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Kocham Cię Rybko!
Pod takim hasłem i pod patronatem prezydenta Rybnika
Piotra Kuczery 11 lutego, na trzy dni przed dniem
św. Walentego, odbyły się miejskie walentynki, czyli obchody
święta zakochanych.
W ustawionym na rynku dużym namiocie przygotowano sporo
atrakcji. Ze swoim zespołem zaśpiewała rybniczanka Sabina Jeszka,
a w ostatniej części imprezy publiczność aktywnie bawiła się z włoskim tancerzem i piosenkarzem Stefano Terrazzino. Były też inne
tańce, bo wystąpiły tam również rybnickie mażoretki, tancerki ze
studia tańca Vivero, zaś pokaz salsy publiczność obejrzała w wykonaniu tancerzy ze szkoły tańca El Pachanguero. Dużym wzięciem
cieszyła się fotobudka, w której walentynkowe zdjęcia przy użyciu
różnych rekwizytów robiły sobie zakochane pary, narzeczeni i kochający się małżonkowie. Większość z nich, 275 par zgodziło się, by
ich fotografie współtworzyły powstającą w ciągu całego dnia wystawę
i tym sposobem powstała największa w Polsce wystawa zdjęć zakochanych, czego potwierdzeniem jest certyfikat przekazany przez
przedstawicielkę Biura Rekordów.
W czasie miejskich walentynek ogłoszono też wyniki zorganizowanego przez magistrat konkursu na najbardziej romantyczne wyznanie
miłosne. Jury najwyżej oceniło „Mój raj”, wiersz nadesłany przez
Tadeusza Charmuszkę z Suwałk. Jedno z dwóch wyróżnień przypadło
rybniczance z Chwałowic Zycie Magdalenie Ograbek, która swoje
wyznanie zatytułowała „W okowach miłości”.
W miejskie walentynki zaangażował się również punkt informacji
Halo!Rybnik, w którym zorganizowano darmowe, profilaktyczne
badanie wzroku, wychodząc z założenia, że przynajmniej część osób
zainfekowanych miłością zdaje się być potwierdzeniem obiegowej
opinii, że miłość jest ślepa. 				
(WaT)

Dużą popularnością cieszyła się fotobudka, w której zakochani w różnym wieku i z różnym stażem mogli
zrobić sobie nietypowe walentynkowe zdjęcia

Jak się okazało fotografii z fotobudki starczyło na rekordowo dużą wystawę zdjęć zakochanych. Rekord
potwierdza zresztą oficjalny certyfikat wiszący obecnie w urzędzie miasta

Wyróżnienie w konkursie na najbardziej romantyczne wyznanie miłosne zdobyła chwałowiczanka Zyta
Magdalena Ograbek (z lewej), która miejskie upominki odebrała z rąk Elżbiety Wolnej-Luks, szefowej
magistrackiego biura kultury

Miejska walentynkowa zabawa
najwyższą temperaturę osiągnęła
w czasie koncertu Stefano
Terrazzino

W bardzo miłosne klimaty publiczność wprowadziły
piosenki Sabiny Jeszki
Zdjęcia; Wacław Troszka, UM Rybnik
Ważną częścią miejskich walentynek były pokazy taneczne. Na zdjęciu Judyta Kuśka ze studia tańca Vivero

Mat. prasowe UM Rybnika

Autobusem
			
taniej
Trzy pytania do
prezydenta Rybnika Piotra Kuczery
Co ma wspólnego smog ze zrównoważoną mo- miasta i dlatego potrzebują swobody w przejazdach.
bilnością?

Opłaty za korzystanie z parkingów zostaną natomiast

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jedną z naj- podniesione – za każdą godzinę parkowania zapławiększych bolączek miasta. Przecież gdybyśmy ogłosili, cimy 2,50 zł. Rozumiemy, że w pewnych sytuacjach
że w wodzie z kranu znajdują się substancje szkodliwe, samochód jest nieodzowny, lecz chcemy dać wyraźny
a norma ich zawartości jest przekroczona o kilkaset sygnał – zachęcamy do pozostawienia samochodu
Okładka: Bilety autobusowe będą tańsze, taryfy przewozów prostsze, a za parkowanie w centrum miasta zapłacimy więcej – to główne założenia zainicjowanej przez miasto
mobilnościowej ewolucji
Zdj. Wacław Troszka

procent, to natychmiast zamknięto by wodociągi, w domu, bo komunikacja miejska jest tańsza. Obniżka
a w powietrzu mamy taką właśnie sytuację. Dlatego cen biletów autobusowych ma pokazać mieszkańcom,
koncentruję coraz więcej działań wokół walki ze smo- że jest alternatywa dla samochodu, że warto się zagiem, w tym w zakresie zanieczyszczenia powietrza stanowić, czy w danym przypadku koniecznie muszę
powodowanego przez transport, który w przypadku jechać samochodem.
Rybnika odpowiada za około 20% zanieczyszczeń.
Dlatego tak ważne jest promowanie ekologicznych

