
że nie są to jedyne działania na rzecz osób starszych, 
w jakie zaangażował się „Mechanik”. Ostatnio szkoła 
nawiązała współpracę z Rybnicką Radą Seniorów,  
a uczniowie zorganizowali już pierwszy kurs kompute-
rowy dla seniorów.                                                   (S)

czącego rady miasta Jana Mury i szefowej Rybnickiej 
Rady Seniorów Jolanty Groborz. 

Wśród laureatów poetyckiego konkursu dla se-
niorów byli też: Józef Cycuła nagrodzony za wiersz 
„Teraz Maciej Zembaty ma już nad sobą kwiaty”  
i Henryk Tkocz za utwór rozpoczynjący się od słów 
„Poeci po sześćdziesiątce z plusem…” (ex aequo 
drugie miejsce) oraz Henryk Węgrzyk i jego „Apteka 
Pana Boga” i Gabriel Skorupa, autor „W czarnym 
aksamicie jesiennej nocy” (ex aequo trzecie miejsce). 
Uwagę jury, w którym zasiedli: wiceprezydent Piotr 
Masłowski, przewodnicząca RRS Jolanta Groborz, 
kierownik biura kultury Elżbieta Wolny-Luks, 
polonistki Alicja Godlewska i Sylwia Blazel-Kolar 
oraz muzyk Jan Majer, zwróciły także wiersze trojga 
innych seniorów, którym wręczono wyróżnienia. 
Byli to: najstarsza uczestniczka konkursu Adelajda 
Mazelanik, Jadwiga Mandera, której wiersze były już 
wcześniej publikowane, więc zgodnie z regulaminem 
nie zostały ocenione oraz Henryk Kaletka, autor 
„prorybnickich” wierszy. Jak zapowiedziała Jolanta 
Groborz, Rybnicka Rada Seniorów będzie zabiegać 
o wydanie tomiku wybranych wierszy nadesłanych 
na konkurs. Planowane jest też poetyckie spotkanie 
z udziałem autorów-seniorów w punkcie informacji 
miejskiej Halo! Rybnik. 

(S)

Przepis na życie i optymizm

W lutym minie rok, odkąd w Zespole Grupowej Metody Pracy Socjalnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku odbywają się zajęcia dla seniorów – cykliczne spotkania 
grup wsparcia, a od trzech miesięcy działa także Klub Seniora.

Rybniccy seniorzy są aktywni, pełni pasji, otwartości na świat i nowe wyzwania
M
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WTOREK
31.01, 

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 4  
w Paruszowcu-Piaskach: „Bajki–
słuchajki, czyli technologia łączy 
pokolenia” (warsztaty dla dzieci  
i seniorów tworzenia ilustrowa-
nych audiobooków). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert Andrzeja Piasecznego  
z zespołem.

LUTY
1.02 środa

• 17.00 – Halo! Rybnik: „Mój Śląsk” 
– wernisaż wystawy prac Kazimiery 
Drewniok.

• 17.30 – Muzeum w Rybniku: 
„Szlachta podrybnickich miejsco-
wości w świetle nowych badań” 
– spotkanie poświęcone historii, 
kulturze i obyczajowości Rybnika 
i Górnego Śląska, z cyklu „Historia 
magistra vitae est?”. 

PIĄTEK
03.02

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Księżniczka Czardasza”, operet-
ka w wykonaniu teatru Castello. 

SOBOTA
4.02. 

• 17. 00 – Halo! Rybnik: „Dwaj pa-
nowie L. – Joseph Lustro i Joseph 
Lustig” –  spotkanie z cyklu „Ge-
boren in Rybnik”, poprowadzą Ja-
cek Kamiński i Małgorzata Płoszaj.

5 lutego 
niedziela

• 11.00 – Fundacja EDF Polska: 21. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej – Eliminacje regio-
nalne.

• 17.00 – Klub Kultury „Harcówka”: 
„Z wizytą u pana Straussa” – 
koncert operetkowy w wykonaniu 

Sabiny Olbrich-Szafraniec, Mieczy-
sława Błaszczyka i tria instrumen-
talnego – Grażyny Griner, Wioletty 
Mareckiej i Adama Zająca.  

WTOREK
7.02. 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Chwile ciszy” – wernisaż wy-
stawy prac Wandy Jakubowskiej 
i występ harfistki Anny Drewniok. 

ŚRODA
8.02

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: „Piękno jest 
odbiciem prawdy... Z Gaudim 
podróżując do źródeł miasta” – 
wykład dr Jacka Kurka.

CZWARTEK
09.02 

• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnic-
kiej: „Bogowie” – nowy program 
Kabaretu Młodych Panów.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: Klub Miłośników Gór 
– „Góry bliskie i dalekie” – spo-
tkanie z himalaistą Bogdanem 
Jankowskim. 

PIĄTEK
10.02. 

• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnic-
kiej: „Bogowie” – nowy program 
Kabaretu Młodych Panów.

• 18.00 – Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna: wernisaż wystawy 
prac członków pracowni rzeźby  
z DK w Boguszowicach.

SOBOTA
11.02.  

• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci 
i rękodzieła.

• 10.00 – Industrialne Centrum 
Kultury w Niewiadomiu: „Lo-
dowe eksperymenty” – po-
kaz eksperymentów dla dzieci  

w ramach Niewiadomskiej kuźni 
wiedzy. 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: warsztaty fotografii 
krajobrazowej poprowadzi Ma-
rek Waśkiel.

• od 15.00 – Rynek: „Kocham Cię 
Rybko” – miejskie obchody świę-
ta zakochanych (w programie 
m.in. koncert Stefano Terrazzi-
no i Belli RiBelli, występ Sabiny 
Jeszki, bicie rekordu Guinessa 
na największą wystawę zdjęć 
zakochanych par, możliwość 
zrobienia zdjęcia w fotobudce, 
kino plenerowe, nauka tańca, 
szczegóły: www.kultura.rybnik.
eu). 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert wiedeński – popisowe 
arie z najsłynniejszych operetek 
m.in. z „Zemsty nietoperza”, 
„Barona cygańskiego” i „Wesołej 
wdówki”.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: Wieczór Sztuk (w pro-
gramie wernisaże wystaw: „Ach! 
Podlasie, Podlasie” – fotografii 
Marka Waśkiela, „Osobowości” 
– grafik Marcina Mitury, pokaz 
rysunku na żywo i recital Studia 
Wokalnego Jarosława Hanika). 

• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia 
„Ignacy”: pokaz filmu z Polą Ne-
gri „Bestia”, z muzyką na żywo 
zespołu Czerwie oraz z udziałem 
Stanisława Janickiego, znanego 
z kultowego telewizyjnego cyklu 
„W starym kinie”.

• 18.00 – Klub Stara Gazownia 
„Czar Nocki”: koncert z okazji 
10-lecia istnienia zespołu The 
Bastard. 

NIEDZIELA
12.02.

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXV 
Vinyl Swap (giełda płyt winy-
lowych, kompaktowych, kaset  
i książek o tematyce muzycznej 
oraz sprzętu muzycznego). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kon-
cert Ani Dąbrowskiej z zespołem.

ŚRODA
15.02

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna: spotkanie autorskie 
z Włodzimierzem Kowalewskim, 
prozaikiem, krytykiem literackim  
i autorem książki „Excentrycy”.

• 17.30 – Muzeum w Rybniku: „Chał-
wa, kawa, książka, klatka dla kanar-
ków... Życie codzienne nowożyt-
nego duchowieństwa na Górnym 
Śląsku” – spotkanie poświęcone 
historii, kulturze i obyczajowości z 
cyklu „Historia magistra vitae est?”. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert uczniów Szkoły Muzycznej 
Yamaha.

CZWARTEK
16.02 

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: 21. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej – konkurs krajowy z 
udziałem wokalistów wybranych 
w czasie eliminacji we Wrocławiu, 
Zielonej Górze, Warszawie, Gdań-
sku, Krakowie i Rybniku. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Jutro uszyję siebie od nowa” 
– wernisaż wystawy malarstwa 
Kariny Czernek.

PIĘTEK 
17.02

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: 21. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej – konkurs krajowy z 
udziałem wokalistów wybranych 
w czasie eliminacji we Wrocławiu, 
Zielonej Górze, Warszawie, Gdań-
sku, Krakowie i Rybniku.  

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Atrakcyjny pozna panią” – 
spektakl z udziałem m.in: Klaudii 
Halejcio, Olgi Borys i Aleksandry 
Nieśpielak.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczy-
cach: Babski Comber – pierwsza z 
cyklu zabaw tylko dla kobiet (ko-
lejne: 18, 19, 24, 25 i 26 lutego). 
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SOBOTA
18.02. 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
warsztaty artystyczne „Przy 
kawie” – linoryt i monotypia. 

• 10.00 – Centrum Sztuki i Re-
kreacji „Movytza”: Sobota tań-
ców latynoamerykańskich dla 
seniorów.

• 17.00 – Fundacja EDF Polska: 
21. Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej – finał 
konkursu krajowego, minirecital 
ubiegłorocznej laureatki Izabeli 
Szafrańskiej, koncert „Zegar-
mistrz” (wystąpią: Tadeusz Woź-
niak, Jolanta Majchrzak-Woźniak 
i Mariusz Jagoda oraz goście: 
Piotr Woźniak z Chwilą Nieuwa-
gi, Anna Papierz i rybnicki chór 
Autograph). 

• 19.00 – Klub Stara Gazownia 
„Czar Nocki”: koncerty: Zero6, 
Loa Karma i Warhlack.

• 21.00 – Sub-Club: koncert Da-
miana Syjonfama z udziałem Irie 
Gunza i Dominika Muszyńskiego.

• 21.00 – Kulturalny Club: koncert 
DJ PP. 

NIEDZIELA
19.02. 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: „Zimowa Opowieść” 
– spektakl w  wykonaniu Teatru 
Guziczek.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
21. Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej – koncert 
laureatów i występ zespołu Hey 
z gościnnym udziałem m.in. 
Małgorzaty Ostrowskiej, Grażyny 
Łobaszewskiej, Natalii Przybysz  
i Marka Piekarczyka. 

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: Scena dla dorosłych – 
„Rajzentasza – krótkie sztuki po 

śląsku, dwie do śmiechu, a jedna 
nie” – spektakl w wykonaniu Te-
atru Reduta Śląska z Chorzowa.

PONIEDZIAŁEK
20.02. 

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: 
Rybnicki Wieczór Chwały – cykl 
spotkań modlitewnych z muzyką 
na żywo.

WTOREK
21.02, 

• 17.30 – Zabytkowa Kopalnia 
„Ignacy”: „Śląskie pejzaże” – 
wernisaż wystawy obrazów ze 
zbiorów Galerii Jan z Jankowic.  

CZWARTEK
23.02. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: „Poznać i zrozumieć 
świat” – spotkanie z Michałem 
Żakowskim, korespondentem 
wojennym, reporterem i dzienni-
karzem Polskiego Radia.

PIĘTEK 
24.02.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert Alicji Majewskiej.

• 19.00 – Klub Stara Gazownia „Czar 
Nocki”: projekt muzyczny: Zenek, 
Sarang (Karwa Piarbole Tour).

SOBOTA
25.02

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: „Siedem Księżniczek na 
wieży” – premiera bajki w wyko-
naniu teatru Supełek. 

• 17.00 – Halo! Rybnik: spotkanie z 
rybnickim pianistą i producentem 
muzycznym Jakubem Madzią. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-

cach „Alternatywnie” – cykl kon-
certów dla młodej publiczności.

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
opera „Rusałka” – transmisja z 
Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku.

NIEDZIELA
26.02

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bo-
guszowicach: Bajkowa Niedziela 
– „Siedem Księżniczek na wieży” w 
wykonaniu teatru Supełek.

• 17.00 – Industrialne Centrum Kul-
tury w Niewiadomiu: „Jak dzielny 
wojak Józef diabła przechytrzył” 
– spektakl Teatru Lalek Marka Żyły. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Cyrkuśniki” – nowy program 
kabaretu Hrabi.

WTOREK
28.02. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ki-
lar, Hadyna – dwa serca, jeden 
Śląsk” – koncert Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk”.

PONIEDZIAŁKI:
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 

Kino Seniora – „Jak ojciec i syn” 
(30 stycznia), „Jak Bóg da” (6 
lutego), „Brooklyn” (13 lutego), 
„Cały ten cukier” (20 lutego), 
„Szermierz” (27 lutego).  

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Ekran” – 
„Paterson” (30 stycznia), „Dobrze 
się kłamie w miłym towarzystwie” 
(6 lutego), „Toni Erdmann” (13 lu-
tego), „Nauczycielka” (20 lutego) 
i „Powidoki” (27 lutego).

ŚRODY:
• 12.00 – Dom Kultury w Bogu-

szowicach: „W samo południe 
– środa z dobrym kinem” (co-
tygodniowa projekcja filmowa). 

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

• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory 
z salsą. 

CZWARTKI:
• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-

wicach: Plejada Dobrych Filmów 
(PDF) – filmy z cyklu „Podaj rękę 
diabłu” (seanse: 2 i 16 lutego). 

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

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria 
Sztuki – wystawa malarstwa 
Kariny Czernek (od 16 lutego 
do 14 marca) * Galeria Oblicza 
– wystawa malarstwa i rysunku 
Wandy Jakubowskiej (od 7 lutego 
do 7 marca) 

w Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: wystawa rzeźb człon-
ków pracowni rzeźbiarskiej z DK 
w Boguszowicach (od 6 lutego do 
3 marca) * „Książę Karol Lichnow-
sky z Krzyżanowic i jego niezwykła 
rodzina” (od 6 do 28 lutego). 

w Dom Kultury w Chwałowicach: 
wystawa fotografii i grafik Marka 
Waśkiela i Marcina Mitury (od 11 
lutego do 8 marca).  

w Dom Kultury w Niedobczycach: 
wystawa prac Alojzego Gryta, 
rzeźbiarza i architekta (od 1 lu-
tego). 

w Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
wystawa ze zbiorów Galerii Jan z 
Jankowic (od 21 lutego).  

w Baobab Bar Wegetariański: Wy-
stawa prac tatuatorów Ink-Ognito 
Tattoo (do końca lutego). 

w Galeria w autobusach miejskich: 
wystawa fotografii Anny Wiaterek. 
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PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. 

Teatralny 1, tel. 32 42 22 132; 
(www.teatrziemirybnickiej.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowi-
cach, pl. Pokoju 1, tel. 32 42 
52 016; (www.dkboguszo-
wice.pl); 

• Domu Kultury w Chwałowi-
cach, ul.1 Maja 91B, tel. 32 42 
16 222 (dkchwalowice.biuro@
gmail.com)

• Dom Kultury w Niedobczy-
cach, ul. Barbary 23, tel. 32 
43 31 065; (www.dkniedob-
czyce.pl); 

• Industrialne Centrum Kultury w 
Niewiadomiu, ul. I. Mościckie-
go 15, tel. 32 42 13 755; (www.
dkniewiadom.eu);

• Klub Kultury „Harcówka”, ul. 
Zakątek 19, www.harców-
karck.pl

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, 
ul. Mościckiego 3

• Muzeum w Rybniku, Rynek 
18, tel. 32 42 21 423; (www.

muzeum.rybnik.pl); 
• Powiatowa i Miejska Biblioteka 

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

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

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

• Galeria Smolna (biblioteka filia 

nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji EDF 

Polska, ul. Podmiejska 1, (tel. 
32 42 10 300),

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

LOKALE I KLUBY:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 

423 77 17

• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 
42 27 864

• Klub Stara Gazownia „Czar 
Nocki”, ul. 3 Maja 14

• Baobab Bar Wegetariański, 
ul. Rynkowa 8 (pasaż między 
rynkiem a pl. Wolności), 

• Centrum Sztuki i Rekreacji 
MOVYTZA, ul. kard. Bolesława 
Kominka 43B

• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

20 lutego
PONIEDZIAŁEK

19 lutego
NIEDZIELA

18 lutego
SOBOTA

23 lutego
CZWARTEK

21 lutego
WTOREK

24 lutego
PIĄTEK

26 lutego
NIEDZIELA

25 lutego
SOBOTA

27 lutego
WTOREK



 

Ale szopka!
20 grudnia rozstrzygnięto I konkurs na rybnicką 

szopkę bożonarodzeniową dla dzieci, ogłoszony 
przez miasto i Młodzieżowy Dom Kultury. Laureatów 

poznaliśmy 4 stycznia w magistracie. Na konkurs 
napłynęły 33 prace, a jury – wiceprezydent Wojciech 
Świerkosz, naczelnik wydziału edukacji Katarzyna Fojcik, 
wicedyrektor MDK-u Danuta Sarna i wicedyrektor OPP 
Zespół „Przygoda” Krystyna Komorowska – przyznało 
sześć nagród i pięć wyróżnień w dwóch kategoriach 
wiekowych. Pierwsze miejsca zdobyły w nich: Sandra So-
snowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w dzielnicy 
Smolna) i Emilia Wdowiak (Szkoła Podstawowa nr 24  
w Popielowie). — To moja pierwsza szopka. W jej budowie 
pomógł mi tata, bo najtrudniejsza do wykonania była 
podstawa — przekonuje Emilia. — Pomogli mi mama  
i tata. Moja szopka zrobiona jest z drzewa, a postaci  
– z modeliny i plasteliny — dodaje Sandra. Dyplomy i 
nagrody laureatom konkursu w urzędzie miasta wrę-
czyli prezydent Piotr Kuczera i Tadeusz Bonk z wydziału 
edukacji. 

Po medal do Indii
W marcu 2016 r. Mateusz Bronikowski, ówcze-

sny maturzysta I LO „Powstańców” zdobył drugie 
miejsce na olimpiadzie astronomicznej. W nagrodę,  
w grudniu już jako student astronomii, reprezento-
wał Polskę na 10. Międzynarodowej Olimpiadzie z 
Astronomii i Astrofizyki w Indiach. Olimpiada polegała 
na rozwiązywaniu szeregu zadań teoretycznych oraz 
przeprowadzeniu i zanalizowaniu wyników obserwacji 
astronomicznych. W olimpiadzie wzięło udział 234 
uczniów z 42 krajów. Polskę reprezentowało pięcioro 
młodych ludzi – wszyscy wrócili z nagrodami. Najlepsze – 
srebrne medale – wywalczyli Mateusz, który teraz studiuje 
astronomię na międzywydziałowych indywidualnych 
studiach matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Zofia Kaczmarek, licealistka z Torunia. 

Jasełka, jasełka i jeszcze raz święta
Jak co roku społeczności rybnickich szkół zadbały 

o świąteczną atmosferę, organizując spotkania bo-
żonarodzeniowe i jasełka. 22 grudnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej w spotkaniu bożonarodzeniowym wzięła 
udział społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Śląskich. W programie znalazły się: szkolne jasełka  
w reżyserii uczennicy Ady Dziubińskiej, koncert kolęd 

chóru Bel Canto oraz występy wokalistów. Tradycyjnie też 
w szkole uczniowie gimnazjum i liceum „Powstańców” 
zorganizowali międzynarodową Wigilię – przygotowali  
i opowiedzieli o potrawach królujących na świątecznych 
stołach w Hiszpanii, Japonii, Rosji, Meksyku czy USA. 
„(Od)nowa” – to tytuł autorskiego przedstawienia 
uczniów rybnickich szkół społecznych opowiadający 
historię gimnazjalisty Adama, który niczym bohater 
filmu „Dzień świstaka”, utknął w 24. grudnia… W koń-
cu odkrywa, że każdy, z pozoru taki sam dzień można 
przeżyć inaczej; lepiej. W chwałowickim Gimnazjum nr 3  
tradycyjnie już Ewa Tyl i prowadzona przez nią grupa 
teatralna Nieposkromieni przygotowała niecodzienne 
jasełka. Tym razem młodzi ludzie opowiedzieli historię 
sprzed 1050 lat, kiedy to Mieszko za namową czeskiej 
księżniczki Dobrawy podjął decyzję o przyjęciu chrztu. 
Tradycyjnie jasełka wystawiło też Przedszkole nr 20  
w Boguszowicach Osiedlu, a świąteczne spotkanie było 
okazją do wspólnego kolędowania, podzielenia się opłat-
kiem i wręczenia upominków. 

Szlakiem „Marszu śmierci”
Po raz czwarty uczniowie, ich rodzice oraz absol-

wenci Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 10 ze Smol-
nej przeszli szlakiem miejsc związanych z „Marszem 
śmierci” więźniów KL Auschwitz w styczniu 1945 roku. 

14 stycznia wspólnie z pomysłodawcą nauczycielem 
historii Robertem Furtakiem na szlak wyruszyło 12 
osób. Rozpoczęli od krótkiej prelekcji na temat „Marszu 
śmierci” pod pomnikiem jego ofiar na terenie ośrodka 
MOSiR w Kamieniu. Następnie grupa ruszyła w kierunku 
Wielopola, zatrzymała się przy tablicy, przypominającej 
o wydarzeniach w rejonie przysiółka Młyny, po czym 
dotarła w okolice pomnika nad rzeką Ruda w Wielopolu. 
Później piechurzy zatrzymali się obok monumentu przy 
stadionie miejskim, gdzie zapalili znicze, a następnie 
udali się na cmentarz komunalny, aby uczcić pamięć ofiar  
II wojny światowej. 

Tym razem w Rybniku
Po tym, jak z organizacji Olimpiady Wiedzy Gór-

niczej „O Złotą Lampkę” wycofała się szkoła w Bie-
runiu, po raz pierwszy półfinał tej imprezy odbył się  
w rybnickim „Tyglu”. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło 
się szesnaście szkół nie tylko z województwa śląskiego. 
10 stycznia w rybnickim półfinale należało rozwiązać 
test składający się z pięćdziesięciu pytań, a najlepiej ta 
sztuka udała się 12. uczniom. Byli wśród nich również 
reprezentanci ZST w Rybniku – Mateusz Sobik i Piotr Łuko-
szek, którzy podobnie, jak pozostali finaliści są zwolnieni  
z pisemnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe. Finał olimpiady odbędzie się 30 marca 
również w rybnickim „Tyglu”.

Przedszkolak
 potrafi

35. urodziny
14 grudnia Przedszkole nr 37 w Rybnickiej Kuźni 

świętowało jubileusz 35-lecia. — Przedszkole uruchomiono 
dokładnie dzień po wybuchu stanu wojennego. Przez lata 
cała społeczność: nauczyciele i pracownicy obsługi we 
współpracy z rodzicami robili wszystko, aby nauczyć dziecko 

patrzeć, tak by widziało i słuchać tak, by słyszało — mó-
wiła dyrektor Iwona Porębska. Placówka stawia na słowo  
i literaturę dziecięcą, a jej podopieczni zdobywają nagrody 
w najróżniejszych konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych. W przedszkolu organizowane są „Tuwimnalia”  
i festyny rodzinne, a ważną rolę w integracji odegrało arty-
styczno-kulinarne spotkanie trzech pokoleń. Dzieci uczą się 
wartości patriotycznych, poznają kulturę krajów europejskich 
i zdrowy styl życia, a to tylko część inicjatyw podejmowanych 
przez społeczność przedszkola, o których dowiedzieli się 
uczestnicy urodzinowego spotkania. 

Nie tylko dla schroniska
9 listopada Przedszkole nr 12 w Zebrzydowicach zor-

ganizowało akcję „Pomoc dla schroniska”. Przez miesiąc 
zbierano tam karmy dla psów i kotów, obroże, koce, kołdry 
i kocie żwirki, które w grudniu przekazano do rybnickiego 
schroniska dla zwierząt. To niejedyna akcja, do jakiej włączyła 
się społeczność tej placówki. Przez dwa tygodnie w przed-
szkolu zbierano też żywność i ubrania dla rodziny wybranej 
w ramach akcji „Szlachetna paczka”. W zebrzydowickiej 
placówce zainicjowano również akcję „Boookcrossing – 
uwolnij książkę”, w ramach której zbierano tam przeczytane 
już książki. Było ich tak dużo, że trzeba było przygotować dla 
nich specjalną biblioteczkę. Teraz dzieci mogą zabrać książkę 
do domu, przeczytać, a następnie zwrócić.

Czekolady dla pacjentów 
W Przedszkolu nr 14 w Chwałowicach odbyła się 

zbiórka słodyczy dla pacjentów rybnickiego szpitala 
psychiatrycznego.Wspólnie z dziećmi, rodzicami i perso-
nelem placówki udało się przygotować 91 słodkich, świą-
tecznie ozdobionych prezentów. 21 grudnia dyrektor P nr 14  
Henrietta Front-Sikora wraz z nauczycielkami spotkała się 
z pacjentami szpitala, by wręczyć słodkości. Wspólnie też 
kolędowano.
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Jak widać wszystkie miejskie placówki kul-
tury przygotowały dla dzieci spędzających ferie 
w mieście sporo atrakcji. Dom Kultury w Nie-
dobczycach postawił na różnorodność – dzieci 
miały okazję wziąć udział w interaktywnym 
przedstawieniu „Pan Twardowski”, przygoto-
wać laurki dla babć i dziadków, pojeździć na 
łyżwach i popływać na pływalni, ale też obejrzeć 
spektakl „Chłopiec z gwiazd” w Teatrze Lalek 
Banialuka w Bielsku Białej. Kilkuosobowa 
grupa uczestników ferii, która 18 stycznia po-
jechała na wycieczkę do siedziby Nadleśnictwa 
w Rybniku, dowiedziała się również, jakie ta-
jemnice skrywają rybnickie lasy. Największym 
zainteresowaniem dzieci z Niedobczyc cieszyły 
się jednak zajęcia i wyjazdy zorganizowane  
w drugim tygodniu ferii. Zapisało się na nie aż 
45 dzieci, a w programie było m.in. zwiedzanie 
siedziby TVP w Katowicach i wystawy klocków 
lego w Gliwicach. 

Turnieje w kilku dyscyplinach, a także trenin-
gi i m.in. dyskotekę na lodowisku przygotował 
z kolei dla odpoczywających od szkoły uczniów 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

(S)
W czasie zakończonych właśnie ferii dzieci mogły korzystać z uroków prawdziwej zimy

Uczestnicy ferii zorganizowanych przez Dom Kultury w Niedobczycach pojechali na wycieczkę do rybnickiego Nadleśnictwa

Sprezentowane rowery rehabilitacyjne sprawiły wielką radość obdarowanym i ich rodzinom

I  po 
fer iach… 

Od warsztatów tworzenia marionetek  
i zajęć zumby, przez spektakle teatralne  
i  p r o j e k c i e  f i l m o w e ,  p o  b a l e 
przebierańców, wystawy klocków lego  
i wycieczki, np. do krakowskiej fabryki 
czekolady – w czasie ferii, które właśnie 
przechodzą do historii, o nudzie nikt 
nie myślał. 
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Takie prezenty były możliwe dzięki zaangażowaniu Ślą-
skiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz wsparciu Fundacji Eco Textil, która zbiera środki z 
przetworzonej odzieży używanej, oddawanej do specjalnych 
pojemników. Trzykołowe pojazdy zostały przekazane przez 
Romanę Bezuch, prezes zarządu rejonowego PCK oraz Hannę 
Szambelan, kierowniczkę rybnickiego oddziału PCK, w obec-
ności Jerzego Kajzerka, dyrektora OPS w Rybniku. Okazją 
do wręczenia rowerów było wspólne kolędowanie, w którym 
wzięli udział uczestnicy grup wsparcia wraz z rodzinami. W 
śpiewaniu kolęd i pastorałek wzięło udział prawie 40 osób. 
Najmłodsi uczestnicy zaprezentowali swoje talenty wokalne, a 
starsi dzielili się piękną muzyką, dobrym słowem i życzeniami. 
Obdarowani Piotrowie nie kryli radości i zadowolenia z otrzy-
manych prezentów. Jak zapewniły ich mamy, chłopcy na pewno 
szybko wyruszą w trasę. Obydwaj  bardzo lubią sport i ruch na 
świeżym powietrzu, a własny pojazd ułatwi rodzinną rekreację 
i zmobilizuje do regularnej aktywności fizycznej.             (m)

Rowery rehabilitacyjne 
    pod choinkę

W grudniu, przy okazji wspólnego kolędowania  
w Zespole Grupowej Metody Pracy Socjalnej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, 
niepełnosprawni nastolatkowie Piotr Ogon  
i Piotr Malinowski odebrali trzykołowe rowery 
rehabilitacyjne.



Rok 2016 w liczbach
Rybniczanie
Na koniec 2016 roku Rybnik miał 132.133 stałych mieszkańców, 

to o 847 mniej niż na koniec roku 2015. Natomiast na pobyt czasowy 
zameldowane były 2.652 osoby. W ubiegłym roku pełnoletność 
uzyskało 1.268 rybniczan, którzy tym samym uzyskali czynne 
prawo wyborcze. W sumie na koniec roku 2016 mieliśmy w mieście 
108.279 wyborców (najbliższe wybory – samorządowe w 2018 roku).

Jeśli chodzi o demografię rybnickich dzielnic to w 15 z nich 
liczba mieszkańców w ubiegłym roku zmalała, ale spadek ten nie 
sięga 2 proc.. Są w tej grupie te największe z nich, jeśli chodzi o 
liczbę mieszkańców. Najwięcej mieszkańców – 1,76 proc., czyli 133 
straciło w ubiegłym roku Śródmieście. Po 1,68 proc. mieszkańców 
ubyło w dzielnicy Maroko-Nowiny – 316 i w Boguszowicach Osiedlu 
– 181. W 10 dzielnicach liczba mieszkańców wzrosła choć często 
jest to wzrost minimalny, ledwie o kilku obywateli. Najwięcej miesz-
kańców – 111 przybyło w Kamieniu, co daje procentowy wzrost 
ich liczby o ponad 2,6 proc. O 31 osób wzrosła w ubiegłym roku 
liczba mieszkańców Zebrzydowic, a o 30 Ligoty-Ligockiej Kuźni.  
W przypadku Chwałęcic i Gotartowic liczba mieszkańców na koniec 
2016 roku była dokładnie taka sama, jak na koniec roku 2015. 

A oto liczba mieszkańców wszystkich rybnickich dzielnic  
w ostatnim dniu minionego roku: Boguszowice Osiedle – 
10.617 (-181 w stosunku do 31 grudnia 2015); Boguszowice 
Stare – 7.615 (-30); Chwałęcice – 1.831 (0); Chwałowice – 
7.454 (-117); Golejów – 2.288 (+10); Gotartowice - 3.585 (0); 
Grabownia – 763 (+4); Kamień - 4.329 (+111); Kłokocin – 2.588 
(+9); Ligota-Ligocka Kuźnia – 3.916 (+30); Maroko-Nowiny – 
18.465 (-316); Meksyk – 2.634 (-3); Niedobczyce – 12.241 
(-14); Niewiadom – 4.621 (-22); Ochojec – 2.038 (+13); 
Orzepowice – 3.483 (+6); Paruszowiec-Piaski – 4.411 (-10); 
Popielów – 3.300 (+1); Radziejów – 1.863 (-23); Rybnicka 
Kuźnia – 3.561 (-40); Rybnik Północ – 7.402 (-99); Smolna – 
6.724 (-66); Stodoły – 588 (+1); Śródmieście – 7.409 (-133); 
Wielopole – 1.919 (-7); Zamysłów – 3.281 (-2); Zebrzydowice 
– 3.207 (+31).   

Jeśli chodzi o tzw. strukturę ludności najliczniejszą grupę 
stanowią oczywiście mieszkańcy w wieku produkcyjnym, których 
jest 81.654; to kobiety w wieku od 18 do 59 lat, których jest 38.861 
i stanowiący większość w tej grupie wiekowej mężczyźni między 
18. a 64. rokiem życia, których jest 42.793. Kobiety stanowią za 

to zdecydowaną większość w gronie rybniczan w wieku poproduk-
cyjnym, których jest łącznie 26.625; to 17.866 kobiet mających 60 
i więcej lat oraz 8.759 mężczyzn począwszy od 65. roku życia. 
No i jeszcze najmłodsza grupa mieszkańców, czyli rybniczanie  
w wieku przedprodukcyjnym (do 17. roku życia), tych jest w naszym 
mieście 23.854 , to 11.597 dziewcząt i 12.257 chłopców. Jeśli 
zaś chodzi o liczbę wszystkich mieszkańców (132.133) obecnie 
lekką liczebną przewagą mają kobiety, których jest 68.324 przy 
63.809 mężczyznach.    

Edukacja
W minionym roku do 39 przedszkoli uczęszczało 4.752 

przedszkolaków, do 27 podstawówek 817 uczniów, a do 15 
gimnazjów 3.359 gimnazjalistów. W 5 ogólniakach, 5 technikach 
i 5 zawodówka uczyło się odpowiednio: 1.698 licealistów oraz 
3.065 i 466 uczniów. 

Samochody
W ubiegłym roku w Rybniku przybyło 2740 (2734 w roku 2015) 

samochodów osobowych; w ostatnim dniu roku było ich zarejestro-
wanych 63.332, co oznacza, że statystycznie na jedną osobówkę 
przypada w naszym mieście 2,09 mieszkańca. 

W ciągu całego 2016 roku wydział komunikacji urzędu miasta 
zarejestrował łącznie 10.926 pojazdów: 2.019 fabrycznie nowych 
osobówek, 229 fabrycznie nowych ciężarówek, 3.946 używanych 
samochodów osobowych krajowych, 399 używanych ciężarówek 
oraz 2.712 używanych osobówek sprowadzonych zza granicy i 213 
sprowadzonych używanych ciężarówek. Na koniec roku w Rybniku 
było zarejestrowanych: 6.963 samochodów ciężarowych, 14.867 
motocykli, 5.411 motorowerów i skuterów oraz 1.138 autobusów 
i równo 100 pojazdów zabytkowych (żółte tablice rejestracyjne), 
czyli mających według wymogów formalnych przynajmniej 25 lat.

A oto najpopularniejsze marki samochodów osobowych reje-
strowanych w 2016 roku: VW - 1311, opel - 984, ford - 888, renault 
- 638, fiat - 602, audi - 588, skoda - 509, peugeot - 506, BMW - 386, 
toyota - 376, mercedes - 338, honda - 324, citroen - 247, seat - 
202, mazda - 191, mitsubishi - 109, volvo - 102, alfa romeo - 54.

Pomoc społeczna
W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku udzielił 

pomocy finansowej 3.779 rodzinom i osobom samotnym. Zasiłki 
celowe na kwotę ponad 1.427 tys. zł wypłacono 1.831 osobom  
i rodzinom, a zasiłki stałe otrzymywało 461 osób, którym wypłacono 
łącznie ponad 2.1 mln zł. Zasiłki okresowe (łącznie 450 tys. zł) 
przyznano 353 osobom samotnym i rodzinom.

Do schronisk w Raciborzu, Przegędzy oraz dwóch znajdują-
cych się na terenie miasta Rybnika skierowano łącznie 215 osób, 
głównie bezdomnych mężczyzn, ale również pozostające bez 
schronienia matki z dziećmi.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
pomocą objęto 3.921 osób; z bezpłatnych obiadów w przedszko-
lach i szkołach korzystało 475 przedszkolaków i 973 uczniów, 
a zasiłki na dożywianie wypłacono 1.203 rodzinom i osobom 
samotnym. Na realizację tego rządowego programu wydano  
w sumie 1,5 mln zł (900 tys. z dotacji z budżetu państwa oraz 600 
tys. z budżetu miasta).

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
sfinansował pogrzeby 16 osób bezdomnych i nieposiadających 
rodzin. 

Mieszkańcy otrzymali również pomoc w formie dodatków miesz-
kaniowych – 21.007 świadczeń na łączną kwotę ponad 5,1 mln zł 
oraz dodatków energetycznych – 6.485 świadczeń (ok. 96 tys. zł).

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej stale 
przebywa 150 osób. W ramach zwalniających się miejsc przyjęto 
kolejnych 27 osób. W kolejce na miejsce oczekuje obecnie 46 osób.

Program Rodzina 500+
Już w marcu 2016 r. rozpoczęła się intensywna akcja informu-

jąca o ruszającym w kwietniu programie „Rodzina 500+”, którego 
obsługę powierzono Działowi Świadczeń Rodzinnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Od 1 kwietnia wydawanie i odbieranie 
wniosków o przyznanie świadczeń prowadzone było w siedmiu 
punktach: Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (pobrano 
najwięcej), Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, domach 
kultury w Chwałowicach, Niedobczycach i Boguszowicach, 

Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu i w Klubie Kultury 
Harcówka na Ligocie (od 25.04. – w trzech punktach). W lipcu 
obsługę projektu przejął główny nowo utworzony punkt przy ul. 
Kościuszki 61/5. Spośród ok. 23 tys. dzieci do 18. roku życia prawo 
do świadczeń miało w lipcu nieco ponad 11.600 dzieci. W okresie 
od 1 kwietnia do końca 2016 r. roku programem objęto w Rybniku 
12.817 dzieci, wychowujących się w 8.930 rodzinach. W sumie 
wypłacono 53.754,040 zł. Rekordzistką pobierającą świadczenia 
jest w Rybniku rodzina z siedmiorgiem dzieci.

Wodociągi
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku dostar-

czyło w ubiegłym roku swoim odbiorcom w Rybniku 4.967.110 
m3 wody to o 281.764 m3 mniej niż w roku 2015. Z kolei do sieci 
kanalizacyjnej trafiły 4.480.363 m3 ścieków i w tym przypadku 
spadek wyniósł 90.378 kubików.

W ubiegłym roku popularne Wodociągi wybudowały, zmo-
dernizowały i wyremontowały łącznie 25 km sieci wodociągowej  
i 1 km kanalizacji sanitarnej.

PWiK udało się jeszcze bardziej uszczelnić swoje wodociągowe 
sieci, w efekcie czego straty wody w 2016 r. wyniosły tylko 4,10 
proc (w 2015 – 5,19 proc.).

Izba wytrzeźwień
W 2016 roku straż miejska i policja odwiozły do izby wy-

trzeźwień w Chorzowie łącznie 756 osób, ale do wytrzeźwienia  
z różnych względów m.in. zdrowotnych, przyjęto tam ostatecznie 
752. To oznacza, że jako miasto „wyeksportowaliśmy” o 74 mocno 
nietrzeźwych mniej, niż w roku 2015.   

Schronisko dla zwierząt
W ostatnim dni 2016 roku w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

prowadzonym w Wielopolu przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 
przebywało 229 psów. W ciągu całego roku trafiły tam aż 602 
czworonogi, natomiast 500 schronisko opuściło, przy czym liczba ta 
obejmuje zarówno psy, które znalazły nowego właściciela (adopcje 
płatne), jak i zwierzęta, które zostały odebrane ze schroniska np. po 
ucieczce, przez swoich dotychczasowych właścicieli. W minionym 
roku do schroniska trafiło m.in. kilkanaście psów porzuconych przez 
swoich właścicieli. Niektórzy zrobili to w sposób bestialski, np. przy-
wiązując swojego czworonoga w środku lasu do drzewa. Jak co roku 
odnotowano też kilkadziesiąt prób oddania do schroniska własnego 
psa jako rzekomego bezpańskiego. Chodzi o koszty – oddając tu 
własnego psa trzeba wnieść regulaminowe opłaty, natomiast przy-
błędę bądź psa, który wałęsał się po okolicy można oddać za darmo. 
Większość osób próbujących tej „sztuczki” rezygnuje, gdy pracownik 
schroniska prosi o dokument tożsamości i informuje, iż w ramach 
procedury sprawdzającej strażnicy miejscy zapytają jego sąsiadów, 
czy przypadkiem nie widzieli wcześniej takiego psa na jego posesji.

W ciągu minionego roku do schroniska w Wielopolu trafiły też 
zabłąkane sarny i lisy, nietoperze, przymarznięte łabędzie, ptaki 
różnych gatunków, a także króliki, żółwie i świnka morska.

W 2016 roku nasze schronisko dla bezdomnych zwierząt 
obsługiwało Rybnik i 14 sąsiednich gmin.

Drogówka
W 2016 roku na rybnickich drogach doszło do 1288 kolizji 

i 55 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 62 osoby zostały 
ranne. W roku 2015 życie w wypadkach samochodowych straciło  
w Rybniku 11 osób. 

Statystycznie najwięcej wypadków zdarzyło się w ubiegłym roku 
w środy i czwartki, odpowiednio 18 i 17. Z kolei najwięcej wypadków 
i kolizji (16 + 291) odnotowano w czwartki. Najbezpieczniej na 
drogach było w niedziele (6 wypadków + 143 kolizje). Najwięcej 
zdarzeń drogowych (wypadki + kolizje) odnotowano w 2016 roku 
na ul. Gliwickiej – 84, ale tu sytuacja się poprawiła, bo w roku 

W minionym roku szpital wojewódzki w Orzepowicach przyjął blisko 
62 tys. pacjentów
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2015 było ich tam 96. Na pozostałych, statystycznie najbardziej 
niebezpiecznych drogach ilość zdarzeń była jednak większa niż 
przed rokiem: na ul. Wodzisławskiej odnotowano ich 81, a na 
ulicach Raciborskiej i Mikołowskiej po 76. 

W 2016 roku funkcjonariusze rybnickiej drogówki przyłapali 
3.894 kierowców na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości 
(3.695 w 2015 r.), a 670 na prowadzeniu pojazdu pod wpływem 
alkoholu (604 w 2015 r.); z tego powodu 345 kierujących stra-
ciło prawo jazdy. Nietrzeźwi kierujący pojazdami spowodowali 
łącznie 4 wypadki i 55 kolizji. W sumie na zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu przebadano w ubiegłym roku 162.388 
kierowców (w roku 2015 – 166 tys.). Biorąc pod uwagę również 
inne wykroczenia, prawo jazdy straciło w ubiegłym roku w Ryb-
niku łącznie 577 kierowców. W 2016 roku policjanci z drogówki 
za popełnione wykroczenia drogowe ukarali mandatami 12.634 
osób (w tym 1143 pieszych); skierowali do sądu 691 wniosków o 
ukaranie (w tym 12 wobec pieszych) i pouczyli 1.308 „uczestników 
ruchu drogowego”.  

Kryminałki
W minionym roku w rybnickiej komendzie policji obejmu-

jącej Rybnik i powiat rybnicki odnotowano generalny spadek 
liczby przestępstw kryminalnych. W roku 2016 wszczęto 2.365 
postępowań przygotowawczych, a w 2015 – 2.909. Wzrosła  
z kolei ich wykrywalność z 60,5 proc. w roku 2015 do 65,3 proc.  
w 2016 (średnia wojewódzka: 60,6 proc.). Spadła liczba: rozbo-
jów i wymuszeń rozbójniczych (z 61 do 46 w 2016 r.), kradzieży  
z włamaniem (z 332 do 232), kradzieży (z 770 do 584), kradzieży 
samochodów i włamań do samochodów (z 37 do 25), bójek  
i pobić (z 50 do 36), przestępstw narkotykowych (ze 101 do 72)  
i przestępstw korupcyjnych (z 13 do 11). Wzrosła nieznacznie 
liczba przestępstw gospodarczych (z 486 do 489). Wyraźnie wzro-
sła natomiast liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich  
(z 428 do 459). Nieletnich sprawców przestępstw doliczono się  
w ubiegłym roku 199, podczas gdy w roku 2015 – 163. Tymczasowo 
aresztowano w 2016 roku 50 osób (36 w 2015) i zatrzymano 89 
osób poszukiwanych listami gończymi.

W ubiegłym roku wszczęto też 22 postępowania sprawdzające 
i przygotowawcze w sprawie prób samobójczych w Rybniku.

Sprzedaż mieszkań komunalnych 
i nieruchomości
Na rzecz najemców, a zatem z bonifikatami, sprzedano  

w ubiegłym roku 60 mieszkań będących dotąd własnością miasta, 
w tym 8 na raty. Ze sprzedaży uzyskano łącznie 1.076.546 zł. 
Najtańsze mieszkanie miasto sprzedało za 2.980 zł, a najdroższe 
za 46.996 zł. Najmniejsze miało 28,5 m² powierzchni użytkowej, 
zaś największe – 70,5 m².

Miasto spieniężyło też: 25 nieruchomości gruntowych nieza-
budowanych o łącznej powierzchni ponad 3,3 hektara, a 9 z nich 
w drodze bezprzetargowej; 5 nieruchomości gruntowych zabu-
dowanych o łącznej powierzchni prawie  0,4 hektara, w tym 4  
z nich w drodze bezprzetargowej; 8 wolnych mieszkań w drodze 

przetargu; 1 lokal użytkowy (medyczny) w drodze przetargu  
i 4 garaże w drodze bezprzetargowej. W sumie sprzedaż majątku 
miasta przyniosła w ubiegłym roku 4,6 mln zł.

Budownictwo
Prezydent Rybnika wydał w ubiegłym roku 215 decyzji o pozwole-

niu na budowę, dotyczących w sumie 253 budynków jednorodzinnych 
(w 2015 r. były to 192 budynki jednorodzinne) oraz 10 pozwoleń na 
zbudowanie łącznie 17 budynków wielorodzinnych, w których ma być 
łącznie 120 mieszkań (w 2015 r. 23 budynki z 205 mieszkaniami). 

Ponadto wydano pozwolenia na budowę m.in.: 4 budynków 
biurowych, 16 handlowo-usługowych (m.in. stacji paliw u zbiegu 
ulic Żorskiej i Sienkiewicza oraz salonu samochodowego przy  
ul. Żorskiej), 2 przemysłowo-magazynowych oraz pozwolenia na 
budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej i hali 
lekkoatletycznej przy ul. Gliwickiej. Magistrat wydał też pozwolenia 
na 104 inwestycje sieciowe (mi.in. energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe). 

W 2016 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
przyjął 948 zawiadomień o zakończeniu budowy oraz 78 wniosków  
o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych.