A co z tymi, którzy już dziś jeżdżą regularnie

środków przemieszczania się: rowerów, miejskich auto- autobusami?
busów i pociągów. Chcę, aby zapisy przyjętego właśnie

Nabywcy biletów okresowych to stali klienci Zarządu

przez radę miasta Planu zrównoważonej mobilności Transportu Zbiorowego, systematycznie zasilający bumiejskiej jak najszybciej przełożyć na realne działania, dżet miasta, dlatego tej grupie trzeba poświęcić szczektóre przyniosą konkretne rezultaty.

gólną uwagę. Oprócz znaczącej obniżki cen wszystkich
biletów okresowych (np. cena podstawowego spada

Jakie zmiany czekają mieszkańców w najbliższym z 90 do 70 zł) wydłużona zostanie ważność podstawoczasie?

wego biletu. Dotąd był on wystawiany na 28 dni, od

Od 1 marca zmienia się wysokość opłat za przejazdy 1 marca będzie to 30 dni. Krótszy okres był powodem
autobusami i za parkowanie. Od tego dnia jednora- wielu kontrowersji, poza tym był dość niepraktyczny.
zowy przejazd autobusem po Rybniku, przy zastoso- Większość miast, w tym te największe, jak Warszawa
waniu e-Karty, będzie kosztował jedynie 2 złote. Jest i Wrocław, posiadają w ofercie właśnie bilety 30-dnioto bardzo konkurencyjna cena, jedna z najniższych we i również my chcemy, aby oferta biletowa była nie
w kraju. W przypadku przejazdu do dwóch przystan- tylko czytelna i konkurencyjna wobec samochodu, ale
ków zapłacimy zaledwie złotówkę. W ofercie pojawi także zwyczajnie wygodna dla korzystających z autosię także bilet dobowy, który umożliwi dowolną licz- busów. To właśnie tanie bilety okresowe, kierowane do
bę przejazdów po Rybniku za 8 zł. Ma on stanowić osób regularnie jeżdżących autobusami, są najlepszym
odpowiedź na potrzeby tych osób, które jednego sposobem na osiągniecie celów określonych w Planie
dnia chcą załatwić różne sprawy w różnych punktach zrównoważonej mobilności miejskiej.

Kolejne, marcowe wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 26 marca
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w 15 marca od 10 do 12 na byłej Małej
Scenie, czyli w budynku auli Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki
Śląskiej przy ul. Kościuszki 54, odbędą
się VIII Targi Pracy i Przedsiębiorczości.
W ich trakcie będzie można zapoznać
się z ofertami pracy w kraju i za granicą, skorzystać z porad prawnych oraz
z zakresu planowania kariery i przedsiębiorczości, a także z bezpłatnych szkoleń. Organizatorem targów jest Punkt
Pośrednictwa Pracy OHP w Rybniku.
w Do końca marca można zgłaszać
kandydatów do dorocznych nagród
w dziedzinie kultury. Prezydenckie wyróżnienie przyznawane jest związanym
z Rybnikiem, zasłużonym artystom,
twórcom i osobom działającym na rzecz
upowszechniania i ochrony kultury.
Oprócz prezydenta miasta i przewodniczącego rady miasta, kandydatów do
nagrody mogą zgłaszać m.in. instytucje
kultury i rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-kulturalnym, uczelnie wyższe, placówki oświatowe, związki twórcze
i przedstawiciele środowisk twórczych
oraz redakcje lokalnej prasy, radia
i telewizji. — To doskonała okazja, by
docenić twórczą aktywność, artystyczne
osiągnięcia czy nowatorskie inicjatywy.
Wybór laureatów będzie z pewnością
trudny, ale to bardzo przyjemne, kiedy
trzeba wskazać najlepszych z najlepszych — podkreśla prezydent Piotr
Kuczera. Wnioski o przyznanie nagrody
indywidualnej lub zespołowej należy
składać w kancelarii urzędu miasta do
31 marca (szczegóły: biuro kultury – tel.
32 43 92 260).
w W magistracie rozstrzygnięto przetarg
na zbudowanie 31 wiat na rowery przy
rybnickich szkołach. Z pięciu ofert wybrano najtańszą (610.080 zł) złożoną
przez firmę z Brzegu Dolnego. Wiaty
powstaną w systemie „zaprojektuj
i zbuduj”, co znaczy, że ich wykonawca
będzie musiał najpierw przedstawić
urzędnikom swój projekt wiaty bądź
zaproponować gotowy wyrób katalogowy. W każdej wiacie będzie się
znajdować siedem stojaków na rowery, które firma musi z kolei wykonać
według projektu dostarczonego przez
urząd miasta. Wiaty mają powstać
w ciągu 15 tygodni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą, co nastąpiło 31
stycznia. Zadaszone przechowalnie
rowerów powstaną przy 18 podstawówkach, 8 dzisiejszych gimnazjach
i przy 5 szkołach ponadgimnazjalnych.
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Sesja rady miasta – 16 lutego