Straż miejska
W minionym roku straż miejska przyjęła od mieszkańców blisko 

12.200 zgłoszeń i m.in. w ich konsekwencji strażnicy ujawnili ok. 
12.000 różnego rodzaju wykroczeń. Część z nich w czasie 1.451 
kontroli posesji, które ostatnio koncentrują się na problemie 
ogrzewania budynków przy użyciu właściwego opału. W 2016 roku 
funkcjonariusze SM przyłapali aż 160 osób na spalaniu śmieci.

Osobny rodzaj interwencji to te związane z osobami, które 
nadużyły alkoholu. 260 nietrzeźwych strażnicy przewieźli do izby 
wytrzeźwień w Chorzowie, a 190 przekazali pod opiekę rodzinom. 
Z kolei 130 osób przekazali strażnicy pogotowiu ratunkowemu.  
W minionym roku w komendzie SM, ale też w placówkach oświa-
towych strażnicy przeprowadzili 48 prelekcji dla przedszkolaków  
i uczniów, których tematem było m.in. bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców. W ciągu 2016 roku w komendzie oznakowano 
też 183 rowery, a w czasie chłodów i mrozów przeprowadzono 198 
kontroli miejsc, w których bytują bezdomni.

Pożary, wypadki i inne nieszczęścia
W minionym roku rybniccy strażacy zawodowi gasili 415 

pożarów – 402 małe i 13 średnich. Interweniowali też 683 razy 
w przypadku tzw. miejscowych zagrożeń, to m.in. 77 interwencji 
w obiektach użyteczności publicznej, 92 przy wypadkach samo-
chodowych, 82 przy różnego rodzaju wyciekach i miejscowych 
skażeniach środowiska oraz 124 interwencje przy powalonych, 
połamanych bądź niebezpiecznie powalonych drzewach.  
W ciągu całego roku odnotowano 130 fałszywych alarmów: 54 
w dobrej wierze, 3 złośliwe, a 73 razy wszczęły je urządzenia  
i instalacje alarmowe.  

Urząd miasta
W ciągu roku do magistratu, nie licząc poczty elektronicznej 

wpłynęło 130.359 pism i listów (wzrost o blisko 3 tys.). Z kolei urząd 
wysłał 286.746 urzędowej korespondencji, z czego 250.600 pism 
kierowanych do mieszkańców naszego miasta oraz rybnickich firm 
i instytucji dostarczyli  gońcy urzędu miasta (wzrost o blisko 30 
tys.). Zakładowe archiwum urzędu miasta liczyło na koniec roku 
2.059 metrów bieżących akt. Co zrozumiałe, coraz więcej osób 
kontaktuje się z urzędnikami za pośrednictwem internetu i poczty 
elektronicznej. W roku 2016 strona internetowa magistrackiego 
Biuletynu Informacji Publicznej, czyli BIP-u odnotowała ponad 
1 mln 410  tys. odsłon, a odwiedziło ją 143 tys. użytkowników. 
Stale rośnie liczba abonentów miejskiego serwisu SMS-owego; 
pod koniec minionego roku było ich już 4.400 (na koniec 2015 r. 

było ich 3.778). Każdy z nich otrzymywał średnio jedną wiadomość 
w tygodniu. 

Autobusy
W ubiegłym roku komunikacja miejska obchodziła mały jubile-

usz – 18 listopada minęło dziesięć lat od użycia po raz pierwszy 
w autobusie komunikacji miejskiej zastępującej tradycyjny bilet 
elektronicznej e-Karty.

W 2016 roku 114 autobusów sześciu przewoźników (w tym 40 
wyposażonych w ekologiczne silniki Euro 6), wykonało 5.120.000 
tzw. wozokilometrów. Obsługiwały one 42 linie dzienne i 3 nocne, 
których pasażerowie zarejestrowali w ubiegłym roku łącznie ponad 
7 mln przejazdów. Nowych e-Kart imiennych wydano w ubiegłym 
roku ponad 5 tys., a blisko 7 tys. osób korzystało z darmowych 
przejazdów na podstawie biletu seniora (osoby powyżej 70. roku 
życia). Kierowcy autobusów sprzedali 9.243 bilety rodzinne za  
1 zł (warunkiem podróżowanie z członkiem rodziny, który posiada 
e-Kartę imienną). Ponad 100 kierowców skorzystało z biletu zrów-
noważonego, wybierając autobus zamiast własnego samochodu. 
W połowie września uruchomiono system sprzedaży biletów 
okresowych na smartfona; w ubiegłym roku skorzystało z tej usługi 
ponad 500 pasażerów. 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych 
z darmowej komunikacji skorzystało ok. 10 tys. pasażerów.  
W 2016 roku na rybnickich liniach dziewięć razy kursował muzycz-
ny autobus, czyli autobus z orkiestrą na pokładzie.

Śmieci
W ciągu całego roku z Rybnika wywieziono ok. 67.400 ton 

śmieci zmieszanych, to o 5,5 tys. mniej niż w roku 2015. Przybyło 
za to odpadów biodegradowalnych (były wywożone częściej niż 
w roku 2015), czyli „zielonych” oraz wielkich gabarytów. Tych 
pierwszych wywieziono ok. 7 tys. ton, czyli o 3 tys. ton więcej niż 
w roku poprzednim, zaś jeśli chodzi o duże gabaryty to w czasie 
wiosennej i jesiennej wywózki odebrano ich w sumie 3.840 ton, 
czyli o ok. 900 ton więcej niż w roku 2015. Opakowań plastikowych 
odebrano, podobnie jak w roku poprzednim ok. 2.100 ton, zaś 
szklanych 1600 ton, o ok. 400 ton mniej niż w roku 2015.

Jest lepiej
Z pewnością nie możemy jeszcze mówić o „baby boomie”, czyli 

o rekordach urodzeń, ale w 2016 roku w Rybniku na świat przyszło 
o ponad 120 dzieci więcej niż w 2015. W ubiegłym roku w rybnic-
kim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono łącznie 1565 aktów 
urodzenia, z czego 1365 dotyczyło urodzeń w samym Rybniku, 
a 200 przypadków – wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego 
zagranicznych aktów urodzeń. — To dzieci, które urodziły się 
za granicą, niekoniecznie jednak w roku ubiegłym, a ich rodzice 
właśnie w 2016 r. zarejestrowali je w naszym urzędzie — tłumaczy 
Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik rybnickiego USC. Jeżeli pod 
lupę weźmiemy niemowlaki, które przyszły na świat w Rybniku 
w 2016 – a jest ich przypomnijmy 1365 – i porównamy te dane  
z rokiem 2015 r., gdy urodziło się mniej, bo tylko 1236 dzieci, 
można mieć powody do optymizmu, bo po raz pierwszy od kilku 
lat w tych statystykach coś drgnęło na plus. (W 2015 r. w rybnickim 
USC sporządzono łącznie 1397 aktów urodzeń). Warto dodać, 
że noworodki w prezencie od miasta dostają okrycia kąpielowe; 
oczywiście dziewczynki różowe, a chłopcy niebieskie. 

Niestety, w naszym mieście wciąż więcej osób umiera, niż się 
rodzi. W minionym roku w USC sporządzono łącznie 1506 aktów 
zgonu – w samym Rybniku zmarło 1490 osób, a więc więcej niż 
się urodziło, a 16 aktów dotyczyło wpisania zagranicznego aktu 
zgonu do krajowych ksiąg stanu cywilnego. W 2015 r. wszystkich 
aktów zgonów zarejestrowano 1520. 

W 2016 r. urzędnicy tutejszego USC wydali łącznie 167 różnych 
decyzji administracyjnych i 3458 zaświadczeń.

Niespodzianki nie było, w 2016 roku również znacząco wzrosła liczba 
zarejestrowanych w Rybniku samochodów
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Na dobre i na złe
— To był wyjątkowy ślub, transmitowany przez internet. Pocho-

dząca z Meksyku panna młoda chciała, żeby rodzina choć w taki 
sposób mogła jej towarzyszyć. W sali ślubów zainstalowaliśmy 
więc komputer, a jej rodzina tysiące kilometrów od nas, również 
odświętnie ubrana, zasiadła przed monitorem, by w tym wyjątko-
wym momencie być razem — wspomina Angelika Naczyńska-Lyp, 
kierownik rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. 

Był to jeden z 11 międzynarodowych ślubów, jakie zostały 
zawarte w rybnickim USC w roku 2016. To więcej niż dwa lata temu, 
gdy było ich tylko pięć. Nową drogę życia w ratuszu rozpoczęli  
w ubiegłym roku obywatele Maroka, Słowacji, Ukrainy (trzykrotnie), 
Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Algierii, wspomnianego już Meksyku,  
a także pan młody z Korei Południowej, który zapomniał paszportu 
i dowodu osobistego, więc ślub nieco się opóźnił. 

W ubiegłym roku w rybnickim USC sporządzono łącznie 764 
akty małżeństwa (285 to śluby cywilne, 412 – konkordatowe, a 67 
– zostało zawartych za granicą i później wpisano je do polskich re-
jestrów). To spadek w porównaniu z rokiem 2015, gdy w rybnickim 
USC sporządzono takich aktów 807. Warto dodać, że od ubiegłego 
roku wszystkie śluby zawierane w tutejszym ratuszu mają profe-
sjonalną oprawę muzyczną, za którą nowożeńcy nie muszą już 
płacić – to prezent od prezydenta miasta na ich wspólną drogę.     

W 2016 roku, podobnie jak przed dwoma laty, udzielono 12 
ślubów poza rybnickim USC. Cztery z nich podyktowane były złym 
stanem zdrowia jednego z narzeczonych, pozostałe – wyborem sa-
mych nowożeńców, którzy chcieli wspólną drogę życia rozpocząć, 
nietypowo, bo w plenerze. Aż siedem takich uroczystości, której 
ustawowy koszt wynosi tysiąc złotych, odbyło się przy restauracji 
Korona w Ochojcu, a raz „pod chmurką” w Stodołach. — Tak się 
szczęśliwie złożyło, że wszystkie pary miały wspaniałą pogodę, 
tylko na jednym ślubie niebo było mocno zachmurzone, ale na 
samą przysięgę, na moment wyszło słońce, co miało swój dodat-
kowy urok — wspomina Angelika Naczyńska-Lyp.

W ubiegłym roku w aktach małżeństw zarejestrowanych  
w rybnickim USC odnotowano też 321 rozwodów (w 2015 było ich 
315) oraz 18 separacji.

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3
W 2016 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3  

w Orzepowicach przyjął 61.670 pacjentów, z czego prawie 32 
tys. na Szpitalny Oddział Ratunkowy. To o około 2 tys. więcej niż  
w 2015 roku. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia 
wyniósł ponad 116 milionów zł., nie licząc tzw. nadwykonań, które 
zwyczajowo rozliczane są w pierwszych miesiącach nowego 
roku. W szpitalu funkcjonowały 22 oddziały, z których najwięcej 
pacjentów przyjęła onkologia (5.486 osób), dwa oddziały chorób 
wewnętrznych (5.375 osób), oddział położniczo-ginekologiczny 
(3.539 osób) oraz SOR. Najmniej przyjęć odnotowano w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym (31 osób) i na oddziale anestezji  
i intensywnej terapii oraz pododdziale rehabilitacji neurologicznej, 
gdzie hospitalizowano po 236 pacjentów. W szpitalnych murach 
przyszło na świat 1299 dzieci (o 117 więcej niż w 2015 r.), a zmarło 
957 pacjentów. W ubiegłym roku w WSS nr 3 przeprowadzono też 
szereg inwestycji, o których więcej na str. 21.

I że Cię nie opuszczę…
W 2016 roku w czasie ośmiu uroczystości 118 par święto-

wało jubileusz 50-lecia małżeństwa, czyli popularne Złote Gody  
(w 2015 było ich 116). Przypominamy, że aby wziąć udział w takiej 
uroczystości i otrzymać przyznawany przez prezydenta RP medal 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, należy się zgłosić do USC  
w Rybniku i w ten sposób rozpocznie się cała procedura. Okazuje 

się, że małżonkowie są później sprawdzani pod względem karal-
ności, a prezydent Andrzej Duda nie decyduje się na przyznanie 
takiego medalu jeżeli jeden ze współmałżonków był karany, nawet 
gdy miało to miejsce jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Od 
października ubiegłego roku uroczystości Złotych Godów odbywają 
się już nie w urzędzie miasta, ale w sali widowiskowo-koncertowej 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”, w sąsiedztwie „Budow-
lanki”. — Chcieliśmy organizować te wyjątkowe jubileusze w sali 
ślubów USC, aby małżonkowie mogli sobie przypomnieć atmosferę 
sprzed 50 lat, ale okazało się, że jest ona zbyt mała, więc część 
artystyczna musiałaby mieć zupełnie inny charakter. Teraz nasi 
goście spotykają się w Przygodzie i cieszą się z przygotowanych 
dla nich występów. Zdarza się też, że oklaskują własne wnuki — 
mówi Angelika Naczyńska-Lyp, która od 28 kwietnia 2016 r. pełni 
funkcję kierownika USC w Rybniku. Zastąpiła na tym stanowisku 
Marię Cwenar, która odeszła na emeryturę. 

I nadaję Ci imię
Zmiany w rybnickim rankingu imion, jakie dla swoich pociech 

wybierają rodzice – niedawni „dominatorzy” Jakub i Julia znaleźli 
się dopiero na 4 i 8 miejscu. Sukcesu z roku 2015 nie powtórzył 
też Wojciech. Dwa lata temu było to najpopularniejsze imię  
w rybnickich statystykach USC (nadane 29 razy). W 2016. królował 
już tylko Filip – imię to rodzice wybrali aż 40 razy. Nieco mniej 
popularni byli: Kacper (35) i Szymon (31) oraz Hanna (35) i Lena 
(33). W rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku w 2016 r. 
znalazło się też 30 Emilii i tyle samo Jakubów, 29 Zofii, 25 Janów 
i Alicji, 23 Piotrów, 21 Milen, czy 20. Adamów i Antonich. Na liście 
był też m.in. Mikołaj (18), Antonina (14), Martyna (13), Pola (9), 
Fabian (6), Ksawery (5), Ignacy (4), Mia (3), czy Rozalia (2). Były 
też imiona różniące się tylko pisownią: Wiwiana, Viviana, Brajan, 
Brayan, czy Alexander i Aleksander. Rodzice sięgali też po imiona 
tradycyjne, jak Franciszek (18), czy Maria (12), ale też po nieco-
dzienne, jak Gniewomir, Owidiusz, czy Abigail. To trzy z 81 imion, 
jakie w ubiegłym roku tylko pojedyncze pary zdecydowały się nadać 
swoim dzieciom. Były wśród nich m.in. Tola, Konstancja, Lukrecja, 
Tamara, Róża i Olimpia, ale wybór padł też na Witolda, Maksyma, 
Henryka, czy Kazimierza. Nie zabrakło również obcobrzmiących 
imion: jak Jiaqi, Quynh, Matt, Leyla, czy Aisza.

Bezrobocie wciąż w dół
Na ostatni dzień 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Rybniku zarejestrowanych było 4850 osób, w tym 3248 
mieszkańców Rybnika i 1602 – powiatu rybnickiego. To mniej 
niż przed rokiem – na koniec 2015 r. w rejestrach PUP widniało 
5587 bezrobotnych, w tym 3844 osób z Rybnika. Spadła też stopa 
bezrobocia w mieście – z 6,8 proc. w grudniu 2015 r. do 5,9 proc.  
w listopadzie 2016 (w powiecie – z 10,2 proc. do 9,4 proc.).  
Z kwoty ponad 14,7 mln zł przeznaczonej na aktywizację zawo-
dową bezrobotnych wsparcie w minionym roku otrzymały 1832 
osoby. Największą popularnością cieszyły się: staże (653 osób), 
refundacja kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia (288), czy 
prace społecznie-użyteczne (276). Jak podaje Anna Michalczyk, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, 213 bezrobot-
nych skorzystało z dotacji na założenie własnej firmy, a 167 – ze 
szkoleń. Rybnicki PUP dofinansował również wyposażenie 67 
nowych stanowisk pracy. W 2016 roku na zgłoszonych przez 
pracodawców 6649 wolnych ofert pracy, w PUP wydano 9411 
skierowań. Pośredniak zorganizował też 74 giełdy pracy, które 
odwiedziło 887 uczestników i 12 jarmarków ofert pracy, w tym 5 
objazdowych jarmarków w ościennych gminach. Z różnych form 
pomocy doradczej skorzystały 3964 osoby. 370 osób przeszkolono 
też w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który wspiera 
kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. W minionym 
roku rybnicki PUP wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej  
w Rybniku, Czerwionce-Leszczynach i Gaszowicach realizował 
też program „Aktywizacja i integracja”, skierowany do osób 
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, a z innymi 
partnerami współorganizował m.in. Rybnickie Dni Pracodawcy, 
Tydzień Przedsiębiorczości, czy Rybnickie Dni Kariery. Pod koniec 
2016 r. PUP rozpoczął też wdrażanie na terenie miasta i powiatu 
rybnickiego Karty Młodego Przedsiębiorcy.

Kryminały wciąż na topie
W 2016 roku  w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Rybniku było zarejestrowanych 25.992 użytkowników. Liczba 
wypożyczeń w bibliotece głównej (ul. Szafranka 7) przedstawia się 
następująco: wypożyczalnia dla dorosłych 139.499, wypożyczalnia 
dla dzieci – 42.419, oddział zbiorów specjalnych – 10.348 płyt 
CD i DVD oraz 7.018 audiobooków, czytelnia zanotowała 14.801 
odwiedzin. Jakie książki interesowały rybniczan? Podobnie jak  
w poprzednich latach, dużym „wzięciem” cieszyły się kryminały. 
Czytelnicy sięgali po wszystkie tytuły Katarzyny Bondy (m.in. 
tetralogia „Cztery żywioły Saszy Załuskiej”) i Remigiusza Mroza 
(m.in. trylogia z komisarzem Frostem, autor poza kryminałami pisze 
także thrillery prawnicze, science fiction i powieści historyczne).  
W minionym roku popularny był również światowy bestseller „Małe 
życie” autorstwa Hanyi Yanagihary oraz tytuły, których filmowe 
adaptacje trafiły do kin: „Zanim się pojawiłeś” Jojo Moyes, „Światło 
między oceanami” M. L. Stedman czy „Dziewczyna z pociągu” Pauli 
Hawkins. Młodsi czytelnicy chętnie sięgali po kultową już serię  
J. K. Rowling o czarodzieju Harrym Potterze, „Zosię z ulicy kociej” 
Agnieszki Tyszki, „Gwiazdę morza” Agnieszki Stelmaszczyk oraz 
serie powieściowe z gatunku fantasy: „Zwiadowcy” Johna Falan-
gana, „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” Ricka Riordana, „Felix, 
Net i Nika” oraz „Kuba i Amelia” Rafała Kosika. Często wypożyczane 
były także książki z serii „Nela Mała Podróżniczka” i tytuły z cyklu 
„Spirit Animals” różnych autorów. Warto także wspomnieć, że rośnie 
zainteresowanie książkami dla maluszków. Rybniczanie swoim 
najmłodszym pociechom chętnie czytają tytuły z serii o Basi autor-
stwa Zofii Staneckiej, wszystkie książki napisane przez Grzegorza 
Kasdepke, serię „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” Martina 
Widmarka oraz książeczki kontrastowe, bezstekstowe, które są 
polecane już dla kilkumiesięcznych bobasów. Wśród audiobooków 
także w czołówce znajdziemy kryminały „Dom sióstr” i „Drugie 
dziecko” Charlotte Link, „Fabrykantkę aniołków” i „Księżniczkę  
z lodu” Camilli Läckberg, serię o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskie-
go oraz wydawnictwa dla dzieci – „Emil i Tajny Klub Superdziew-
czyn” Agnieszki Mielech czy „Hania Humorek” Megan McDonald. 
Melomani sięgali po albumy Red Hot Chili Peppers „The Getaway”, 
Álvaro Solera „Eterno Agosto” i „You Want It Darker” – ostatnią płytę 
Leonarda Cohena, wydaną trzy tygodnie przed śmiercią artysty. 
Wśród nagrań DVD zainteresowaniem cieszyły się koncerty André 
Rieu i U2 „360° At the Rose Bowl”, oraz występy kabaretowe – tu 
prym wiodą rybnicki Kabaret Młodych Panów i Ani Mru Mru.

Zbiory rybnickiej książnicy wzbogaciły się o 21.294 książek, 311 
płyt (17 DVD i 294 CD), 377 audiobooków (w tym 377 CD i 217 do 
odsłuchania na „czytaku” – odtwarzaczu dla osób niewidomych).

(WaT), (S), (D), (r), (m)

Powoli, ale systematycznie w Rybniku maleje liczba stałych 
mieszkańców
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Styczeń
• Sesja rady miasta – doroczna informacja prezydenta o pra-

cach Komisji bezpieczeństwa i porządku; wprowadzenie 
programu „Rybnik przyjazny seniorom”.

• Złożenie przez miasto w urzędzie marszałkowskim wniosku 
o unijną dotację na budowę rybnickiego odcinka drogi 
regionalnej Racibórz-Pszczyna.

• Cztery nowe samochody dla Komendy Miejskiej Policji sfi-
nansowane w połowie z budżetu miasta.

• Zabytkową Kopalnię „Ignacy” i Dom Kultury w Niewiadomiu 
zespolono w nową placówkę kultury pod nazwą Industrialne 
Centrum Kultury.

• Miejskie dotacje na realizację zadań publicznych przez sto-
warzyszenia przyznane.   

• Akcja liczenia bezdomnych – bez stałego dachu nad głową 
było w Rybniku 295 osób.

• Uruchomienie sześciu punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej.

• Rekordową kwotę ponad 166 tys. zł zebrano w Rybniku  
w czasie 24.edycji WOŚP; Amelka Korzeń z Kłokocina wraz 
z Jurkiem Owsiakiem „odpaliła” przed Pałacem Kultury  
w Warszawie „światełko do nieba”.   

• Czapka św. Mikołaja, charytatywna zbiórka organizowana 
przez młodzieżową radę miasta. Dla potrzebujących zebra-
no ponad 31 tys. zł oraz artykuły żywnościowe wartości 
ponad 12 tys. zł. 

• Zmiany personalne w placówkach kultury: Michał Wojaczek 
objął dyrekcję Teatru Ziemi Rybnickiej, a jego poprzednik 
Adam Świerczyna DK w Chwałowicach, którym kierował 
wcześniej właśnie Wojaczek.

• W Chwałęcicach po raz drugi przeszedł orszak Trzech Króli.
• Marsz Pamięci organizowany przez Klub Inteligencji Katolic-

kiej w rocznicę ewakuacji więźniów obozu w Oświęcimiu.
• W ramach akcji „Wyjście smoga” z inicjatywy Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych pokazowe pomiary pyłu 
zawieszonego PM10.

• Setne urodziny Jana Zająca z Zamysłowa. 
KULTURA: w TZR koncert noworoczny „Symfonicando”  

z Magdą Navarette, Filharmonią Rybnicką i Wiesławem 
Pieregorólką; w galerii TZR retrospektywna wystawa prac 
plastyka i terapeuty Andrzeja Obuchowicza.

Luty
• 1. miejsce Rybnika w woj. śląskim i 14. w kraju w rankingu 

„Dziennika Gazety Prawnej” dotyczącym zdrowia: liczby 
placówek, dostępności usług, oceny zdrowia mieszkańców, 
demografii itp.  

• Wizyta prezydenta Piotra Kuczery w partnerskiej Larissie 
w Grecji.

• Rozpoczęcie budowy „szpilkostrady” na pl. Wolności.
• Podpisanie umowy z firmą Erbud na budowę przedszkola  

w Boguszowicach-Osiedlu. 
• Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie katalogu mebli 

i urządzeń miejskich dla Rybnika. Pierwszej nagrody nie 
przyznano.

• Jubileusz 10-lecia Izby Rzemieślniczej w Rybniku. 
• Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2015; laureatami 

zostali: przedsiębiorca branży gastronomicznej Wojciech 
Ostrzołek (biznes), dziennikarka Aleksandra Klich (kultura), 

dżudoka Piotr Kuczera (sport) i właścicielka salonu Skody 
Małgorzata Szczotok (nagroda internautów).

KULTURA: jubileuszowa, 20. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej (OFPA) – II miejsce dla rybniczanina 
Rafała Kozika; w TZR wernisaż wystawy Grażyny Zarzeckiej; 
ogłoszenie konkursu „Graffiti-kreator” na graffiti na wiatach 
przystankowych, w Muzeum otwarcie wystawy „Dziadek 
z Wehrmachtu”, w Klubie Energetyka koncert z okazji 30. 
urodzin Grubsona; w TZR IV Ogólnopolski festiwal tańca 
Viverso 2016.  

Marzec
• Sesja rady miasta – nowy regulamin ekodopłat.
• Prezydent Piotr Kuczera odebrał dla Rybnika w Dąbrowie 

Górniczej Srebrny Laur 25-lecia Związku Miast Polskich.
• Wyłożenie do wglądu nowego studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rybnika.
• Prezydencką „dniówkę” najpierw 

wylicytowała dla WOŚP, a potem 
zaliczyła Magdalena Moczała.

• Nowa formacja na politycznej 
scenie miasta – Samorządowy 
Ruch Demokratyczny.  

• Otwarcie zmodernizowanej Ko-
mendy Miejskiej Policji z udzia-
łem ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji Mariusza 
Błaszczaka; ale bez prezydenta 
Rybnika i starosty rybnickiego 
(zaproszenia odwołano). 

• Spotkanie radnych z przedstawi-
cielami Polskiego Alarmu Smo-
gowego.

• Nad Nacyną obchody światowego 
dnia wody.

• Miasto przegrało proces z fundacją Signum Magnum.
• VII targi pracy i przedsiębiorczości. 
KULTURA: powołanie Społecznej Rady ds. dziedzictwa Kultu-

rowego z przewodniczącą Ewą Mackiewicz-Polnik; w nowej 
siedzibie NOSPR w Katowicach koncert w ramach projektu 
„Zielona Wyspa – Śląsk” z udziałem orkiestry symfonicznej 
szkoły muzycznej Szafranków, zespołu Carrantuohill i Ada-
ma Makowicza; Ania Wyszkoni świętowała 20-lecie pracy 
artystycznej na scenie DK w Niedobczycach.  

Kwiecień
• Przyznanie unijnej dotacji prawie 300 mln zł na budowę 

drogi Racibórz-Pszczyna.
• Ponad 3-milionowa dotacja na przedsięwzięcie „Rewitali-

zacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach 
konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

• W ramach programu „500+” do 20.04. wpłynęło prawie  
6 tys. wniosków na wypłatę świadczeń. 

• Tytuł „Gmina na 5!” przyznany Rybnikowi za zajęcie piątego 
miejsca w rankingu miast i gmin w zakresie dobrych praktyk 
w obsłudze przedsiębiorców i inwestorów.

• Zakończenie remontu dwóch małych familoków przy  
ul. Wolnej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

• Prace modernizacyjne na pl. Kopernika.

• Ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania na wymianę ulicz-
nego oświetlenia.

• Angelika Naczyńska-Lyp zastąpiła na stanowisku kierownika 
USC odchodzącą na emeryturę Marię Cwenar.

• Kamila Paradowska objęła stanowisko dyrektora Industrial-
nego Centrum Kultury w Niewiadomiu. 

• Rybnickie Dni Pracodawcy.
• 7. Doroczny kajakowy spływ „Wielkie sprzątanie rzeki Rudy”.  
• „Maj, bzy, Rybnik i Ty” – pierwsza rybnicka majówka; wśród 

wykonawców Kuba Badach, Mietek Szcześniak, Wojtek 
Mazolewski, Smolik i in.

KULTURA: w TZR koncert zespołu Perfect, I Rybnickie Forum 
Kultury, IV Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzenie 
wyobraźni”, koncert Janusza Radka w ramach VI Music&Soul 
Festivalu; Maciej Kwaśniewski ze Szczecina zwycięzcą kon-
kursu na logo Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”; 
w Muzeum wernisaż wystawy podsumowującej dorobek 

twórczy zmarłej artystki-plastyka Heleny Piergies-Chlubek;  
w DK w Chwałowicach XVII Festiwal Muzyki Instrumentalnej.

Maj
• Absolutoryjna sesja rady miasta i absolutorium dla pre-

zydenta Piotra Kuczery – 16 głosów „za” (PO i BSR),  
5 wstrzymujących się.

• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja; m.in. patriotyczny spacer 
z przewodnikiem.

• Powstańczy apel z okazji 95. rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego. 

• W Kampusie Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrów-
noważonego Rozwoju.

• Rybniczanin doc. dr Jacek Glenc wybrany prorektorem 
Akademii Muzycznej im. Szymanowskiego w Katowicach. 

• Podpisanie przez miasto umowy na wstępną wycenę nieru-
chomości podlegających wykupowi w związku z budową 
drogi Racibórz-Pszczyna.

• Modyfikacja aranżacji ul. Kościuszki.
• Rozpoczęcie modernizacji mostu (rozbiórka starego i budowa 

nowego) na Nacynie w ścisłym centrum; ul. Raciborska 
zamknięta.

• Rozpoczęcie modernizacji ul. Wawelskiej i związane z nią 
zamknięcie drogi. 

Kalendarium 2016

W końcu lipca gościliśmy w Rybniku uczestników Światowych Dni Młodzieży, których finał  
z udziałem papieża Franciszka odbył się później w Krakowie
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• Przed magistratem wystawa kotłów związana z akcją wy-
miany źródeł ciepła. 

• Ósme miejsce Rybnika w rankingu Perły Samorządu. Dzien-
nika Gazety Prawnej.

• Udział prezydenta Piotr Kuczera w Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach. 

• Budżet obywatelski – złożono 18 ogólnomiejskich projektów 
i 63 dzielnicowe.

• Pierwszy piknik rodzinny w kampusie zorganizowany przez 
stowarzyszenie Instytut Społeczny „Silesia”. 

• Terenowy tor rowerowy (pumptrack) w parku nad Nacyną.
• Ponad 1600 osób wzięło udział w XXIII Rybnickich Dniach 

Promocji Zdrowia.
• I Rybnickie Dni Integracji. 
KULTURA: w TZR koncert Ireny Santor; Juwenalia rybnickich 

studentów – gwiazdą Natalia Nykiel; 18. Festiwal Sztuki 
Teatralnej w Klubie Energetyka Fundacji EDF Polska;  
w Muzeum – hinduska noc muzeów; w DK w Chwało-
wicach wystawa prac plastycznych Agaty Norek „Tarcze 
obronne – sztuka przeciw przemocy”; w galerii „Pod wieżą”  
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
otwarcie wystawy „Z upływem czasu” z okazji 130. rocznicy 
jego powstania; Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje”; konkurs plastyczny z cyklu „Wielcy znani i nie-
znani” – „Vincent van Gogh – z pędzlem wśród gwiazd”.

Czerwiec
• Sesja rady miasta – po 19 miesiącach od wyborów ślubo-

wanie złożyła radna BSR-u Ewa Ryszka; podjęcie uchwały 
o ustaleniu sztandaru dla miasta.  

• Jednogłośna decyzja radnych powiatu rybnickiego o przeka-
zaniu Rybnikowi w formie darowizny zespołu poszpitalnego 
Juliusz. 

• Podniesienie przez Fitch Ratings długoterminowego ratingu 
krajowego dla Rybnika.

• Otwarcie punktu informacji miejskiej Halo! Rybnik w dawnym 
lokalu Cepelii przy ul. Sobieskiego.

• Dni Rybnika – inscenizacja chrztu Polski, XXV Międzyna-
rodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”, pierwszy 
Kabaryjton na Stadionie Miejskim, Rybnickie Dni Seniora, 
gwiazdami koncertu na stadionie Kombii, Michał Szpak  
i Katarzyna Cerekwicka.

• Foodtracki na rynku.
• Uruchomienie miejskiego newslettera.
• Unijna dotacja w wysokości prawie 3,9 mln zł na już budujące 

się przedszkole w Boguszowicach. 
• Kilkudniowe obchody Dnia Dziecka.
• Otwarcie wodnego placu zabaw, czyli Pluskadełka w Ka-

mieniu.
• Nowe boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
• Uruchomienie rowerowych patroli straży miejskiej.
• Odsłonięcie na Ha-

zynhajdzie w dziel-
nicy Meksyk obelisku  
z  p ł a s k o r z e ź b ą 
przedstawiającą Ju-
liusza Haase, fun-
datora pierwszego 
miejskiego parku.

• Industrialna instalacja 
z kołem szybowym 
na dziedzińcu Za-
bytkowej Kopalni 
„Ignacy”.  

• Ks. Rafał Śpiewak zakończył 
duszpasterzowanie rybnickim 
studentom; jego miejsce zajął 
ks. Krzysztof Nowrot.

• Doroczna msza na wodzie  
w ośrodku żeglarskim Koga  
w Chwałęcicach.

• Zmarł muzykolog Janusz Ekiert, 
mąż pochodzącej z Rybnika 
wybitnej pianistki Lidii Grych-
tołówny; został pochowany na 
rybnickim cmentarzu parafial-
nym przy ul. Rudzkiej. 

KULTURA: wręczenie nagród 
prezydenta miasta w dzie-
dzinie kultury – laureatami 
zostali Andrzej Oświecimski, 
Jolanta Sobczak-Smołka, Piotr 
Bukartyk, Marian Wolny i Dom Kultury w Boguszowicach; 
Industriada w Industrialnym Centrum Kultury w Niewiado-
miu; w TZR koncert Marka Dyjaka; w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej wernisaż wystawy inspirowanej 
japońskim haiku artystki-malarki Marii Budny-Malczwskiej. 

Lipiec
• Rybnickie obchody Światowych Dni Młodzieży; odsłonięcie 

przed Starym Kościołem obelisku z wizerunkiem ks. Fran-
ciszka Blachnickiego.

• W rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” Rybnik na 
22.miejscu wśród miast na prawach powiatu w kraju 
i 5. w woj. śląskim; 8.pozycja w gronie innowacyjnych 
samorządów.  

• Otwarcie nowego punktu przyjmowania wniosków i obsługi 
programu „500 +” przy ul. Kościuszki.

• Udział prezydenta Piotra Kuczery w spotkaniu prezydentów 
15 miast w Krakowie poświęconym działaniom na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

• Przed rybnickim dworcem PKP powstała strefa „Kiss&Ride”. 
Można stanąć samochodem, wypakować bagaże i dać  
szybkiego całusa na pożegnanie.

• Dzieci ze Stanisławowa i Baru na Ukrainie w ośrodku harcer-
skim rybnickiego hufca w Wapienicy.

• Srebrny medal w 47. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej 
w Zurichu dla ucznia II LO Adama Kucza.

• Ogłoszenie konkursu na projekt statuetki nagrody literackiej 
„Juliusz”. 

• Przy ul. Prostej otwarto trzeci w Rybniku lokal sieci McDo-
nald’s.

• Zmarł ks. Adam Łapuszek, wieloletni proboszcz parafii  
św. Floriana w Orzepowicach.

Sierpień
• Podpisanie przez prezydenta Rybnika i starostę rybnickiego 

aktu notarialnego, na mocy którego miasto zostało wła-
ścicielem większej części poszpitalnego kompleksu Juliusz.

• Nowy samochód dla prezydenta Rybnika –volkswagen passat 
w wersji highline.

• Jubileusz 25-lecia straży miejskiej.
• Zakończenie modernizacji ul. Wawelskiej.
• Wyburzenie rudery na dziedzińcu szkoły muzycznej. 
• Zakończenie montażu wind w Muzeum oraz Powiatowej  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
• Konkurs na dyrektora DK w Boguszowicach wygrała pełniąca 

dotąd jego obowiązki Izabela Karwot.
• Marek Powiecka i Ewa Jaremków zwycięzcami konkursu na 

statuetkę nagrody literackiej „Juliusz”. 
• 71. Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem 

„Miłosierni jak Ojciec”. 
• Ks. Krzysztof Brachmański nowym proboszczem parafii   

św. Floriana w Orzepowicach.
• Zmarł Cezary Kaczmarczyk, wieloletni dyrektor DK w Bo-

guszowicach.
• Żużlowcy ROW-u Rybnik pokonali mistrza Polski Unię Leszno 

i pozostali w ekstralidze.
KULTURA: Natalia Nykiel, Dawid Podsiadło i brytyjski zespół 

Hurts gwiazdami zorganizowanego po raz pierwszy na 
kąpielisku Ruda i na Stadionie Miejskim Music&Water 
Festivalu; IX Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego.

Wrzesień
• Ostatnia sesja rady miasta prowadzona przez przewodniczą-

cego Adama Fudalego (powodem problemy zdrowotne); 
decyzja o zaciągnięciu przez miasto długoterminowego 
kredytu w wys. ponad 250 mln zł z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.

• Uruchomienie „artystycznego” przedszkola w siedzibie 
„Przygody” (filia P nr 4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni).

• Wybudowane w rekordowym czasie sześciu miesięcy nowe 
przedszkole w Boguszowicach otwarte. 

• Zakończenie modernizacji ul. Rudzkiej na terenie dzielnicy 
Stodoły.

• Z parku Bukówka zniknął budynek starej szpitalnej kostnicy 
i kaplicy przedpogrzebowej. 

6 października odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, w czasie której Adam Fudali (pierwszy  
z lewej), były prezydent miasta i lider Bloku Samorządowego Rybnik miał zostać odwołany  
z funkcji przewodniczącego rady. Do głosowania jednak nie doszło, bo sam wcześniej zrezygnował 
z przewodniczenia radzie. Jego następcą na stanowisku przewodniczącego został Jan Mura, który  
z pięcioma innymi radnymi opuścił szeregi BSR-u i stworzył nowy klub radnych Wspólnie dla Rybnika. 
Wszedł w koalicję z klubem PO, z którego wywozi się prezydent Piotr Kuczera

W grudniu w magistracie marszałek województwa Wojciech Saługa 
i prezydent Piotr Kuczera podpisali umowę w sprawie rekordowego 
dofinansowania do budowy rybnickiego odcinka drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna
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• Głosowanie mieszkańców nad propozycjami inwestycji  
z budżetu obywatelskiego do realizacji w 2017 r. 

• Efektowne figury żużlowców ozdobą ronda na skrzyżowaniu 
ulic Kotucza, Gliwickiej i Wyzwolenia.

• Obchody 65-lecia istnienia rybnickiej Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. 

• Otwarcie rybnickiego drapacza chmur, czyli Business Center 
K1 (zmodernizowana dawna siedziba KBO przy rondzie 
Chwałowickim). 

• W SP nr 3 w Paruszowcu-Piaskach pierwsze spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami spółki Bapro planującej 
eksploatację złoża węgla Paruszowiec i stworzenie kom-
pleksu wydobywczo-energetycznego.

• Tytuł „Lidera zrównoważonego gospodarowania prze-
strzenią” dla Rybnika w konkursie Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Związku Miast Polskich.

• „Festiwal z Ikrą”, a w jego ramach pierwsza Rybnicka Parada 
Ryb – nowa inicjatywa stowarzyszenia Instytut Społeczny 
„Silesia”  

• Dożynki w kilku rybnickich dzielnicach. 
• Ekologiczny piknik nad Rudą.
• Na rynku Narodowe Czytanie „Quo Vadis” z udziałem aktora 

Marcina Trońskiego. 
• W Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu 24. Euro-

pejskie Dni Dziedzictwa.
• Obchody 70-lecia rybnickiego oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Górnictwa.  
• W wieku 90. lat zmarł Longin Musiolik, działacz społeczny, 

miłośnik i kronikarz Rybnika.
• Żużlowe Mistrzostwa Europy na stadionie przy ul. Gliwickiej 

– zwycięzcą Duńczyk Nicki Pedersen.
• Pierwsze po latach zawody lekkoatletyczne na zmodernizo-

wanym stadionie przy ul. Gliwickiej.
KULTURA:  XXXI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej – wśród 

wykonawców akordeonista Marcin Wyrostek i dudziarz 
Przemysław Wawrzyniak; festiwal Motorockowisko po 
raz pierwszy w Rybniku; w TZR spektakl teatralny „Być jak 
Elizabeth Taylor” z Małgorzatą Foremniak w roli tytułowej.

Październik
• Nadzwyczajna sesja RM (6.10.) zwołana na wniosek grupy 

13 radnych klubu „Wspólnie dla Rybnika”, powstałego  
w wyniku podziału Bloku Samorządowego Rybnik; nie 
mający wyjścia Adam Fudali sam składa rezygnację z funk-
cji przewodniczącego RM; nowym przewodniczącym Jan 
Mura; zmiany na stanowiskach przewodniczących komisji 
branżowych.

• Zaprzysiężenie nowej młodzieżowej rady miasta.
• Remont ul. Rudzkiej do granic miasta zakończony.
• Otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy ul. Rajskiej w Bogu-

szowicach-Osiedlu.
• Nadanie „Ekonomikowi” imienia Władysława Grabskiego.

• Inauguracja „Gminy z dobrą 
energią”, wspólnego projektu 
28 miast i gmin subregionu, 
którego celem jest poprawa 
jakości powietrza. 

• Wizyta Pierwszej Damy Aga-
ty Kornhauser-Dudy w Nie-
dobczycach na zaproszenie 
uczniów Gimnazjum nr 11. 

• Pedagog Bożena Paniczek 
Nauczycielem Roku; Medale 
Mikołaja z Rybnika – w Służbie 
Oświaty otrzymali: Krystyna 
Florek, Urszula Stajer, Halina 
Nowak, Jadwiga Zimończyk, Barbara Polok i Lucjan Rudnicki.  

• Zakończenie modernizacji mostu na Nacynie na ul. Raci-
borskiej. Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał nową aranżację 
jego otoczenia. 

• W rybnickim Kampusie konferencja „Miasto musi się po-
dobać. Miasto bez kitu i kiczu” w ramach cyklu „Gazety 
Wyborczej” „Miasta idei”.

• Uruchomienie przy ul. Zebrzydowickiej Centrum Niemedycz-
nego Hospicjum Domowego im. Św. Rafała Kalinowskiego.  

• 104. urodziny (12.10.) najstarszej mieszkanki Rybnika Jadwigi 
Zdrzałek z Zebrzydowic.  

• 34. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Kamieniu.
KULTURA: 47 Rybnickie Dni Literatury – Honorowa Złota Lamp-

ka Górnicza dla dyrygenta i aranżera Wiesława Pieregorólki, 
Małgorzata Czyńska pierwszą laureatką Górnośląskiej Na-
grody Literackiej „Juliusz”, wśród zaproszonych na RDL gości 
Agata Tuszyńska, Marta Frej, Danuta Wałęsowa, Krystyna 
Janda, Magda Umer i in.;  IV edycja Festiwalu Muzycznego 
„U źródeł sławy” im. Henryka M. Góreckiego z udziałem 
Jerzego Maksymiuka; jubileusz 20 lat istnienia Towarzy-
stwa Muzycznego im. Braci Szafranków; złota Odznaka 
Honorowa Za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Lidii 
Grychtołówny; XXI Rybnicka Jesień Kabaretowa „Ryjek”– 
zwycięzcą Kabaret Zachodni z Zielonej Góry; w TZR koncert 
Joyce Moreno; drugie urodziny Vinyl Swapu w TZR, uliczna 
wystawa fotografii Leona Majsiuka z lat 60. i 70.XX w.

Listopad
• Sesja rady miasta – podjęcie intencyjnej uchwały przeciwko 

planom wydobywania węgla ze złoża Paruszowiec; przyjęcie 
programu „Polityka społeczna miasta Rybnika 2023+”. 

• Sesja nadzwyczajna RM – polemika między zwolennikami  
a przeciwnikami powstania kompleksu wydobywczo-ener-
getycznego na bazie złoża paruszowieckiego.

• Obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
• Obchody stulecia kopalni Jankowice.  
• Ruszył ekopatrol straży miejskiej. 
• Inauguracja ekologicznej kampanii promocyjno-informacyjnej 

„Nadchodzi błękit”. 
• Prokuratura umorzyła postępo-
wanie w sprawie nieprawidłowo-
ści w Zarządzie Zieleni Miejskiej.  
• Zakończenie modernizacji Klu-
bu Kultury „Harcówka” w Ligocie-
Ligockiej Kuźni.

• W Paruszowcu-Piaskach inauguracja projektu „Rewitalizacja 
miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”; konferencja  
w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.

• 10-lecie internetowego portalu „Zapomniany Rybnik”.
• Otwarcie przy ul. Góreckiego pierwszego z trzech zaplano-

wanych placów zabaw i wybiegów dla psów. 
KULTURA: 31. Silesian Jazz Meeting – gwiazdą Richard Bona; 

Festiwal Chóralny Dni Cecylieńskie; w TZR Rybnicka Jesień 
Chóralna im. Góreckiego; dwie nowe książki Marka Szoł-
tyska, w tym „Śląskie Boże Narodzenie”; w galerii Oblicza 
wystawa „Indywidualna interpretacja rzeczywistości” grupy 
twórców nieprofesjonalnych Oblicza. 

Grudzień
• Sesja rady miasta – budżet na 2017 r. przyjęty. 
• Blisko 300 mln zł unijnego dofinansowania na budowę 

rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna; 
w rybnickim magistracie stosowną umowę podpisali 
prezydent Piotr Kuczera oraz marszałek woj. śląskiego 
Wojciech Saługa.

• „Miasto z wizją – Rybnik 2023+” – prezydent Piotr Kuczera 
przedstawił plan rozwoju Rybnika.