Radni apelują o konkrety
W czasie lutowej sesji radni jednogłośnie wystosowali apel do
pani premier i rządu o zintensyfikowanie działań, które pozwolą
samorządom skutecznie walczyć z niską emisją i smogiem oraz
przyjęli związane z reformą oświaty uchwały, które są pierwszym
krokiem na drodze do zmiany sieci szkół w mieście i tzw. wygaszania
gimnazjów.
W wyniku korekty porządku obrad wykreślono z niego projekt uchwały zatwierdzającej
nowy cennik Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Rybniku. Rada miasta nie ma
praktycznego wpływu na to, czy wejdzie on
w życie, czy też nie, więc od kilku lat uchwałą
w tej sprawie w ogóle się nie zajmuje, choć
ta rokrocznie pojawia się w wyjściowym porządku obrad lutowych sesji. Nowym punktem
wprowadzonym na wniosek przewodniczącego
klubu radnych PO Wojciecha Kiljańczyka była
uchwała mówiąca o wystosowaniu do rządu
apelu w sprawie walki o poprawę jakości powietrza. Jej inicjatorami była grupa 24 radnych
i choć ostatecznie jednogłośnie przyjęto treść
apelu w ustalonej wcześniej wersji, dyskusja
o jego treści trwała ponad 35 min. Jedynym
radnym, który nie podpisał się pod projektem
uchwały był radny BSR-u Michał Chmieliński.
Jak wyjaśnił na sesji, podpisu nie złożył, bo
uznał treść apelu za niedoskonałą. W czasie
dyskusji domagał się, by wymieniono w nim
trzy regiony najbardziej dotknięte problemem
smogu, czyli: Śląsk, Opolszczyznę i Małopolskę, oraz by wymienić w nim kwotę, jaką na
walkę ze smogiem przeznaczono z budżetu
Rybnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Z kolei radny Henryk Cebula (Samorządowy
Ruch Demokratyczny) postulował, by w apelu
wspomnieć też o „palącym”, i to dosłownie,
problemie dwóch palących się wewnątrz

pokopalnianych hałd, wydzielających trujące spaliny. Chodzi o hałdę kopalni Rymer
w Niedobczycach i hałdę Szarlota w Rydułtowach, usytuowaną blisko granicy z Rybnikiem.
Ostatecznie jednogłośnie przyjęto treść apelu
uzgodnioną wcześniej w czasie trzech spotkań
radnych. — To kompromisowa, minimalistyczna wersja, która jest do zaakceptowania
przez wszystkich radnych — mówił Wojciech
Kiljańczyk. Pojawiły się też głosy zadowolenia
z faktu, że radnych z różnych klubów stać
było na wystosowanie wspólnego apelu w tak
ważnej sprawie do rządzących krajem.