• Region rybnicki, w tym miasto, jednym z najatrakcyjniej-
szych terenów inwestycyjnych w ogłoszonych rankingach 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

• Wizyta prezydenta Kuczery w partnerskim Liévin. 
• Na rynku protest kilkuset rybniczan w ramach ogólnopol-

skiego strajku obywatelskiego przeciw działaniom rządu. 
• Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję zagospodarowania 

bulwarów nad Nacyną.
• Pozyskanie unijnego dofinansowania na uruchomienie 

żłobka (1,5 mln zł), który powstanie w 2017 r. w sąsiedz-
twie ZS nr 3.

• Setne urodziny Alojzego Frosa z dzielnicy Maroko-Nowiny.  
• 50 zakupionych przez miasto czujników wykrywających czad 

trafi do mieszkań rybniczan. 
• „Jestem z Rybnika” to tytuł kalendarza na 2017 r. wydanego 

przez wydział promocji UM. 
• Drugi wybieg dla psów przy ul. Braci Nalazków. 
KULTURA: Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – jarmark, 

rzeźbienie w lodzie, wigilijka dla mieszkańców, koncerty, 
m.in. zespołu Zakopower; II Forum Kultury w DK w Nie-
dobczycach; 10. Silesia Gospel Festival – gwiazdą zespół 
The Real Rogers (USA); w TZR Kabaret Młodych Panów  
z nowym programem; rozstrzygnięcie konkursu poetyc-
kiego dla seniorów „60+”, spektakl baletowy „Królewna 
Śnieżka” w wykonaniu artystów ukraińskich; sylwester  
w TZR pt. „Z batutą i humorem po świecie”, prowadzącym 
Maciej Niesiołowski.                Zebrała: Wiesława Różańska

Temat walki ze smogiem towarzyszył nam praktycznie przez cały rok, ale trudno się dziwić skoro 
każdy rok zaczyna się i kończy sezonem grzewczym, w czasie którego widzimy czym oddychamy     

W końcu roku, na półmetku 
kadencji prezydent Piotr Kuczera 
wraz ze swymi najbliższymi 
współpracownikami przedstawił 
plan rozwoju miasta na najbliższe 
lata
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To również wiele innych działań spełnia-
jących ideę „…poszukiwania i tworzenia 
rozwiązań dla polepszenia jakości życia ludzi 
w każdym przedziale wiekowym”, jak ujął to pre-
zes fundacji Jan Makowski na podsumowaniu  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej pięciu społecznych 
przedsięwzięć realizowanych w ciągu ostatnich 
niespełna czterech lat. Omówili je wiceprezes 
Fundacji EDF Stanisław Wójtowicz oraz au-
torki – Jadwiga Demczuk-Bronowska i Maria 
Budny- Malczewska. Inspiracją teatralno-pla-
stycznych projektów autorstwa był pobyt obu 
pań w Portugalii, gdzie realizowały one oparty 
o tekst „Małego księcia” unijny projekt szkoły 
językowej Logmar. Skoro tam udało się wcią-
gnąć do współpracy i zaktywizować seniorów, 
dlaczego nie wykorzystać doświadczeń na ro-
dzimym gruncie? W ten sposób powstała Gru-
pa Artystyczna 50+, z którą zrealizowano pięć 
artystyczno-edukacyjnych projektów, łączących 
zajęcie teatralne i plastyczne, zwieńczone 
spektaklem, „żywym obrazem” czy wystawą 
prac plastycznych, jak prezentowana w TZR 
pod hasłem „Wejdź w naszą artystyczną prze-
strzeń”. W projektach o nazwach „Witajcie w 
naszej bajce”, „Artystycznie aktywni 50+ dzie-
ciom specjalnej troski”, „Obudzić potencjał, 
pokonać izolację” i „Pomagamy sobie i innym; 
razem jest nam po drodze” domeną Jadwigi 
Demczuk-Bronowskiej był ruch sceniczny i 
słowo, a scenografia, kostiumy, a przy okazji 
uczenie technik plastycznych – Marii Budny-
Malczewskiej. We wszystkich przygotowaniach  
brali aktywny udział  uczestnicy  projektów, zaś 
w kolejnych etapach włączano do współpracy 

uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego oraz osoby związane ze Środowisko-
wym Domem Samopomocy „Cogito Noster”, 
ale również widzów. Organizacyjnego wsparcia 
tym projektom udzieliło kilka miejskich insty-
tucji: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowa  
i Miejska Bibliote-
ka Publiczna, Uni-
wersytet III Wie-
ku, Dom Kultury 
w Niedobczycach 
czy Teatr Ziemi 
Rybnickiej, gdzie 
uczestnicy mogli 
dodatkowo zapre-
zentować efekty 
swojej pracy, a tak-
że samorządowcy  
z dzielnicy Ryb-
nicka Kuźnia. — 
Przez nasze projekty 
przewinęło się ok. 
70 osób, które speł-
niały u nas swoje 
artystyczne pasje, 
ale również przeżyły 
wspólne doświad-
czenia z osobami  
o podobnych potrzebach — mówiła Maria 
Budny-Malczewska. — Wspólna praca, któ-
rej efektem jest występ na scenie to wspaniały 
sposób na przełamywanie własnych barier  
w relacjach z innymi ludźmi — dodała Jadwiga 
Demczuk-Bronowska. — Dla osób wykluczo-
nych i doświadczonych samotnością możliwość 

nawiązania więzi i integracji z innymi osobami 
w trakcie twórczego aktu ma wręcz terapeutyczne 
działanie. To ważne, że w projekty zaangażo-
wały się również miejskie placówki kulturalne 
i opiekuńcze — mówił wiceprezydent Rybnika 
Piotr Masłowski. Na podsumowującym spo-
tkaniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się 
wernisaż prac plastycznych oraz pokaz krótkich 
filmów dokumentujących wspólne dokonania, 
a uczestnicy i partnerzy projektów odebrali 
od organizatorów upominki i podziękowania 
za zaangażowanie. Była wśród nich Joanna 
Rostek, która dzięki zajęciom zaczęła się głę-

biej interesować 
sztukami plastycz-
nymi. — Odkry-
łam nową pasję  
i nowych przyja-
ciół. Dzięki nim 
czuję się dużo le-
piej, a czas szybciej 
płynie. Nie opusz-
czam żadnych wer-
nisaży i gdziekol-
wiek jestem, cią-
gnie mnie w stronę 
galerii. Grażyna 
Gajewska zapyta-
na co skłoniło ją 
do uczestnictwa  
w  p r o j e k t a c h 
p o w i e d z i a ł a :  
— Wystarczającą 
zachętą do dołą-
czenia do grupy 

była osobowość autorek projektów i naszych 
artystycznych przewodniczek, które razem two-
rzą niesamowity duet. Intuicyjnie czułam, że z 
tego wyjdzie coś niesamowitego. Jestem dumna  
z siebie i pozostałych. Uczestnik zajęć w Domu 
Samopomocy Cogito Noster Łukasz Danik: 
— Miałem problemy w kontaktach międzyludz-
kich i obawy, czy się w nowej sytuacji odnajdę, 
czy będę miał odwagę się wypowiadać. Jednak  
z każdym występem było lepiej, nabrałem pew-
ności siebie i otworzyłem na ludzi. Jak bardzo, 
można się było przekonać obserwując Łukasza 
w filmie dokumentującym projekty. W trakcie 
spotkania zainicjowano też aukcję prezen-
towanych na wystawie obrazów stworzonych 
przez uczestników projektów. Dochód z niej 
zostanie przeznaczony na leczenia 10-letniej 
rybniczanki Oliwki Szymiczek, podopiecznej 
Fundacji EDF Polska.

By wziąć udział w aukcji obrazów trzeba 
najpierw wejść na stronę internetową (chary-
tatywni.allegro.pl), a następnie w wyszukiwarce 
u góry ekranu rozwinąć zakładkę „wszystkie 
działy” i na liście, która się pojawi zaznaczyć 
„cele zbiórek”. Następnie w lewej części wy-
szukiwarki wpisać  „Oliwia Szymiczek” i wejść  
w „Zobacz oferty wystawione na ten cel”. Inter-
netowa aukcja ma trwać do 15 lutego.  

Wiesława Różańska

Podopieczna Fundacji EDF Oliwia Szymiczek z mamą, na drugim planie prezes 
fundacji Jan Makowski

Jadwiga Demczuk-Bronowska i Maria Budny-Malczewska (siedzą) oraz uczestnicy jednego z projektów na tle obrazu, do którego sami pozowali

Obudzili potencjał 
Fundacja EDF Polska i to nie tylko wielkie wydarzenia na ogólnokrajową skalę 

jak wokalna OFPA i kabaretowy Ryjek. 

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

38 Nr 1/547; styczeń 2017



— Szukałam tekstu, do którego mogłabym 
napisać własną muzykę i ten utwór wydał mi się 
interesujący — mówi Ewa o wierszu „Jak zostać 
wielkim pisarzem” Charlesa Bukowskiego, któ-
rego niebanalna interpretacja przyniosła jej tytuł 
najlepszej wokalistki i wymarzone 40 punktów 
w finałowej rywalizacji z I LO „Powstańców”  
w Rybniku. Najwyższe noty przyznały jej jurorki: 
Jadwiga Demczuk-Bronowska, Maria Meyer, 
Joanna Klima i Grażyna Tabor. Ta ostatnia 
chwaliła uczestników tej edycji pojedynku.  

— Miałam szansę przeżyć tutaj wiele olśnień. 
Jesteście uratowani dla świata, bo zanurzacie się 
w cudownej wrażliwości i macie narzędzia do 
wyrażania siebie — mówiła. Tytuł najlepszego 
recytatora 14. „Pojedynku na słowa” przyznano 
Patrykowi Andryszakowi z rybnickiego „Mechani-
ka”, który sięgnął po egzystencjalny utwór Adama 
Zagajewskiego „Spróbuj opiewać okaleczony 
świat”. Jego szkoła zajęła trzecie miejsce w tej 
artystycznej rywalizacji, ex aequo z IV Liceum 
Ogólnokształcącym z Chwałowic. Ostatecznie  

w finałowym, 123. koncercie w historii „Pojedyn-
ku na słowa”, licealiści „Miarki” okazali się lepsi 
o 18 punktów od uczniów rybnickiego ogólnia-
ka. — Poziom artystyczny 14. edycji był najwyższy  
w historii tej imprezy. Większość drużyn pokazała 
wspaniałe interpretacje, jakich dawno na tej scenie 
nie słyszeliśmy — podsumował Wojciech Bronow-
ski, pomysłodawca imprezy organizowanej przez 
Fundację EDF Polska. Niekwestionowaną gwiaz-
dą koncertu finałowego była Lubelska Federacja 
Bardów z Janem Kondrakiem.                      (S)

Po dziewięciu latach od premiery „Tego 
Betlejem nie ma na mapach”, pierwszego 
musicalu wyprodukowanego przez Teatr 
Ziemi Rybnickiej, publiczność doczekała 
się kolejnej produkcji. Musical „W cieniu 
tęczy” o młodym, zdolnym i nieco naiwnym, 
ale pełnym marzeń Toniku, został owacyjnie 
przyjęty przez publiczność. 

Na początku było ich troje – dyrektor Teatru Ziemi 
Rybnickiej Michał Wojaczek, choreograf Izabela 
Barska-Kaczmarczyk i muzyk Jarosław Hanik. Chcie-
li stworzyć osadzone w śląskich realiach widowisko, z 
dobrą jazzowo-swingową muzyką, które pokazałoby 
potencjał rybnickiego środowiska artystycznego. 
Do współpracy zaprosili więc aktorkę i reżyserkę 
Karinę Abrachamczyk-Zator oraz muzyka i tek-
ściarza Tadeusza Kolorza. To on napisał scenariusz 
do rybnickiego musicalu „W cieniu tęczy”, którego 
premiera odbyła się 12 stycznia w TZR. — Miałem 
wymyślić historię dotyczącą młodzieży i jej problemów, 
zasugerowano mi również, jakie piosenki miałyby ją 
ilustrować. Pierwsza wersja scenariusza powstała już 
w sierpniu, ale wciąż się zmieniała, a ostatnie elementy 
dodaliśmy jeszcze dzisiaj. To opowieść o marzeniach 
młodego, utalentowanego człowieka i pokonywaniu 
przeszkód, stojących na drodze do ich realizacji. Cieszę 
się, że młodzież dobrze się bawiła, i że udało mi się 
spędzić trochę czasu z ludźmi, z którymi dawno nie 

miałem okazji pracować — mówi scenarzysta Tadeusz 
Kolorz, który zagrał też rolę ojca głównego bohate-
ra. To on zaprosił do udziału w musicalu Mateusza 
Piecowskiego z Gaszowic, który ma za sobą udane 
występy w „Szansie na sukces” i „Bitwie na głosy”. 
Panowie znają się od kilku lat. Współpracowali ze 
sobą, gdy Mateusz był jeszcze uczniem rybnickiego 
„Ekonomika” i w 2012 r. wyśpiewał sobie III nagrodę 
na rybnickim Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Artystycznej. Do jednej z piosenek muzykę napisał 
mu właśnie Tadeusz Kolorz, akompaniując też na 
gitarze. — Zawsze wykonując piosenkę trzeba po-
niekąd być aktorem. Tutaj jednak musiałem dać sto 
procent siebie i tyle samo zaangażowania wokalnego 
i aktorskiego żeby stworzyć pełnokrwistą musicalo-
wą postać — mówi Mateusz Piecowski, odtwórca 
głównej roli – rybniczanina Tonika Porwoła, który 
chce wykorzystać swój talent, by uciec od życia, 
jaki wiedzie jego tata – w fotelu, z pilotem w ręku. 
Jednak show biznes rządzi się swoimi prawami. — 
Największym wyzwaniem były emocje, z którymi musi 
sobie poradzić Tonik Porwoł – od radości przez smutek 
i łzy, po gniew i rozczarowanie. To była bardzo barw-
na osobowościowo postać, którą stworzyłem dzięki 
pomocy reżyserki — mówi Mateusz, student piątego 

roku filologii angielskiej i wokalista, związany m.in. 
z rybnickim chórem Bel Canto. Rybniczanka Karina 
Abrachamczyk-Zator po raz pierwszy wyreżyse-
rowała przedsięwzięcie z udziałem ponad 40 osób 
– tancerzy, wokalistów, aktorów i muzyków. Mówi, 
że najtrudniej było scalić wszystko w jedną całość. — 
Nasza współpraca polegała na wzajemnym zaufaniu i 
jasności oczekiwań, bo doskonale wiedzieliśmy czego 
chcemy. Jestem pełna podziwu dla młodych aktorów 
i tancerzy, za ich zdyscyplinowanie i kreatywność, ale 
też za ich wrażliwość sceniczną i wyobraźnię. Spotkało 
się tutaj wiele indywidualności, z których każda miała 
swoją wizję, bo chciała wypaść jak najlepiej. I wszyst-
kim się to udało — mówi reżyserka. 

W musicalu zabrzmiały znane standardy jazzowe 
i swingowe, wybrane i zaaranżowane przez Jarosła-
wa Hanika, m.in. „I’ve got rhythm”, „Somewhere 
over the rainbow”, „Fever”, „The man I love”, czy 
„New York, New York”, zagrane przez pięcioosobo-
wy zespół muzyczny i kwartet smyczkowy Dolce Far 
Niente. — Nasi tancerze bardzo lubią taniec jazzowy, 
więc z chęcią włączyli się w przygotowanie wszystkich 
układów choreograficznych. W musicalu zatańczyły 
23 osoby — mówi Izabela Barska-Kaczmarczyk, któ-
ra prowadzi w TZR studio tańca Vivero. W dwuczę-
ściowym musicalu nie brakuje śląskiej gwary, sporej 
dawki humoru, szybkiego tempa i emocji, a przede 
wszystkim zaangażowania, które przykrywa drobne 

niedoskonałości. Nic dziwnego, 
że premiera zakończyła się owa-
cją na stojąco, zgotowaną przez 
widzów, którzy wypełnili salę 
TZR po brzegi. — Zanim kurty-
na poszła w górę, zastanawiałem 
się, jaka publiczność zasiadła na 
widowni i jak nas oceni. Kiedy 
spektakl się rozpoczął pomyślałem 
sobie – będzie dobrze — mówi 
Mateusz. I tak właśnie było...

(S)

Najlepsi wokaliści tegorocznej edycji „Pojedynku na słowa”. Druga od lewej Ewa Pawliczek z Żor

W musicalu „W cieniu tęczy” wystąpiło ponad 
40 osób – tancerzy, wokalistów, aktorów 
i muzyków

Porwoł Rybnik

Miar(k)a sukcesu
— Nie brałam udziału w ubiegłorocznym finale i wtedy nam 

się nie udało. Dzisiejszy sukces to efekt ciężkiej pracy każdego  
z nas. Kolejne próby i występy bardzo nas zjednoczyły — mówi 
Ewa Pawliczek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Miarki w Żorach, które zwyciężyło w 14. edycji 
„Pojedynku na słowa”. Ewa została najlepszą wokalistką 
tej imprezy, której finał odbył się 13 stycznia w Klubie 
Energetyka Fundacji EDF Polska.

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

39Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka MUSICALOWA INAUGURACJA. „Żeby zawsze były święta” to tytuł 
noworocznego koncertu w wykonaniu 11 grup z Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej–Zespół „Przygoda”, jaki dwukrotnie – 4 i 5 stycznia – pokazano 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Tym razem przygotowaliśmy występ  
o typowo musicalowym charakterze. Nasze zespoły wykonały polskie 
i amerykańskie piosenki o tematyce świątecznej i zimowej — mówi 
Anita Geratowska, dyrektorka OPP Przygoda. W TZR wystąpiło ok. 150 
młodych ludzi z grup Remedium, Heaven, Zefirek, Zefir, Owce, Krople, 
Kolorowe Nutki, Disco Dance, Dzwoneczek, Fermata i GitAga. Ciekawie 
zaaranżowanym popisom wokalnym towarzyszyły też niebanalne ukła-
dy choreograficzne. Tym nietypowym dla siebie, bo niefolklorystycznym 
występem, Przygoda zainaugurowała obchody 45-lecia zespołu tańca 
ludowego. Główne uroczystości zaplanowano na sierpień, kiedy to  
w naszym mieście odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Przygoda 2017” z udziałem zespołów ludowych z całego świata. 

SPOJRZENIE IKONY. — Lubię, gdy ikona na mnie patrzy, dlatego maluję twarze tak, 
aby na mnie spoglądały — mówi Zuzanna Karwot, autorka 36 prac, jakie do 5 lutego 
można oglądać na wystawie zatytułowanej „Spojrzenie ikony” w galerii Oblicza Teatru 
Ziemi Rybnickiej. Zuzanna Karwot z wykształcenia jest historykiem i teologiem, pracuje 
jako urzędniczka w marklowickim urzędzie, a wolne chwile spędza malując ikony. 
Zaczynała w 2004 roku, poznając tajniki ikonopisarstwa z podręczników, potem na 
specjalistycznych kursach, m.in. u Ojców Jezuitów w Krakowie. — Wywodzę się z arty-
stycznej rodziny, malował mój ojciec i brat. Jako dziecko poznałam więc najróżniejsze 
techniki m.in. temperę i akwarelę, ale w miarę upływu lat, miałam coraz mniej czasu 
na malowanie. Przełomowy okazał się dopiero adwent 2004 r. kiedy postanowiłam 
wrócić do pasji z młodości. Tak zajęłam się pisaniem ikon — opowiadała Zuzanna 
Karwot, 13 stycznia podczas wernisażu w TZR. Na wystawie znalazła się jej pierwsza 
praca „Chrystus Pantokrator” oraz ostatnia – tryptyk na dębowej desce, wykonany 
specjalnie na tę wystawę – „Zwiastowanie Wielkiego Ustiuga”, „Pokłon trzech króli” 
i „Ucieczka do Egiptu” (na zdj).

O SOLE MIO NA TRZY GŁOSY TENOROWE. Od czasów słynnego koncertu trzech te-
norów (Pavarotti, Domingo, Carreras) w rzymskich termach Karakalli w 1990 r., podobne 
śpiewacze turnieje tenorów to już światowy standard. Swoich trzech tenorów mamy i my, 
a mogliśmy ich podziwiać w karnawałowym koncercie w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Nie po 
raz pierwszy zresztą, z tym że w styczniowym koncercie Bogusława Morkę sprzed kilku lat 
zastąpił nasz krajan, solista Opery Krakowskiej Adam Sobierajski, zaś partnerów miał tych 
samych – Dariusza Stachurę i Adama Zdunikowskiego. Wraz z Filharmonią Rybnicką pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego zaśpiewali razem i osobno wszystko, co na takich 
koncertach zabrzmieć powinno: najpiękniejsze tenorowe arie operowe i operetkowe, 
piosenki z repertuaru Jana Kiepury i pieśni neapolitańskie z nieśmiertelnym „O sole mio” 
w słonecznych okularach na finał. W karnawałowy nastrój wpisał się bawiąc publiczność 
okolicznościowymi dowcipami maestro Chrzanowski, a także tworzący wdzięczny chórek 
muzycy orkiestry, która zaprezentowała się w kilku utworach instrumentalnych, jak uwer-
tura do „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego czy kompozycje Leroy’a Andersona. Z humorem, 
przymrużeniem oka, by zabawić publiczność, ale bez szkody dla bel canta. 

NIE DALI IM ODEJŚĆ. Najbardziej zagorzałe fanki (fani w mniejszości) zespołu 
IRA zajęły strategiczne miejsca tuż pod sceną Teatru Ziemi Rybnickiej na długo 
przed tym, jak pojawili się na niej muzycy. Z tegoż powodu cała reszta była zmu-
szona uczestniczyć w koncercie na stojąco, co zresztą specjalnie jej nie zmartwiło. 
Bo jak tu siedzieć, kiedy ze sceny płynie taka muza, a przed mikrofonem stoi 
charyzmatyczny Artur Gadowski, śpiewając swoim niepowtarzalnym głosem m.in. 
„Ona jest ze snu”, „Nie daj mi odejść” czy „Wybacz”. To najbardziej rozpoznawalne 
ballady zespołu, wykonywane zresztą wspólnie z wokalistą przez kilkaset osób. 
IRA, która w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności, gra muzykę  jedno-
czącą kilka pokoleń, do których przemawia nie tylko złagodzony nieco metal, ale 
również wpadające w ucho refleksyjne, by nie powiedzieć romantyczne, teksty. 
Zapowiedź koncertów w TZR legend polskiego rocka (jeszcze mamy w pamięci 
wspaniały koncert Perfectu) i popowych wokalistów z górnej półki było strzałem 
w „10” i jak widać, spełnieniem oczekiwań widzów, bo jakież słowo brzmi piękniej 
w uszach dyrektora budżetowej placówki kultury niż „wyprzedane”? 
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Karty do gry, zużyty klej z pistoletu, stare 
książki i gazety, korki od wina, ptasie pióra, 
worki na śmieci, metalowe kule ogrodowe, 
czy zdjęcie zmodyfikowane przez aplikację 
Snapchat, to tylko część przedmiotów, jakie  
w swoich pracach wykorzystała Barbara Szulik. 
— Były dla mnie bodźcem do tego, by stworzyć 
coś oryginalnego — mówi. Tak powstało prawie 
20 asamblaży, czyli trójwymiarowych obrazów, 
w których rybniczanka skomponowała z sobą 
różnorodne przedmioty, często stare lub po-
zornie bezużyteczne. — Mąż śmieje się ze mnie, 

że ciągle coś zbieram, ale wychodzę z założenia 
„nic nowego bez starego”. Mówiąc kolokwialnie, 
asamblaż to zbieractwo, dlatego sporo inspiracji 
można znaleźć również na targach staroci, ale 
nie tylko. Na co dzień, w pracowni florystycznej, 
gdzie pracuję, otacza mnie wiele inspirujących 
faktur i kolorów. Skarbnicą jest też historia sztuki 
i wielcy artyści — mówi Barbara Szulik. Jej pasją 
jest malarstwo, którego uczyła się pod okiem 
Aldony Kaczmarczyk-Kołuckiej, Marii Budny-

Malczewskiej i Mariana Raka. Jednak dziś nie 
ma wystarczająco dużo czasu, by poświęcić mu 
się tak, jakby chciała, ale, jak mówi, nie potrafi 
żyć bez sztuki. Dlatego od dwóch lat tworzy 
asamblaże, a postanowiła spróbować kiedy  
w DK w Chwałowicach zobaczyła prace aktorki 
Martyny Kliszewskiej; dziś wiszą tam jej kom-
pozycje. Wernisaże trzech wystaw odbyły się 
14 stycznia. Swoje autoportrety pokazali tam 
również artyści-fotograficy – Beata Mendrek 
i Antoni Kreis, którzy wcześniej poprowadzili 
w DK warsztaty „Autoportret, czyli obiektyw 

na siebie”. — Popularne dziś „Selfie”, 
czyli własna buzia sfotografowana np. 
na tle egipskiej piramidy nie jest jeszcze 
autoportretem. Do niego trzeba dojrzeć, bo 
to pewna forma ekshibicjonizmu, ale też 
rodzaj autoterapii. Tak, jak w każdej foto-
grafii – w autoportrecie trzeba być prawdzi-
wym i szczerym — mówi Beata Mendrek, 
która pokazała w Chwałowicach wystawę 
„Motylu… leć!”. — „Reinkarnacje” to 
cykl autoportretów będących symbolami 
kolejnych okresów mojego życia. Raz 
jestem dobrym człowiekiem, a raz złym. 
Kim jestem naprawdę? Nie wiem. Jestem 
sobie... — zauważa Antoni Kreis, który 
fotografuje od ponad 40 lat. Autoportrety 
i asamblaże można oglądać do 5 lutego. 

W czasie Wieczoru Sztuk, działający w DK 
w Chwałowicach Teatrzyk na Pięterku 60+ 
przedstawił też historię pewnej niewiernej żony 
w spektaklu „Napad na bank”. To szósta jedno-
aktówka w dorobku grupy. — Przygotowujemy 
właśnie „Wielką księgę krasnali” na marcowe 
spotkania teatralne w Chwałowicach. Przymie-
rzamy się też do „Pigmaliona” — zapowiada 
Jerzy Frelich, reżyser i opiekun artystyczny 
grupy, która powstała w 2012 r.                  (S)

Kulturalnym skrótem
w Teatr Ziemi Rybnickiej ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny 

„Portrety” adresowany do młodych ludzi w wieku od 4 do 19 
lat. Tegoroczny temat brzmi „Rzeczywistość jako źródło inspiracji 
do podejmowania różnorodnych działań plastycznych”. Prace  
w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek, col-
lage) należy nadesłać do 19 lutego na adres TZR (szczegóły na 
stronie internetowej placówki). 

w 10 stycznia w Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu 
odbył się wernisaż prac Jana Kozioła z Radlina, emerytowanego 
górnika kopalni Rymer, który rzeźbi od 1974 r., głównie w węglu 
i drewnie, ale też maluje. Ulubionym tematem jego prac jest 
górnictwo i scenki rodzajowe, ale w jego rzeźbach, rysunkach  
i obrazach odzwierciedlenie znajdują też jego inne zainteresowa-
nia – wędkarstwo i historia Dzikiego Zachodu. Od wielu lat Jan 
Kozioł uczestniczy w zajęciach Grupy Twórczej „Pasja” w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie. Przez prawie dekadę pracował też jako 
instruktor w Domu Kultury w Niedobczycach. Prace radlińskiego 
twórcy można oglądać w ICK do 10 lutego. Z kolei do 25 stycznia 
w pobliskiej kopalni Ignacy można było oglądać inne obrazy  
o tematyce górniczej, kolejnego emerytowanego górnika – Jana 
Śliżewskiego. Jego prace przedstawiają zapomniane już metody 
wydobywania węgla stosowane w latach pięćdziesiątych XX w. 

w Filia nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza do 
Galerii Smolna na wystawę fotografii Leszka Górskiego „Matema-
tyka i fotografia”. Jej pomysł wynika z przekonania, że fotografia 
wywodzi się od matematyki, bo jak przekonuje autor, przecież 
szkielet matematyczny podtrzymuje wszystko, co nas otacza i co 
można sfotografować. Leszka Górskiego fascynuje techniczna  
i użytkowa działalność człowieka. Na jego artystycznych zdję-
ciach zobaczymy więc fragment szklanej kopuły stanowiącej 
dach budynku berlińskiego Reichstagu, otwory w stropach 
poszczególnych pięter w Hotelu Andel’s w Łodzi, czy lizboński 
plac wyłożony mozaiką z białej i czarnej kostki w ciekawy wzór. 
Zdjęcia można oglądać do 28 lutego.

w 13 stycznia w Domu Kultury w Chwałowicach podsumowano 
XVII Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „A Słowo stało 
się ciałem”. W przesłuchaniach, jakie odbyły się 9 stycznia wzięły 
udział tylko cztery grupy teatralne, których występy oceniły 
jurorki: Bożena Paczuska, Zofia Paszenda i Jolanta Jona. Za na-
turalność, spontaniczność i plastyczność spektaklu nagrodzono 
zespół teatralny ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
„Szkoła Życia” w Rybniku, za ciekawy scenariusz i świadomość 
przekazu scenicznego – Szkołę Podstawową z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 34 ze Smolnej oraz za stworzenie prawdziwego 
klimatu widowiska bożonarodzeniowego – Stowarzyszenie 
Rodzin Zastępczych „Serduchowo” z Rybnika. Organizatorami 
przeglądu były DK i rybnickie Gimnazjum nr 11.

w Miasto przygotowuje pierwsze w historii wydawnictwo  
w pełni poświęcone rybnickim artystom, twórcom kultury i sztuki 
oraz stowarzyszeniom, które działają na rzecz rozwoju kultury  
w naszym mieście. W publikacji ilustrowanej fotografiami, prze-
czytamy m.in. o pianistach Lidii Grychtołównie i Adamie Mako-
wiczu, aktorze Olku Krupie, Kabarecie Młodych Panów, artyście 
malarzu Marianie Raku, Filharmonii Rybnickiej, Zespole Twórców 
Nieprofejonalnych „Oblicza”, studiu tańca Vivero, teatrze Tara-
Bum, czy Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych 
„Kulturalny domek”. Opracowaniem wydawnictwa zajmuje się 
biuro kultury UM. Najprawdopodobniej, jako pierwsi dostaną je 
do rąk uczestnicy kwietniowego III Rybnickiego Forum Kultury. 

(S) 

Barbara Szulik 
i jej asamblaże

„A” jak autoportret, aktor i asamblaż
— Zdarza się, że jestem pytana o znaczenie tego słowa — mówi rybniczanka Bar-

bara Szulik o asamblażach, które pokazała w Domu Kultury w Chwałowicach 
w czasie pierwszego w tym roku Wieczoru Sztuk. Publiczność oklaskiwała też 
aktorów-amatorów po sześćdziesiątce w gwarowym spektaklu „Napad na bank” 
oraz artystów fotografików i ich zaskakujące autoportrety. 

W OKNIE. W punkcie Halo! Rybnik wręczono nagrody laureatom konkursu foto-
graficznego „Święta w kadrze”, zorganizowanego przez magistrackie biuro kultury  
w ramach VIII Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. Jury (Elżbieta Wolny-
Luks, Lidia Wrzosek, Lucyna Tyl, Robert Cebula i Wacław Troszka) nagrodziło pierw-
szym miejscem Kin-
gę Drążek za zdjęcie  
„W oknie…” (po-
niżej) (kategoria: 
dzieci do lat sześciu 
w świątecznym prze-
braniu) oraz Wacła-
wa Chromika, autora 
fotografii „Bazylika” 
(kategoria: Rybnik  
w świąteczno-zimo-
wej aurze). 
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Pan Strauss w „Harcówce” 
„Z wizytą u pana Straussa”, czyli koncert, który 

wypełnią najpiękniejsze melodie operetkowe, 
musicalowe i filmowe. Na scenie wyremontowane-
go niedawno Klubu Kultury „Harcówka” zobaczymy  
i usłyszymy Sabinę Olbrich-Szafraniec oraz Mieczy-
sława Błaszczyka, którym towarzyszyć będzie trio 
instrumentalne.

5 lutego, niedziela – g. 17, Klub Kultury „Harców-
ka”, ul. Zakątek 19 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia

Młodzi Panowie znowu na scenie
Kolejne cztery spotkania z rybnickim kabaretem 

Młodych Panów, czyli pełne dowcipu i humoru wie-
czory w TZR. Po raz kolejny Młodzi Panowie wystąpią 
z najnowszym programem pt. „Bogowie”, w którym 
nie zabraknie świeżych skeczów, zaskakujących sce-
nicznych sytuacji oraz zabaw z udziałem publiczności.

9 lutego, czwartek – g. 17.30 i 20.30
10 lutego, piątek – g. 17.30 i 20.30 

Koncert wiedeński
Największe przeboje Johanna Strausa, wiedeń-

skiego króla walca, w wykonaniu obdarzonych 
wspaniałymi głosami solistów operowych. Program 
koncertu wypełnią również popisowe arie z najsłynniej-
szych operetek, m.in.: „Zemsty nietoperza”, „Barona 
cygańskiego”, „Wesołej wdówki”, czy „Księżniczki Czar-
dasza”. Za sprawą przemyślanego doboru repertuaru, 
koncert nawiązuje do odbywających się w Wiedniu 

tradycyjnych gali i noworocznych koncertów.
11 lutego, sobota – g. 17

Uczniowie dadzą popis
Koncert, podczas którego uczniowie Szkoły 

Muzycznej Yamaha z Żor i Rybnika, zaprezentują 
swoje talenty i umiejętności, które zdobyli podczas 
minionego semestru. 

15 lutego, środa – g. 18

Atrakcyjny pozna panią
Spektakl „Atrakcyjny pozna panią” Marka 

Rębacza, autora scenariusza do filmu „Zróbmy 
sobie wnuka”. Bohater spektaklu, stary kawaler Staś,  
w poszukiwaniu żony dopuszcza się oszustwa, podając 
nieprawdziwe informacje w prasowym anonsie. Przed 
nim poważne kłopoty i zaskakujące zwroty akcji. Na 
scenie aktorzy znani z telewizyjnego ekranu, m.in.: 
Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski i Olga Borys. 

17 lutego, piątek – g. 18

Finałowa OFPA
Koncert galowy 21. Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Artystycznej OFPA. W koncercie podsumo-
wującym kolejną edycję festiwalu wystąpią laureaci 
tegorocznych przesłuchań oraz gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej: zespół Hey, Małgorzata Ostrowska, 
Grażyna Łobaszewska, Marek Piekarczyk, Natalia 
Przybysz i Skubas.  

19 lutego, niedziela – g. 17

Alicja Majewska
Recital artystki obdarzonej jednym z najpięk-

niejszym głosów polskiej piosenki. Alicja Majew-
ska wystąpi na scenie TZR miesiąc po zakończeniu 
amerykańskiej trasy koncertowej. W Rybniku będzie 
promowała swoją najnowszą, przygotowaną po dzie-
więtnastu latach przerwy płytę „Wszystko może się 
stać”. Jak zawsze, artystce na fortepianie towarzyszyć 
będzie Włodzimierz Korcz, który zaaranżował wydane 
na krążku utwory oraz Warsaw Opera Quartet.  

24 lutego, sobota – g. 19

Rusałka
Kolejna transmisja spektaklu z Metropolitan 

Opery w Nowym Jorku, podczas której rybniccy me-
lomani będą mieli okazję zobaczyć „Rusałkę” Anto-
niego Dworzaka. Opera czeskiego kompozytora łączy 
w sobie motywy zapożyczone z legendy o Ondynie, 
baśni Andersena o małej syrence, a także ludowe po-
dania słowiańskie pełne wiedźm, wodników i rusałek. 
W tytułową  „Rusałkę” wcieli się łotewska sopranistka 
Kristine Opolais, która w ubiegłym sezonie kreowała  
w MET partie Manon Lescaut i Madame Butterfly. 

25 lutego, sobota – g. 18.55

„Cyrkuśniki” Hrabiego
Kolejny wieczór kabaretowy, czyli występ popu-

larnego i lubianego kabaretu Hrabi, który zapre-
zentuje swój najnowszy program pt.: „Cyrkuśniki”.

26 lutego, niedziela – g. 18
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Mistrzem obu był Edward Czerny, uważany 
w latach 50. i 60. ub. wieku za jednego z naj-
wybitniejszych, a przy tym najpopularniejszych 
kompozytorów i band liderów w Polsce. Pro-
wadzona przez polskiego króla swingu, bo taki 
nadano mu przydomek, Orkiestra Taneczna 
Polskiego Radia była zespołem na europejskim 
poziomie, potrafiącym doskonale odnaleźć się 
w modnych swingujących rytmach, spopula-
ryzowanych przez orkiestrę Glenna Millera.  
Z orkiestrą Czernego występowali i nagrywali 
najbardziej znani artyści od Anny German 
poprzez Halinę Kunicką, Kalinę Jędrusik, 
Mieczysława Fogga, do Violetty Villas, Jerzego 
Połomskiego i Zbigniewa Wodeckiego. Z oka-
zji przypadającego w tym roku stulecia urodzin 
Edwarda Czernego Orkiestra Kameralna i Big 
Band Akademii Muzycznej w Krakowie pod 
kierunkiem Andrzeja Zubka i Wojciecha Gro-
borza przygotowały program złożony z utwo-
rów oraz niepowtarzalnych aranżacji naszego 
króla swingu. Były wśród nich zaskakujące jaz-
zowe opracowania polskich melodii ludowych, 
co w czasach niechęci władz do wszystkiego co 
zachodnie, a nie daj Boże amerykańskie, było 
zgrabnym pomysłem na popularyzację jazzu 
nad Wisłą. Solistami koncertu byli znakomita 

wokalistka jazzowa Anna Serafińska, skrzy-
pek Dawid Czernik oraz swingująca 8-latka 
Marysia Warsztocka, zaś wyjątkowymi gośćmi 
Barbara Charlotte Czerny, prawie 90-letnia, 
ale będąca w znakomitej kondycji, żona arty-
sty oraz jego córka Emanuela Czerny, która 
opiekuje się ar-
tystycznym do-
robkiem ojca 
i  nie pozwala, 
by o nim zapo-

mniano. Publiczność wypełniająca salę TZR 
otrzymała w noworocznym prezencie wieczór 
z porywającą, klimatyczną, ale momentami 
również nostalgiczną muzyką na wysokim, wy-
konawczym poziomie, trafiającą do wszystkich 
pokoleń melomanów.                                   (r)

W zorganizowanej 15 stycznia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej zabawie, której celem jest 
kultywowanie dziedzictwa kulturalnego i ku-
linarnego regionu wystąpiły gospodynie z 13 
kół z Rybnika i powiatu rybnickiego, które 
przeszły pomyślnie wcześniejsze eliminacje. 
Panie rywalizowały w trzech konkurencjach. 
Były więc scenki kabaretowe pod hasłem: „My 
też mamy talent”, przyśpiewki o wsi, rolnictwie  
i gminie oraz chyba najbardziej oczekiwa-
na przez publiczność rywalizacja kulinarna,  
w ramach której gospodynie przygotowały 
śląsko „zista”, czyli piaskową babkę. — Upiekły 

my dwie zisty: jasno na maśle i bardziej słodko, 
z czekoladą. To żadna tajemna receptura, tylko 
naturalne, swojskie składniki: dobre masło, jajka 
i cukier. Bez ulepszaczy i aromatów — mówią 
Urszula Konsek i Bożena Kubica, gospodynie z 
Ochojca, a Krystyna Tajner z Bełku wylicza swoje 
zisty: — Z polewą cytrynową, masą krówkową, 
czekoladą i kakao. Wszystkie są pyszne! — Mamy 
jeszcze makową i kawową. Do jednych dodajemy 
mleka, do innych wodę mineralną albo parzoną 
kawę. Byle ciasto się dźwigło! — dodają Maria 
Słupik i Anna Słupik z KGW w Palowicach.  
W przerwie występów publiczność częstowała 

się smakowitymi wypiekami, ale 
najlepsze babki, pełne humoru 
oraz dystansu do siebie i miejsc 
w których żyją można było 
tego dnia zobaczyć na scenie 
TZR. — Na poziomie dej mi 
życie, wynagrodza Ci sowicie. 
Na imię mom Hela, dej mi 
dostęp do portfela! — mówi-
ły palowickie kandydatki na 
żonę, a gospodynie z Ochojca 

Poniedziałkowe 
seanse dla star-
szych i młodszych 
wielbicieli dobre-
go kina. Projekcje 
rozpoczynają się 
o g. 13, bilety w 
cenie 8 zł. 
• 30 stycznia – Jak ojciec i syn (reż. 

Hirokazu Koreeda) 
• 6 lutego – Jak Bóg da (reż. Edoardo 

Maria Falcone)
• 13 lutego – Brooklyn (reż. John Crow-

ley)
• 20 lutego – Cały ten cukier (reż. Da-

mon Gameau)
• 27 lutego – Szermierz (reż. Klaus Härö).
Repertuar może ulec zmianie.

Cytrynowe, czekoladowe, z masą krówkową 
albo kakao – śląskie „zisty” czyli piaskowe 
babki rozeszły się wśród publiczności tur-
nieju „Gwara śląska na wesoło” jak przy-
słowiowe ciepłe bułeczki

Babka babce nierówna

nie pozostawiały złudzeń: — Poradza to, co 
każdo śląsko baba poradzi: zrobić z niczego 
bigos, szałot i... larmo! Podobnie jak przed ro-
kiem, występy oceniała publiczność, która swą 
nagrodę przyznała paniom z Palowic. Tradycyj-
nie imprezę przygotował Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Rybniku wspólnie z 
Teatrem Ziemi Rybnickiej, a sceniczne popisy 
gospodyń z Bełku, Palowic, Suminy, Jankowic, 
Szczerbic, Adamowic, Gaszowic, Dzimierza, 
Pstrążnej, Świerklan Górnych oraz rybnickich 
Gotartowic, Ochojca i Popielowa-Radziejowa 
dopełnili gawędziarz Alojzy Krawczyk oraz 
gwiazda wieczoru, kapela góralska Maliniorze 
z Brennej. 

(D) 

— To nasz debiut, do którego podeszłyśmy z entuzjazmem i radością. Dziewczyny są bardzo 
zmobilizowane — mówiła Maria Mańka, przewodnicząca koła zrzeszającego panie  
z Popielowa i Radziejowa, tuż przed występem w 12. Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich „Gwara śląska na wesoło”. 

Swingujący początek roku
Noworoczny koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej upłynął pod znakiem kantyleny 

i swingu – wzajemnie się wzbogacających lirycznej, miłej dla ucha melodii oraz 
popularnego w latach 30. kierunku w jazzie.
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Pomysłodawcami pro-
jektu poświęconego 
Edwardowi Czernemu 
byli (od lewej) Andrzej 
Zubek i Wojciech Gro-
borz, którzy stanęli 
również za dyrygenc-
kim pulpitem, a także 
skrzypek Dawid Czernik 
i wokalistka jazzowa 
Anna Serafińska
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Wow!  – można była usłyszeć wśród gości 
przybywających do Teatru Ziemi Rybnickiej 
na organizowany tu tradycyjnie od kilku lat 
sylwestrowy wieczór. Zaskoczenie tuż na wejściu  
w holu wywoływał pięknie podany (choć do przerwy 
niedostępny) poczęstunek, który miał wzbogacić 
płynącą ze sceny strawę duchową. 

O tę ostatnią postarał się maestro Maciej Niesiołowski, 
który, jak zawsze, „z batutą i humorem”, poprowadził po 
muzycznym świecie widzów oraz grającą dla nich Filhar-
monię Rybnicką wraz z solistami: Mileną Lange (sopran), 
Adamem Szerszeniem (baryton) oraz gitarzystką Wiktorią 
Szubelak. W repertuarze znalazły się może mniej znane,  
a w związku z tym mniej ograne przeboje muzyki klasycznej i popularnej, 
co dodało koncertowi wyjątkowej świeżości. Wprawdzie zabrzmiały 
też dzieła nieśmiertelnych Straussów, Mozarta czy Rossiniego, ale  
i kompozycje rzadziej w takich okolicznościach wykonywanych kompo-
zytorów jak Michaił Glinka, Boris Fomin, Luigi Arditi, Astor Piazzolla 
czy Joaquin Rodrigo, którego sławny Concierto de Aranjuez wykonała 
pięknie na gitarze z orkiestrą Wiktoria Szubelak. Były i „Oczy czarne”, 
„Malegenia”, „Besame mucho”, a także utwory napisane do filmów 
przez Ennio Morricone i Krzesimira Dębskiego. Słowem, repertuar 

zróżnicowany i, jak na sylwestrową noc, nieoczywisty, który okraszony 
eleganckim dowcipem Macieja Niesiołowskiego sprawił, że wieczór był 
wyjątkowo udany. Nowością był towarzyszący gościom w holu nie tylko 
pianista, ale cały zespół Jerzego Gorgonia, przy muzyce którego wielu 
gości bawiło się jeszcze długo po zakończeniu koncertu. Zrezygnowano 
też ze sztucznych ogni, które nie dość, że są kosztowne i nie wywabiają 
już gości z budynku, a wprawiają dodatkowo w stany lękowe zwierzęta. 
W zamian goście otrzymali elegancko podany, bogatszy niż dotąd po-
częstunek. Dosiego roku!                    (r) 

Justyna Steczkowska, Ania Wyszko-
ni, Michał Szpak, zespół The Chance  
i Rodzina Pospieszalskich czyli gwiazdy 
z górnej półki kolędowały w Rybniku! 