Plan zmobilizowania rybniczan
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika, który przyjęli
na lutowej sesji radni, to dokument
kierunkowy pokazujący ścieżki rozwoju
różnych systemów komunikacji, przede
wszystkim jednak tych, które stanowią
alternatywę dla najpopularniejszego
sposobu przemieszczania się, czyli jazdy
własnym samochodem, a zatem komunikacji pieszej, rowerowej oraz transportu
publicznego. Jak zauważył przedstawiający
Plan mobilności Tobiasz Nykamowicz ze stowarzyszenia Napraw Sobie Miasto, Rybnik
będzie pierwszym miastem na Śląsku, które
taki dokument będzie posiadać. Podkreślił
Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Plan zrównoważonej mobilności przedstawił radnym Tobiasz Nykamowicz z fundacji Napraw Sobie Miasto
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też, że koncentruje się on na mieszkańcach,
a nie na samochodach, a wprowadzenie
w życie zawartych w nim postulatów poprawi
jakość życia w mieście. Co ważne, dokument
zawiera też diagnozy dotyczące m.in. indywidualnego transportu samochodowego, co
pozwoli miastu pozyskiwać unijne dotacje na
rozwój infrastruktury. Postulatów jest dużo;
te najważniejsze, które mają najszybciej
doczekać się realizacji, dotyczą tworzenia
w śródmieściu infrastruktury dla rowerzystów, m.in.: pasów dla nich przeznaczonych,
skwerów rowerowych i stojaków na rowery,
a w dalszej perspektywie również centrów
przesiadkowych. Inny postulat mówi o wyznaczaniu stref uspokojonego ruchu, najpierw
na drogach lokalnych, a z czasem również w
centrum miasta. Co ważne dokument powstał
w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic, choć o ich masowości trudno
oczywiście mówić, co zauważyli również radni.
Część informacji pozyskano również w czasie
zajęć warsztatowych z udziałem uczniów
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. Pytany
przez radnych dr Bartosz Mazur, pełnomocnik
prezydenta Rybnika ds. zrównoważonego
transportu poinformował, że w czasie konsultacji społecznych do projektu „Planu zrównoważonej mobilności” zgłoszono 80 uwag.
Michał Chmieliński pytał, dlaczego w dokumencie nie ma mowy o wymianie spalinowych
autobusów na elektryczne, ale dr Mazur odpowiedział, że „Plan mobilności” to dokument
kierunkowy, który nie powinien przesądzać
o technologii, bo w tej materii w wyniku postępu technicznego dość szybko wiele może się
zmienić. Anna Gruszka (SRD) wspominając
o okolicznościach niesprzyjających traktowaniu roweru jako codziennego środka komunikacji (smog, klimat, zmienna pogoda) stwierdziła, że ów plan najlepiej zweryfikuje życie.
W głosowaniu za przyjęciem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej głosowało 18 radnych,
a 7 wstrzymało się od głosu.

Pierwszy krok zrobiony
Pakiet kilku jednogłośnie i bez dyskusji przyjętych uchwał edukacyjnych to
pierwsze efekty wejścia w życie reformy
oświatowej. Aby jednak były one dla
miasta wiążące, musi je teraz pozytywnie
zaopiniować kuratorium oświaty. Katarzyna Fojcik, naczelnik wydziału edukacji, rozpoczęła od zreferowania uchwały w sprawie
otwarcia 1 września w naszym mieście VIII
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego. Naczelnik wytłumaczyła, że to
odpowiedź na głosy środowiska siatkarskiego o konieczności powstania takiej placówki
w Rybniku, a budynek obecnego G nr 2 przy
ul. Grunwaldzkiej 18 jest wystarczająco duży,
by sensownie pomieścić zarówno rozpoczynających tam swoją edukację licealistów
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i uczniów szkoły podstawowej, jak i kończących naukę gimnazjalistów.
Dwie kluczowe uchwały traktują o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów
oraz placówek ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. O planowanych zmianach piszemy więcej na str. 20.
Jednogłośnie zakończyło się również głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia
kryteriów i liczby punktów, jakie przyznawane
będą w drugim etapie rekrutacji dzieci do
miejskich przedszkoli. Nie różni się ona od
przyjętej w ubiegłym roku, a więc w drugim
naborze pod uwagę brane będą tzw. kryteria
lokalne, którym przypisano odpowiednią
liczbę punktów. I tak np. dziecko, którego
oboje rodzice (lub prawni opiekunowie)
pracują lub studiują (w trybie dziennym),
może w rekrutacji otrzymać 32 punkty, a to,
którego rodzeństwo uczęszcza już do tego
samego przedszkola – 16 pkt. Większą szansę
na miejsce w przedszkolu mają też dzieci,
których rodzeństwo w roku rekrutacji będzie
miało mniej niż 18 lat oraz maluchy z rodzin
objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ostatnia z pakietu edukacyjnych uchwał też
dotyczyła kryteriów i liczby punktów, tym
razem przyznawanych w ramach rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych. Również w
tym przypadku nic się nie zmieniło jeżeli idzie
o dotychczasowe kryteria. Tym samym dzieci
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły będą
do niej przyjmowane tylko na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast kandydaci spoza
obwodu będą mogli być przyjęci do pierwszej
klasy, tylko jeżeli szkoła będzie dysponować
wolnymi miejscami. Wówczas ruszy „punktowana” rekrutacja, w której na najwięcej – 32
punkty będą mogły liczyć dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do tej szkoły.