Cykl noworocznych koncertów w kilku 
rybnickich kościołach (św. Teresy w Chwało-
wicach, NSPJ w Niedobczycach, św. Barbary  
w Boguszowicach-Osiedlu, Trójcy Przenaj-
świętszej w Popielowie, św. Jadwigi Śl. na 
Nowinach i w bazylice św. Antoniego) zor-
ganizowały wspólnie miasto oraz Orkiestra 
Reprezentacyjna Euroregionu Silesia i Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik”, która w tym roku 
obchodzi jubileusz 70-lecia, a prowadzący 
ją Marian Wolny 35-lecie pracy dyrygenc-
kiej. Przedsięwzięcie wsparły organizacyjnie 
dzielnicowe placówki kultury oraz  parafie, w 
których koncerty się odbywały. Tylko muzycz-
nemu klanowi Pospieszalskich w kościele św. 
Jadwigi towarzyszyła Filharmonia Rybnicka, 
wzbogacając brzmienie smyczkami. Jak na 
składający się z dwóch pokoleń muzyków o tym 

samym nazwisku zespół przystało, Pospieszal-
scy zabrzmieli świetnie, co owacjami doceniła 
publiczność. Pozostałe gwiazdy, które zapewne 
niezbyt często mają okazję do występów z 
towarzyszeniem orkiestry dętej, współpracę 
z MOD „Rybnik” oceniły wyjątkowo wysoko, 
podkreślając szczególnie ciekawe aranże. Arty-
ści wykonali najpiękniejsze polskie kolędy oraz 
nastrojowe utwory bożonarodzeniowo-nowo-
roczne, choć nie tylko. Justyna Steczkowska 
zaprezentowała też część swojego repertuaru, 
w tym piękną pieśń (bo piosenka to w tym 
przypadku za mało) „Sanktuarium” z płyty 
„XV”, również Ania Wyszkoni zaśpiewała kilka 
własnych kompozycji, a Michał Szpak zaskoczył 
wykonaniem prawie klasyczną techniką pieśni 
„W kropki zielone”, którą w oryginale na płycie 
„Witaj gwiazdo złota” śpiewają sopranistka 
Ewa Małas-Godlewska i Grzegorz Turnau. 

Publiczność usłyszała też w jego wykonaniu 
przepiękny utwór Josha Grobana „You raise 
me up”, o „Color of your life” nie wspominając. 
Znane nazwiska solistów oraz ich artystyczne 
osobowości sprawiły, że w czasie koncertów 
rybnickie świątynie pękały w szwach. Kościół 
w Niedobczycach (Steczkowska) nie zmieścił 
wszystkich chętnych, w Popielowie (Szpak) 
samochody stały nawet 200 m od kościoła,  
w Boguszowicach (Wyszkoni) i Chwałowicach 
(The Chance) było podobnie, nieco luźniej było 
na Nowinach (Pospieszalscy), ale to zasługa 
obszernego wnętrza kościoła św. Jadwigi. 

Jedyną artystką, która miała zaśpiewać  
w Rybniku dwukrotnie była Justyna Steczkow-
ska, której występ w bazylice św. Antoniego 
zaplanowany na 28 stycznia miał cykl nowo-
rocznych koncertów zakończyć. 

(r) 

G w i a z d y  z  k o l ę d ą

Sylwester w teatrze

Ania Wyszkoni wystąpiła w kościele św. Barbary w Boguszowicach Kilkunastosobowy, rodzinny zespół Pospieszalskich to prawdopodobnie ewenement na skalę światową

Maestro Maciej Niesiołowski okazał się bardzo wymagającym dyrygentem, ale dzięki temu wytężona praca orkiestry 
zamieniła się w muzykę lekką i przyjemną, choć wcale nie tak łatwą. Na zdj. Filharmonia Rybnicka, Maciej Niesiołowski  
i soliści: Milena Lange (z prawej), gitarzystka Wiktoria Szubelak i Adam Szerszeń
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Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.

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

Program działalności na luty

Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

DKK w lutym

30 stycznia, g. 19
PATERSON

Prod: Francja/Niemcy/USA, 
2016, dramat/komedia, 113 
min., scen. i reż.: Jim Jarmusch, 
obsada: Adam Driver, Golshifteh 
Farahani, Barry Shabaka Henley. 
Paterson jest kierowcą miej-
skiego autobusu. Niczego mu 
nie brakuje. Kocha swoją pełną 
szalonych pomysłów żonę, ma 
czas na swoją pasję (pisanie 
wierszy), spacery z psem i spo-
tkania z grupą zaprzyjaźnionych 
ekscentryków. Jednak na skutek 
zabawnego zbiegu okoliczności 
stoicki spokój tytułowego bo-
hatera zostaje poddany próbie.

6 lutego, g. 19 
DOBRZE SIĘ KŁAMIE 
W MIŁYM TOWARZYSTWIE

Prod. Włochy 2016, dramat/
komedia, 97 min., reż.: Paolo 
Genovese, obsada: Marco Giallini, 
Kasia Smutniak, Alba Rohrwacher. 
Siedmioro długoletnich przy-
jaciół spotyka się na kolacji. 
Dla żartu rozpoczynają zaba-
wę polegającą na dzieleniu się 
między sobą treścią każdego 
SMS-a, e-maila lub rozmowy 
telefonicznej, jakie otrzymują 
w trakcie spotkania. Kiedy tym 
samym wiele tajemnic zaczy na 
wypływać na światło dzienne, 
niewinna gra rodzi konflikty, któ-
re niełatwo będzie zażegnać... 

13 lutego, g. 19 
TONI ERDMANN 

Prod. Austria/Niemcy 2016, ko-
media, 162 min., reż.: Maren Ade, 
obsada: Sandra Hüller, Peter Si-
monischek, Michael Wittenborn.
Winfred jest rozwiedzionym, eme-
rytowanym nauczycielem, który 
uwielbia wygłupy i nieustannie 
robi kawały swoim sąsiadom. 
Jego córka Ines lubi mieć wszystko 
pod kontrolą, ale równie mocno 
jak ojciec lubi się zgrywać. Przez 
lata ich relacje nie układały się 
zbyt dobrze, więc kiedy ojciec 
nieoczekiwanie przyjeżdża na kilka 
dni odwiedzić córkę, jego wizyta 
przybiera zaskakujący przebieg. 

20 lutego, g. 19 
NAUCZYCIELKA 

Prod. Czechy/Słowacja 2016, 
dramat, 102 min., reż.: Jan Hře-
bejk, obsada: Zuzana Mauréry, 
Peter Bebjak, Zuzana Konečná.
Wczesne lata 80. w Czechosłowa-
cji. Dyrektor szkoły podstawowej 
zwołuje nadzwyczajne zebranie 
rodziców. Stawiane są zarzuty 
przeci wko miłej, empatycznej 
nauczycielce pani Drazděchovej. 
Oskarża się ją o wykorzystywa-
nie uczniów do manipulowania 
rodzicami. Czy ktokolwiek z ro-
dziców sprzeciwi się oskarżeniom 
dyrektora? Czy zmowa milczenia 
pogrąży nauczycielkę? 

27 lutego, g. 19 
POWIDOKI 

Prod. Polska 2016, biograficzny/
dramat, 98 min., reż.: Andrzej 
Wajda, obsada: Bogusław Lin-
da, Zofia Wichłacz, Bronisława 
Zamachowska.
Bohaterem filmu „Powidoki” 
jest Władysław Strzemiński, 
artysta, który nie poddał się 
socrealizmowi i doświadczył 
dramatycznych skutków swoich 
wyborów artystycznych. To film 
o tym jak socjalistyczna władza 
zniszczyła charyzmatycznego, 
niepokornego człowieka.

W nadchodzącym miesiącu zaprasza-
my czytelników na jedno spotkanie DKK. 
Lekturą na luty będzie książka Barbary 
Gruszki-Zych „Takie piękne życie. Portret 
Wojciecha Kilara”.

Autorka  odda je  
w ręce czytelników nie 
tylko świetną biogra-
fię, lecz o wiele wię-
cej – bardzo osobisty 
portret słynnego ślą-
skiego kompozytora. 

Tak bliska i uważna książka nie 
mogłaby powstać bez bliskiej, 
serdecznej znajomości i porozu-
mienia, jakie przez lata nawiązało się między Barbarą 
Gruszką-Zych, poetką i dziennikarką, a Wojciechem 
Kilarem. Zapraszamy do rozmowy o pięknym życiu 
i przejmujących chwilach odchodzenia wielkiego 
artysty. Spotkanie dyskusyjne odbędzie się 23 lutego 
o g. 16 w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzy-
dowicka 30). 

A już 15 lutego o g. 17 zapraszamy miłośników 
literatury na spotkanie autorskie z Włodzimierzem 
Kowalewskim – pisarzem, krytykiem, felietonistą, 
autorem m.in. wielokrotnie nagradzanej, niedawno 
zekranizowanej powieści „Excentrycy”. 

(m)
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• 1.02., środa, godz. 13.00 – 
warsztaty psychologiczne cz. II 
– dr Stanisława Mielimąka; 

• 2.02., czwartek, godz. 11.00 
– wykład: „Sylwetki artystów 
malarzy w biografiach literackich” 
– Alicja Godlewska;  

• 6.02., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy – mec. Szcze-
pan Balicki; godz. 18.00 – Spo-
tkanie astronomiczne w Jankowi-
cach, zapisy u dyżurnych;

• 8.02., środa – wycieczka do Mu-
zeum Powstań Śląskich – wyjazd 
godz. 8.45 z Placu Wolności;  

• 9.02., czwartek, godz. 11.00 – 
„Polska Chopina” – prof. Maria 
Warchoł-Sobiesiak; 

• 13.02., poniedziałek, godz. 
10.00 – dyżur Rzecznika Praw 
Konsumentów – Jan Kostka

• 14.02., wtorek, godz. 14.00 – 
Spotkanie urodzinowe, zapisy u 
dyżurnych;

• 15.02., środa, godz. 13.00 – 
Problemy transportu miejskiego 

– spotkanie z Barto-
szem Mazurem, doradcą Prezy-
denta Miasta Rybnika;  

• 16.02., czwartek, godz. 11.00 
– wykład: Prezentacja działań Pol-
skiej Akcji Humanitarnej – Tadeusz 
Szczepaniak; 

• 20.02., poniedziałek, godz. 
10.00 – dyżur prawniczy mec. 
Gerard Kuźnik;

• 21.02., wtorek, godz. 11.00  
– z cyklu „Nasze pasje” – Tadeusz 
Ochwat;

• 22.02., środa, godz. 12.30 – wy-
kład „Neutrony lustrzane – dla-
czego lubimy pogodnych ludzi?”  
– dr Marek Kaczmarzyk;

• 23.02., czwartek, godz. 11.00 
– wykład „Kino gatunków”  
– dr Ewelina Konieczna.

Zapraszamy na wykłady wszystkie 
osoby zainteresowane danym te-
matem, pozostałe zajęcia wg planu 
wywieszonego na tablicy ogłoszeń, 
tylko dla członków UTW Rybnik 



Złote Gody

Posłuchajcie czasem „wapniaków”
Do udziału w pierwszym w tym roku spotkaniu małżonków świętujących 

jubileusz Złotych Godów zaproszono 14 par, które przed pięćdziesięciu 
laty wypowiedziały sakramentalne „tak”. Jubilatów w siedzibie zespołu 
„Przygoda” gościli prezydent Piotr Kuczera oraz Angelika Naczyńska-
Lyp, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego.  

 — Jako samorząd doceniamy i podkreślamy 
fakt, że mieszkańcy naszego miasta tworzą zgodne 
związki przez tak wiele lat. Jesteście znakomitym 
przykładem dla młodych, którzy powinni was naśla-
dować — mówił prezydent. Piotr Kuczera wręczył 
„złotym” małżonkom listy gratulacyjne oraz medale 
przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
a spotkanie tradycyjnie było okazją do obejrzenia 
i wysłuchania młodych tancerzy i wokalistów 
„Przygody” oraz wspomnień, których przez ponad 
pół wieku sporo się uzbierało. — Jak było? Raz 
na wozie, raz pod wozem. W tamtych czasach życie 
nie rozpieszczało, ale było też wesoło, szaleliśmy na 
zabawach, nie zamykaliśmy się w domu, korzystali-
śmy z życia — mówią państwo Zdzisława i Karol 

Smolakowie, którzy poznali się w 1966 roku, 
podczas studenckich Juwenaliów w Gliwicach, 
skąd pochodzi pani Zdzisława. — Chodziliśmy do 
kina, na spacery, a że mieszkaliśmy blisko kościoła,  
to i tam nas zaciągnęło — śmieje się pan Karol, 
którego rodzinne korzenie sięgają Lwowa, skąd  
w 1945 roku jego rodzice zostali przesiedleni. — 
Urodziłem się „po drodze”, w okolicach Przeworska 
na Rzeszowszczyźnie — wspomina. Przez lata pan 
Karol pracował w zespole reanimacyjnym ratują-
cym górników, którzy ucierpieli w wypadkach na 
kopalniach. — To była bardzo absorbująca, obcią-
żająca i ryzykowna praca. Mieliśmy pod sobą kilka 
kopalni w regionie. Do akcji ratowniczych wyjeżdżali-
śmy non stop, 365 razy w roku. By ratować i udzielać 

pierwszej pomocy rannym górnikom zjeżdżaliśmy 
oczywiście kilkaset metrów pod ziemię — opowiada. 
Pani Zdzisława pracowała w Spółdzielni Inwali-
dów, a po chorobie przeszła na rentę. — Mamy po 
dwoje dzieci, wnuków i prawnuków — cieszą się 
małżonkowie, a młodym radzą, by ci nie uginali się 
pod problemami, których dostarcza im życie i nie 
poddawali przy pierwszych porażkach: — Warto też, 
by czasem wzięli sobie do serca rady serwowane im 
przez „wapniaków” — mówią państwo Smolakowie. 

W spotkaniu wzięli również udział państwo: 
Renata i Gerard Groborzowie, Krystyna 
i Ryszard Jakubcowie, Krystyna i Antoni 
Jaskowiakowie, Urszula i Marian Koźlikowie, 
Maria i Józef Kuźnikowie, Renata i Eryk 
Maciończykowie, Jadwiga i Franciszek 
Motykowie, Longina i Ginter Nowakowie, 
Halina i Paweł Owczorzowie, Adela i Alfred 
Szenkowie, Krystyna i Henryk Wiaterkowie, 
Daniela i Bernard Zimoniowie oraz Maria  
i Marian Żołędzcy.

(D)
Zdjęcia Wacław Troszka  

Jubilaci od lewej: Renata i Eryk Maciończykowie, Renata i Gerard Groborzowie, Urszula i Marian Koźlikowie, Jadwiga i Franciszek Motykowie, Krystyna i Ryszard Jakubcowie, Maria i Józef Kuźnikowie, Krystyna i 
Antoni Jaskowiakowie 

Jubilaci od lewej: Zdzisława i Karol Smolakowie, Daniela i Bernard Zimoniowie, Krystyna i Henryk Wiaterkowie, Longina i Ginter Nowakowie, Halina i Paweł Owczorzowie, Adela i Alfred Szenkowie, Maria i Marian Żołędzcy.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da 
pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. 
Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie 
cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my  
w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC”z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne 
nam zdję cia – dzię ku je my! 

Wielki album Rybnika (cz. 148)

Dzisiaj przedsta-
wiamy dwie foto-
grafie o charakterze 
karnawałowym. 

ZDJĘCIE nr 148/1: 
Zdjęcie zostało zro-
bione na balu w ja-
kimś lokalu. Postacie 
są ubrane dosyć szy-
kownie, a ich stroje 
i pozy przypominają 
przedwojenne cza-
sy. Ale to tylko ta-
kie wrażenie – bo 
fotografia została 
opatrzona jedynie 
datą – rok 1949.  
I więcej nic na razie 
nie wiemy. Charakte-
rystycznym elemen-
tem tego zdjęcia jest 
jego pokolorowanie. 
Zostało wykonane 
wtórnie przy użyciu 
kolorowych tuszów, 
bo pierwotnie foto-
grafia była czarno-
biała. 

ZDJĘCIE nr 148/2: 
To zdjęcie również 
przedstawia zaba-
wę karnawałową, 
ale zorganizowaną 
w gronie rodziny  
w czyimś mieszka-
niu. Najprawdopo-
dobniej było to oko-
ło 1970 roku. Wska-
zują na to niektóre 
ubrania, uczesanie 
czy wygląd krawatu 
i kołnierza w koszu-
li u mężczyzny sie-
dzącego w środku. 
Również leżące na 
stole „słone palusz-
ki” wskazują na lata 
70. XX w., bo wtedy 
zaczęto je w Polsce 
masowo produko-
wać. 

INFORMACJE OD CZYTELNIKÓW: pani Joanna Besuch z Chwa-
łowic odniosła się do publikowanych przed miesiącem zdjęć i na-
pisała tak: „Zdjęcie nr 147/1 pochodzi ze zbiorów Pawła Waltera, 
ale zrobione jest przez nieznanego fotografa w 1930 roku. Na 
oryginalnym zdjęciu widać, że scena ustawiona jest na ławkach 
kościelnych, a osoby (już nie żyjące) rozpoznane są prawidłowo, 
tylko Joanna nie Pietruszka, a Pieruszka urodzona w 1923 roku, 
miała wtedy około 7 lat. Proboszczem, a zarazem budowniczym 

kościoła w tym czasie był ks. Jan Śliwka. Natomiast zdjęcie  
nr 147/2 wykonane zostało w okresie Bożego Narodzenia  
w 1950 roku. W prezbiterium widoczne są tylko choinki po bokach, 
a w górze widoczna jest gwiazda betlejemska (stajenki tam nie 
było). Natomiast stajenka w tych latach umiejscowiona była z tyłu 
kościoła w obecnej kaplicy św. Barbary. W tym też roku parafia 
chwałowicka obchodziła 25-lecie swego powołania dekretem  
z dnia 25 sierpnia 1925 roku przez ks. prymasa Augusta Hlonda.”
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Kilka lat temu usłyszał od swojej córki Kin-
gi: „Tata przyjdź i zobacz, jak oni grają”. Tak 

to się zaczęło. Dziś szczerze przyznaje, że na 
początku miał obawy. — Wcześniej nie miałem 

kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. 
Organizując pierwszy turniej nie bałem 
się reakcji z ich strony, ale tego, jaka 
będzie reakcja tych, o których mówimy 
„zdrowi” — wspomina Mariusz Watoła. 
Dziś wspiera swoich podopiecznych  
i na kręgielni udziela im wielu cennych 
wskazówek. W zamian otrzymuje dużo 
więcej. — Poradzono mi: mów krótki-
mi, prostymi zdaniami. To fajni ludzie 
i chętnie będą z tobą współpracować.  
I faktycznie. Polecam wszystkim kontakt 
z nimi – takiej szczerości życzyłbym 
każdemu — tłumaczy Mariusz Watoła. 
Mówi, że wolontariat daje mu ogromną 
satysfakcję. — Kiedy Kamil „zrobi mi-
sia” i powie, że teraz mu się nie udało, ale 
następnym razem będzie lepiej, a Marek, 
na którego niewielu liczyło, wchodzi na 
najwyższe miejsce na podium i unosi 

do góry zaciśnięte pięści – tego nie da się 
kupić żadną kartą kredytową — mówi. 
Mariusz Watoła otrzymał tytuł wolon-
tariusza roku podczas uroczystej gali, 

jaka 29 listopada odbyła się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Po raz piąty konkurs zorganizowało 
stowarzyszenie Oligos, a kapituła, której tym 
razem przewodniczył Arkadiusz Skowron, przy-
znała też nagrody w sześciu innych kategoriach. 
Wolontariuszem roku wśród seniorów został 
Karol Kargul, który od pięciu lat pomaga pod-
opiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1, 
podobnie, jak grupa Ochotniczego Hufca Pracy 
w Rybniku, doceniona w kategorii grupa wolon-
tariacka. Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika  
i jej charytatywna akcja „Czapka św. Mikołaja” 
wygrała w kategorii inicjatywa wolontariacka, 
a Julia Maciończyk ratowniczka WOPR-u, 
która angażuje się w wiele akcji i towarzyszy 
niepełnosprawnemu chłopcu w zajęciach na 
basenie – otrzymała tytuł wolontariusza roku 
w kategorii wolontariat indywidualny. Ostat-
nie dwie statuetki otrzymało: szkolne koło 
Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach, 
które organizuje m.in. zbiórki na rzecz dzieci  
i bezdomnych zwierząt (kategoria szkolne koło 
wolontariackie) i Bożena Lazar, wspierająca 
podopiecznych Oligosu (wolontariat pracow-
niczy). — Pamiętam kampanię promującą wo-
lontariat z udziałem Mariusza Pudzianowskiego 
pod hasłem „Pomaganie wzmacnia”. Myślę,  
że w pełni oddaje ono sens wolontariatu, bo on 
wzmacnia zarówno wolontariuszy, ale też osoby, 
które to wsparcie otrzymują oraz nas wszystkich, 
bo mamy poczucie, że w tym szalonym świecie są 
jeszcze ludzie, na których można liczyć — mówił 
wiceprezydent Piotr Masłowski. — Wolonta-
riusz to taki anioł na ziemi — podsumowała 
szefowa Oligosu Elżbieta Piotrowska. 

(S)
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Koszykarz Marcin Gortat zaprosił do 
udziału w „Polskiej nocy w NBA” zespół 
wrocławskich cheerleaderek. 4 lutego na 
parkiecie w Waszyngtonie wystąpi też 
rybniczanka Magda Rezner, która od 
2009 roku tańczy w tej profesjonalnej 
grupie. 

— To zasługa mojej mamy — mówi Magda Re-
zner, która od 2008 r. mieszka i pracuje we Wro-
cławiu. To właśnie mama zapisała sześcioletnią 
wówczas Madzię do wodzisławskiego zespołu 
tanecznego Miraż, gdzie córka występowała 
przez 13 lat, a po latach już we Wrocławiu, pod-
czas zakupów w galerii handlowej, zachęciła ją 
do rozmowy z przedstawicielkami wrocławskich 
cheerleaderek, które właśnie tego dnia miały 
tam występ. Nigdy tego nie żałowała – wspólnie 
z dziewczynami z Cheerleaders Wrocław, które 
traktuje jak siostry, wzięła udział w największych 
sportowych imprezach w kraju i za granicą; od 
meczów ligowych po mistrzostwa świata, zjeź-
dziła całą Polskę i pół Europy, a w lutym wystąpi 
podczas meczu ligi NBA: Washington Wizards 
– New Orleans Pelicans. — To zwieńczenie naszej 
dotychczasowej pracy, spore wyróżnienie, ale też 
spełnienie marzeń. Już dwa lata temu dostałyśmy 

propozycję wyjazdu do USA, ale padła ona zbyt 
późno i zabrakło czasu na załatwienie wszystkich 
formalności, głównie wizowych. Lutowy występ 
będzie dla nas przysłowiową wisienką na torcie. 
Bardzo się z niego cieszymy — mówi Magda Re-

zner. Do USA wraz z trenerem i menadżerem 
poleci 15 dziewcząt, które zaprezentują układy 

choreograficzne przygotowane specjalnie na tę 
okazję. Niewykluczone, że wystąpią też wspólnie 
z cheerleaderkami drużyny Gortata Washing-
ton Wizards. — Jeden z występów będzie mieć 
polski charakter, w kolejnych stawiamy raczej 

na typowe show. To będzie nie 
lada przeżycie — mówi Magda.  
W swej historii zespół dopingo-
wał koszykarzy Śląska Wrocław 
i koszykarki CCC Polkowice 
oraz żużlowe drużyny Sparty 
Wrocław i Falubazu Zielona 
Góra. 

Magda skończyła AWF we 
Wrocławiu, a wcześniej stu-
dia licencjackie na Wydzia-
le Wychowania Fizycznego  
w Raciborzu i I LO „Powstań-
ców“. — Taniec to moja pasja 
— mówi. Dziś pracuje w jed-
nej z wrocławskich szkół jako 

nauczyciel. Prowadzi też zajęcia pod nazwą 
„Wysportowana świetlica”.                         (S)

Talent, uroda i ciężka praca

Rybnicka elektrownia i kręgielnia – to dwa miejsca, w których najczęściej można 
spotkać rybniczanina Mariusza Watołę. W tej pierwszej pracuje, w drugiej – reali-
zuje pasje – swoje, ale też niepełnosprawnych zawodników Olimpiad Specjalnych, 
dla których od trzech lat organizuje rybnicki bowlingowy turniej drużyn integra-
cyjnych. Jego zaangażowanie doceniła kapituła konkursu, przyznając mu tytuł 
Wolontariusza Roku 2016 Miasta Rybnika. 

Wolonatriusz Roku 2016 Mariusz Watoła (pierwszy z lewej) w towarzystwie 
złotej medalistki igrzysk olimpijskich w Rio, wioślarki Magdaleny Fularczyk-
Kozłowskiej i rybniczanina Czesława Swobody, uczestnika letnich igrzysk olim-
piad specjalnych w Los Angeles w 2015 roku. Zdjęcie pochodzi z III Rybnickie-
go Bowlingowego Turnieju Drużyn Integracyjnych, który 17 grudnia odbył się  
w klubie PINK Bowling & Club w Plazie 

Rybniczanka Magda Rezner (na pierwszym planie) wystąpi w Waszyngtonie podczas 
meczu ligi NBA
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Krótko i szybko
w II-ligowi piłkarze ROW-u 1964 Rybnik rozpoczęli przygo-

towania do rundy wiosennej. Podopieczni trenera Piotra 
Piekarczyka w pierwszym zimowym sparingu przegrali 0:3  
z Odrą Opole, a w drugim 0:2 z GKS-em. Oba mecze rozegrano 
na sztucznej murawie w Kamieniu. Przed rozpoczęciem ligi 
piłkarzy czeka jeszcze około ośmiu sparingów i tygodniowe 
zgrupowanie w ośrodku w Kamieniu (początek 30 stycznia).  
W drużynie doszło już do pierwszych zmian kadrowych; 
opuścił ją doświadczony wychowanek Gabriel Nowak, który 
jest już piłkarzem Odry Opole. Z Odry do ROW-u przeszedł 
natomiast wysoki napastnik Przemysław Brychlik (28 l., wycho-
wanek Krupińskiego). Inny wychowanek Sebastian Musiolik 
został wypożyczony na rundę wiosenną z ekstraklasowego Pia-
sta Gliwice. Nową twarzą w zespole jest też 22-letni bramkarz 
Kacper Rosa, który grał ostatnio w III-ligowym Świcie Skolwin.

w 5 lutego o 18 w hali „Ekonomika” ostatni mecz fazy 
zasadniczej kobiecej ekstraligi futsalu rozegra TS ROW. 
Rywalem będzie ostatni w tabeli AZS UŚ Katowice. Po 
bezbramkowym remisie w Słomnikach i porażce 4:8  
w Głogówku rybnicka drużyna zajmuje w tabeli 3. miejsce. 
Do play-offów awansują 4 pierwsze zespoły.     

w II-ligowe koszykarki RMKS-u Rybnik od zwycięstwa rozpo-
częły udział w rundzie finałowej „A”. 13 stycznia w Krakowie 
pokonały Wisłę II 61:46. Z rozgrywek wycofała się Korona 
Kraków, dlatego do zakończenia finałów podopiecznym 
trenera Wojciecha Pierchały zostały już tylko 3 spotkania. 24 
lutego w Boguszowicach podejmą najlepszą drużynę ma-

łopolskich eliminacji – UKS Żak z Nowego Sącza, 26 lutego 
zagrają też u siebie spotkanie rewanżowe z Wisłą Kraków 
i 4 marca zakończą sezon spotkaniem w Nowym Sączu. 

w 6 stycznia w Fundacji EDF Polska z udziałem 46 zawod-
ników z Polski i Czech odbył się XXII Międzynarodowy 
Turniej Szachowy Open Rybnik 2017, zorganizowany 
przez sekcję szachową TS Kuźnia. W klasyfikacji indywi-
dualnej zwyciężył Zbigniew Pakleza z Dąbrowy Górniczej,  
a najlepszą drużyną została Silesia Racibórz przed MKSz-
em Rybnik i TS Kuźnią Rybnik. 

w W Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej „Atlas Tours” w I lidze 
po 14 rozegranych spotkaniach prowadzi Leśna Perła 
Damons Rybnik, a jeden punkt mniej przy jednym roze-
granym mniej spotkaniu ma druga w tabeli Dwójka Świer-
klany Projtrans. W II lidze zdecydowanym liderem jest 
AKS Rybnik, który w 11 spotkaniach zdobył 32 pkt; drugi 
w tabeli jest zespół R-Walecka (31 pkt w 14 meczach). 

w Szpadzistka Anna Mroszczak, wychowanka RMKS-u Rybnik 
występująca dziś w barwach KS Szpada Wrocław, zajęła trzecie 
miejsce w zawodach Pucharu Świata juniorek, które odbyły się 
we francuskim Dijon (7-8 stycznia). Dwa tygodnie później (20-22 
stycznia) rybniczanka wystąpiła w turnieju Pucharu Świata senio-
rek w Barcelonie. Tam przegrała swoją drugą walkę w fazie pu-
charowej i została sklasyfikowana na 117. miejscu. Jak tłumaczy 
jej trener Artur Fajkis, starty w gronie seniorek to przygotowania 
do juniorskich mistrzostw Europy i świata, które odbędą się  
w bułgarskim Płowdiw odpowiednio na początku marca i 
kwietnia. Anna Mroszczak jest obecnie liderką listy klasyfikacyjnej 

Polskiego Związku Szermierczego, zajmuje 10. miejsce na liście 
światowej federacji w kategorii juniorek i 125. w gronie seniorek. 
W ostatni weekend stycznia na mistrzostwach Polski juniorek 
we Wrocławiu miała bronić wywalczonego przed rokiem tytułu 
mistrzowskiego, natomiast 4-5 lutego czeka ją start w Helsinkach, 
w ostatnim w tym sezonie turnieju Pucharu Świata juniorek.     

w Prokuratura Rejonowa w Rybniku kończy śledztwo  
w sprawie tragicznej kraksy na rybnickim torze (22 maja 
2016 r.), w efekcie której zmarł 17-letni żużlowiec Unii 
Tarnów Krystian Rempała. Wszystko wskazuje na to,  
że zakończy się ono umorzeniem postępowania. 

w Na początku roku magistrat opublikował listę klubów i stowa-
rzyszeń, którym przyznano miejskie dotacje „na realizację za-
dania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi sportu”. Oto ona: KS ROW (żużel) 
– 2.780.000 zł; ROW 1964 (piłka nożna) – 1.350.000 zł; ZUCH 
Orzepowice (piłka nożna) – 250 tys.; MKKS Rybnik (koszyków-
ka mężczyzn) – 260 tys.; RKP Szkółka Piłkarska ROW – 210 
tys.; KS Polonia (dżudo) – 200 tys.; Kejza Team (dżudo) – 200 
tys.; AMM Cycling Team (kolarstwo) – 150 tys.; Rybki Rybnik 
(miniżużel) – 100 tys.; TS ROW (piłka nożna kobiet) – 100 tys.; 
TS Kuźnia (sekcja żeglarska) – 75 tys.; TL ROW (lekkoatletyka) 
– 70 tys.; KS Silesia Rybnik (bejsbol) – 70 tys.: Jedynka Rybnik 
(siatkówka dziewcząt) – 60 tys.; Rymer Rybnik (piłka nożna) 
– 40 tys.; Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego – 40 tys.; grupa 
kolarska Victoria Rybnk – 40 tys.; Miejski Klub Szachowy – 20 
tys. oraz Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy: boks – 30 
tys.: szermierka – 85 tys.; lekkoatletyka – 70 tys.; koszykówka 
dziewcząt – 100 tys.; cykliczne imprezy sportowe – 40 tys. zł. 

W ciągu 17 dni stycznia koszykarze MKKS-u Ryb-
nik rozegrali 4 drugoligowe pojedynki. 

Nowy rok rozpoczęli od trzech spotkań wyjazdowych. 
Jedno z nich podopieczni trenera Łukasza Szymika 
zakończyli zwycięstwem, pokonując w Gliwicach AZS 
Politechnikę Śl. 70:65. W Przemyślu MKKS przegrał 
58:89, a w Katowicach 63:87. W jedynym dotąd spotkaniu 
rozegranym we własnej hali, MKKS po ciekawym meczu 
pokonał Zagłębie Sosnowiec 84:78. W sobotę 28 stycznia w 
naszym mieście miał odbyć się mecz z AZS-em Politechni-
ką Częstochowa. W lutym w Rybniku odbędą się spotkania 
z Wisłą Kraków (4 luty) i z AZS-em Politechniką Kraków 
(18 luty), a na zakończenie rundy zasadniczej 5 marca ryb-
niczanie podejmą MCKiS Jaworzno. Natomiast spotkania 
wyjazdowe zagrają w Bytomiu i w Rudzie Śląskiej.

Siatkarze TS Volley Rybnik wciąż zajmują 2. miejsce 
w tabeli. W czterech styczniowych spotkaniach stracili 
tylko 1 pkt  po wygranym dopiero w piątym secie (17:15)  
spotkaniu z TKS Tychy na swoim parkiecie. W pozostałych 
spotkaniach podopieczni trenera Dariusza Luksa zainkasowali 
po 3 pkt, tracąc tylko jednego seta w meczu z AT Żory Jastrzęb-
ski Węgiel. Do zakończenia rundy zasadniczej rybnickim siatka-
rzom pozostały 4 spotkania. Dwa z nich odbędą się w Rybniku: 
11 lutego z Górnikiem Radlin i 18 lutego z Rafako Racibórz. Spotkania wyjazdowe Volley rozegra w Spale i w Opolu. 

W dniach 3-5 luty w Rybniku odbędzie się finał mistrzostw Śląska juniorów, w którym poza rybnickim zespołem 
zagra Jastrzębski Węgiel oraz dwa zespoły z Częstochowy. Mecze, podobnie jak te ligowe, będą rozgrywane w hali 
gimnazjum mistrzostwa sportowego nr 2. 

8 stycznia w wypełnionej po brzegi 
hali w Boguszowicach odbyła się 
siódma edycja charytatywnego Le-
gendarnego Kosmicznego Meczu na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W siatkarskim pojedynku 
zmierzyły się zespoły naszpikowane 
gwiazdami estrady, kabaretu, radia i 
telewizji. Oficjalnym organizatorem 
imprezy była założona przez Kabaret 
Młodych Panów fundacja Piątka i liczne 
grono jej sprzymierzeńców. W tym roku 
po raz pierwszy w „kosmicznym” zagrał 
znakomity radiowiec Zygmunt Hajzer („Lato z radiem”). Byli i stali bywalcy, m.in.: Sabina Jeszka, Piotr Kupicha  
i Mariusz Kałamaga. Z biletów wstępu i w czasie licznych aukcji zebrano na WOŚP 23.494 zł.     

Mecz z Zagłębiem Sosnowiec dostarczył kibicom niemałych emocji. 
Na zdjęciu osaczony przez rywali Łukasz Ochodek, który zdobył  
w tym meczu 23 pkt

Siatkarze wciąż wiceliderem

Pięciu setów potrzebowali rybniccy siatkarze (w głębi),  
by pokonać w swojej hali TKS Tychy

Jak co roku, siatkarskie zmagania gwiazd przebiegały w fantastycznej atmosferze

Zagrali w meczu i w orkiestrzeNoworoczny maraton
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia  
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 17 lutego. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Ry-
nek 12a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie  
w wiadomości imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik
poleca

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

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od środy 1 lutego (w ciągu miesiąca)

9 lutego
PREMIERA: CIEMNIEJ-
SZA STRONA GREYA
Druga część ekranizacji 
światowego bestselle-
ra – trylogii autorstwa 
E.L. James. Przy takich 
emocjach rozstanie 
musiało nastąpić, przy 
takiej namiętności mo-
gło być tylko chwilowe. Skomplikowany 
miłosny związek Christiana i Any przechodzi  
w kolejną fazę .

21 lutego
KINO NA OBCASACH 
– PORADY NA ZDRADY 
 Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zostawione 
przez swoich partnerów zakładają firmę,  
w której chcą zajmować się rozwiązywaniem 
problemów z niewiernością facetów. Gdy ta 
pierwsza ma uwieść coacha Macieja, cały 
plan spala na panewce.

Podsumowanie XV edycji 
akcji charytatywnej Czapka św. Mikołaja 

Akcja charytatywna Czapka św. Mikołaja nr  2016/3949/KS organizowana przez Mło-
dzieżową Radę Miasta w terminie od 28.11.2016 do 16.12.2016 r. 

Suma zebranych środków – 48.621,44 zł, w tym dary pieniężne do puszek 35.487,44 zł 
oraz towar o wartości 13.134,00 zł.

Z darów rzeczowych oraz zakupionych za zebrane środki pieniężne artykułów przygo-
towano w sumie 761 paczek żywnościowych i prezentowych dla rodzin objętych opieką 
kuratorów sądowych, ośrodków wsparcia dziennego, podopiecznych Stowarzyszenia 
„Oligos” i mieszkańców Schroniska dla bezdomnych im.św. Brata Alberta. 

2 pozycje książkowe

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

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

Kocham pana, panie Sułku …
… to jedno z najsłynniejszych wyznań miłosnych, które przeszło do historii, nie tylko polskie-

go radia. Zakochani mogą teraz podjąć wyzwanie i napisać własne „Walentynkowe wyznanie”. 
Konkurs pod takim właśnie tytułem ogłosił urząd miasta.

Wyznanie dla ukochanej lub ukochanego w dowolnej formie (np. wiersz, fraszka, hymn, oda czy sonet), skła-
dające się góra z 1000 znaków, należy przesłać do 5 lutego na adres konkurs@kultura.rybnik.eu. W jury, które 
oceni miłosne uniesienia, zasiądzie m.in. prezydent Piotr Kuczera, pisarka Anna Janko, specjalista od spraw 
sercowych, czyli kardiolog dr Wojciech Kreis i dziennikarz Wojciech Zawioła. Autorzy najromantyczniejszych 
wyznań otrzymają bony do Halo! Rybnik, gadżety miejskie, zaproszenia do restauracji i bilety na koncert. (S)

Jojo Moyes „Dziewczyna którą 
kochałeś”, tłum. Nina Dzierżawska, 
Wydawnictwo Między Słowami 2017.

Nowa powieść autorki bestsellerowych 
„Zanim się pojawiłeś” i „Kiedy odszedłeś”. 
W życiu Liv nic nie poszło zgodnie z pla-
nem. Zamiast cieszyć się miłością męża i 
myśleć o przyszłości, została sama. Jedyne, 
na co ma ochotę, to wejść pod kołdrę i 
już nigdy nie wyściubiać spod niej nosa. 
Jedyne, co pomaga jej przetrwać, to portret dziewczyny, zaręczynowy prezent. 
Najcenniejsza rzecz, jaką ma. Kiedy ktoś chce jej go odebrać, Liv zaczyna walczyć.

•   •   •
O.S.T. „La La Land”, Universal Music 

Polska 2016.
Oficjalny soundtrack do musicalu „La 

La Land” – jednej z najbardziej oczekiwa-
nych premier kinowych nadchodzącego 
roku. Film opowiada historię dwojga 
marzycieli – Sebastiana i Mii, którzy w 

tętniącym życiem Los Angeles próbują zrealizować swoje sny o karierze w show-
biznesie. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje 
jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra 
do kotleta w podrzędnej knajpce. Ich perypetiom towarzyszy świetna muzyka, 
której warto słuchać zarówno przed, jak i po filmowym seansie.
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2 pozycje książkowe

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

empik

19-litrowa butla wody 
z pompką 

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

ul. Powstańców 6, Rybnik

Duża świąteczna keksówka
przedwojennej firmy KAISER 

Galeria
„Pod Manekinem”

Komplet srebrnej biżuterii
Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany 
                        Rosenthal
Żory, ul. Moniuszki 18A
Wodzisław, ul. W. Kubsza 13

„Slow life wg o. Leona”
„Życie niebywałe” - Ryszard Horowitz

gra Słowostworki

Wydawnictwo

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

Książki „Śląskie Boże Narodzenie”
„Ubrania Matki Boskiej”

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

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

2 zestawy kosmetyków
2-osobowy karnet na rok 2017

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

2 podwójne zaproszenia
na jedną z imprez artystycznych 

odbywających się w TZR

plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132

www.teatrziemirybnickiej.pl

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

Książka „Na zdrowie! Sekrety 
klasztornej kuchni 
i udanego życia”

Przewodnik
„Dzieci odkrywają Śląskie”

Barbara Salamon-Szympruch

Książka 
„Asy żużlowych torów – Joachim Maj”

Stefan Smołka

Rowiązanie Świątecznego konkursu pani Kazi

Kalendarz PZPN 
na rok 2017

Lista zwycięzców:
Upominek dla zdrowia: Bożena Kwapień
Świąteczna keksówka z galerii „Pod Manekinem”: Joanna Stacha
Podwójne zaproszenie do TZR: Ewelina Kozioł, Zofia Surma-Kuczera
Komplet biżuterii Artis: Adam Steuer
Zestaw kosmetyków Damiani: Alicja Wawoczny, Krystyna Grochowina
Karnet DKF: Izabela Harazim
Butla wody z pompką: Stanisław Fliegel
Książka z Empiku: Barbara Michalak, Michał Foreiter
Książka „Na zdrowie! Sekrety klasztornej kuchni i udanego życia”: Joanna Król
Zestaw książek Znaku: Arkadiusz Klimek
Książka „Śląskie Boże Narodzenie”: Wanda Ryszka
Książka „Ubrania Matki Boskiej”: Michał Smozik
Książka „Asy żużlowych torów – Joachim Maj”: Bernard Kieś
Przewodnik „Dzieci odkrywają Śląskie”: Izabela Badura
Kalendarz PZPN na 2017: Lech Szczepkowski

Zwycięzców prosimy 
o zgłoszenie się w naszej 

redakcji (Rybnik, Rynek 12a)
od środy 1 lutego 
(w ciągu miesiąca) 

w godzinach od 9 do 15

„Halo Rybnik” z nami – to hasło będące rozwiązaniem naszego świątecznego konkursu autorstwa Kazimiery Drewniok. By je 
poskładać trzeba było odgadnąć cztery  hasła pomocnicze: architektoniczny, ślub, szpital, urząd miejski. Wszystkim czytelnikom, 
którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy, a autorom poprawnych rozwiązań, a zwłaszcza tym, do których w losowaniu 
uśmiechnęło się szczęście z radością gratulujemy, a fundatorom nagród raz jeszcze dziękujemy!
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według 
poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczy-
nające się od poniedziałku do piątku trwają od g. 
24-7, w soboty od 22-8, a w niedziele od g. 22-7. 
Informacja o dyżurach aptek dostępna również  
na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że pomocą żyw-
nościową w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 
FEAD mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytu-
acji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej i których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 
tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby 
w rodzinie.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania Punktu Terenowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór skierowania uprawniającego 
do odbioru żywności. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy OPS w Rybniku, ul. Żuż-
lowa 25, nr tel. 32 43 99 301 lub pracownicy w punktach terenowych. 
Informacje o Programie są zamieszczone na stronie www.pomocspolecz-
na.rybnik.pl w zakładce: „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa”.

Dystrybucję żywności na terenie Rybnika prowadzi Caritas (dla 
mieszkańców Boguszowic-Osiedla, Boguszowic Starych oraz Kłokocina) 
oraz Polski Czerwony Krzyż (dla pozostałych dzielnic).

Adresy Punktów Terenowych:
Punkt Terenowy nr 1 – Boguszowice, ul. Patriotów 14, tel.: 32 42 15 311
Punkt Terenowy nr 2 – Nowiny, ul. Floriańska 26, tel.: 32 42 43 892
Punkt Terenowy nr 3 – Niedobczyce, ul. Barbary 22, tel.: 32 42 11 033
Punkt Terenowy nr 4 – Paruszowiec, ul. Białych 7, tel.: 32 42 22 772
Punkt Terenowy nr 5 – Centrum, ul. Kościuszki 59, tel.: 32 42 36 572
Zespół ds. Bezdomności – ul. Białych 7, tel.: 32 42 63 551

Pomoc żywnościowa
– zwiększone kryteria

29/30.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

30/31.01 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

31.01/1.02 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia

1/2.02 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

2/3.02 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49 Ligota-Ligocka Kuźnia

3/4.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

4/5.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

5/6.02 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

6/7.02 Apteka, ul. Barbary 22, tel. 32 42 26 281 Niedobczyce

7/8.02 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

8/9.02 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny

9/10.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

10/11.02 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

11/12.02 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

12/13.02 brak dyżuru

13/14.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

14/15.02 brak dyżuru

15/16.02 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

16/17.02 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

17/18.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

18/19.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

19/20.02 brak dyżuru

20/21.02 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

21/22.02 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

22/23.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

23/24.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

24/25.02 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

25/26.02 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

26/27.02 brak dyżuru

27/28.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

28.02/1.03 brak dyżuru

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – podtyp H5N8) 
nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla go-
spodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się tego wirusa są 
zarażone dzikie ptaki. 

Dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioase-
kuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie 
karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 
nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie 
ptaki; stosować odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować 
maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których 
utrzymywany jest drób; przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego 
celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po 
otwartym wybiegu.

ASF, czyli afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, 
ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną 
rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. 

Dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioase-
kuracji: nie kupujcie świń niewiadomego pochodzenia; utrzymujcie 
świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami; stosujcie tylko pasze 
zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących; wyłóżcie maty 
nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami  
z gospodarstw oraz przed wejściami do chlewów i chlewni.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji 
będą nakładane kary administracyjne.

APEL do hodowców drobiu 
i trzody chlewnej 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

DRUK:

ul. Budowlana 15, 
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691

15.000
 nakładu
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon kontaktowy: 575 070 297.

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

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

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



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

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia, korekcja zmarszczek
tel. 692 427 312

dr hab. n. med. Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

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

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

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

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

możliwość wizyt domowych, 
tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94