Po zmianach wzrósł deficyt
16 lutego radni długo dyskutowali nad
zmianami w budżecie miasta, ale też zaproponowane przez prezydenta Kuczerę
korekty były poważne, a co najważniejsze,
ich efektem jest zwiększenie planowanego
deficytu budżetowego o ponad 27 mln zł,
do kwoty 164,6 mln zł. Gdy rada uchwalała
budżet miasta na ten rok, zaplanowano deficyt
w wysokości 136,8 mln zł. Zmiany spowodowały też zmniejszenie o ponad 1 mln zł nadwyżki
operacyjnej, która wynosi obecnie niespełna
2,5 mln zł (pierwotnie 4,2 mln zł). Planowane
dochody budżetu zwiększono ogółem per
saldo o blisko 3 mln zł, w tym w większości
dochody bieżące i dochody majątkowe o prawie 8,8 tys. zł. Planowane wydatki zwiększono
ogółem per saldo o nieco ponad 30 mln zł,
w tym wydatki bieżące per saldo o ponad 4 mln
zł, zaś wydatki majątkowe o prawie 26 mln zł.
Jak wyjaśnił referujący projekt uchwały
cd. na stronie 6

Miasto w skrócie
w 15 stycznia w siedzibie OSP w Kłokocinie odbyło się 28. spotkanie seniorów,
zorganizowane przez tamtejszą radę
dzielnicy. Wzięło w nim udział 31 osób,
które ukończyły 75 lat. Poczęstunek
przy biesiadnej muzyce przygotowała
restauracja Amelia, wśród gości był
przewodniczący Rady Miasta Rybnika
Jan Mura, a uroczystość poprzedziła
msza święta pod przewodnictwem
ks. proboszcza Joachima Olesia. Najstarszą mieszkanką Kłokocina jest Katarzyna Joszko, która w lipcu skończy
97 lat, a najstarszym mieszkańcem
– 93-letni Franciszek Paszenda.
w Już nie tylko na terenie Zabytkowej
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu, ale
również na osiedlu patronackim Huty
Silesia w Paruszowcu-Piaskach odbędzie się rybnicka odsłona tegorocznej
Industraidy. Zaplanowano ją na 10
czerwca, a nazwano „Magiczna Silesia”.
Wszystko po to, by oddać klimat familoków z czerwonej cegły, sąsiadujących
z nimi opuszczonych budynków dawnej
huty oraz by przypomnieć mieszkańcom Rybnika i odwiedzającym miasto
gościom o dawnej Silesii, z którą tak
mocno związany był rytm życia jej pracowników i ich rodzin.
w Przedstawiono ubiegłoroczne wyniki
pracy strażników miejskich obsługujących monitoring miejski. System tworzy
60 kamer stacjonarnych i 9 przenośnych,
obsługiwanych przez straż miejską.
W minionym roku w kilku miejscach
Śródmieścia objętych zasięgiem kamer,
dodatkowo zainstalowano głośniki,
przez które funkcjonariusze mogą przestrzec potencjalnych sprawców przed
popełnianiem czynów zabronionych
(ul. Reja oraz pasaże między rynkiem
i pl. Wolności i między ul. Sobieskiego
a parkingiem przy ul. Brudnioka). Systematycznie wzrasta liczba zgłoszeń
od operatorów monitoringu: w 2014 r.
wykryto w ten sposób 1546 zdarzeń,
w 2015 r. – 2508, a w 2016 r. – 2697.
W ubiegłym roku kamery ujawniły
685 przypadków spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych, a strażnicy
zauważyli 221 osób mocno nietrzeźwych, którym ich koledzy udzielili pomocy, 128 zgłoszeń dotyczyło zakłócania
ciszy, spokoju i porządku publicznego,
a 127 przypadków zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc publicznych. Monitoring wspomagał również zabezpieczanie
imprez masowych, kulturalnych oraz
wydarzeń społecznych.
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w W nocy z 27 na 28 stycznia nieznani
sprawcy zniszczyli klatkę schodową
i palili ogień w bloku przy ul. Dąbrówki.
— Klatka schodowa została zdewastowana, a na parterze budynku, w windzie i przy zejściu do piwnicy widoczne
były ślady po paleniu ognia. Jak ustalili
nasi funkcjonariusze, na początku stycznia w tym samym bloku ktoś próbował
podpalić windę — mówi Dawid Błatoń
z rybnickiej straży miejskiej. Strażnicy
proszą mieszkańców o czujność i przekazywanie informacji o podejrzanie
zachowujących się osobach, które
przebywają na klatkach schodowych.
w Rybniccy policjanci ustalili, kogo szczątki znalazł myśliwy w kompleksie leśnym przy ul. Mikołowskiej w Kamieniu
w październiku ubiegłego roku. W ściółce
znalazł on ludzką czaszkę i kości, a później policjanci i strażacy również szczątki
odzieży i obuwia. Przeglądając bazę osób
zaginionych wytypowano potencjalnego
denata. Skontaktowano się z jego rodziną
i porównano wyniki badań genetycznych.
Przypuszczenia okazały się słuszne.
To szczątki 46-letniego mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, który w ubiegłym roku
wyszedł z domu i przepadł bez wieści.
w 6 lutego 21-letni Karol Szymura złożył
w magistracie podpisaną przez 560
osób petycję w sprawie wprowadzenia
w Rybniku w okresie zimy darmowej
komunikacji autobusowej. — Miejska
komunikacja autobusowa powinna
być punktualna, sprawna i tania, ale na
pewno nie darmowa. To nie prywatne
samochody są głównym źródłem zanieczyszczeń. Owszem, wprowadzaliśmy
darmową komunikację w dniach, gdy
zanieczyszczenie powietrza było wyjątkowo wysokie, ale głównie dlatego,
by zwrócić uwagę na problem smogu
— komentuje prezydent Piotr Kuczera.
w Z płyty rynku zniknęła jedna z trzech
pamiątkowych, brązowych tablic, upamiętniająca pobyt Rybniku w 1922 roku
marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeśli to
była kradzież, to nikt jej nie zauważył,
druga hipoteza mówi, że być może tablica jakimś cudem została wywieziona
wraz z zalegającym na rynku śniegiem.
Na dostępnych, archiwalnych nagraniach z monitoringu nic interesującego
nie ma i obsługujący go strażnicy miejscy byli w stanie ustalić jedynie okres,
w którym płyta zniknęła (17 grudnia
– 8 stycznia). Wizyty w okolicznych
punktach skupu złomu też nic nie dały.
Poszukiwania trwają.
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skarbnik miasta Bogusław Paszenda, większa
część kwoty, o którą zwiększono wydatki, to
wydatki zaplanowane, ale niewykonane w
2016 roku; np. kwota prawie 15,9 mln zł, którą
dopisano do budżetowych wydatków jest związana z budową drogi regionalnej Racibórz–
Pszczyna, a konkretnie z wypłatą zaliczek na
poczet odszkodowań za nieruchomości.
Sprawę tych odszkodowań poruszył
w czasie dyskusji Henryk Cebula, który zapytał
m.in., czy wojewoda, który ma zdecydować
o wysokości odszkodowań dla właścicieli
nieruchomości zajętych pod budowę drogi
Racibórz–Pszczyna, zaakceptował wyceny
sporządzone przez rzeczoznawcę na zlecenie
urzędu miasta. Wiceprezydent Janusz Koper
poinformował, iż wojewoda tych wycen nie
wykorzystał i zaangażował swojego rzeczoznawcę do wycenienia nieruchomości, ale
zauważył też, że po pierwsze: dzięki wycenom
sporządzonym na zlecenie miasta właściciele
nieruchomości dowiedzieli się jakiego rzędu
kwot mogą się spodziewać, a po drugie: to na
ich podstawie mieszkańcom, którzy tracąc
dom muszą się postarać o nowe lokum, np.
kupić dom bądź go wybudować, wypłacono
(do dnia sesji) ok. 70 zaliczek na poczet
przyszłych odszkodowań. — Gdybyśmy tych
wycen nie zrobili, to do dnia dzisiejszego ani
ci mieszkańcy, ani my nie wiedzielibyśmy,
jakie kwoty odszkodowań wchodzą w rachubę
i jakiej wysokości zaliczki możemy bezpiecznie wypłacić — przekonywał Janusz Koper,
który poinformował radnych, że do połowy
lutego miasto przejęło 10 budynków, a 4 były
w trakcie przekazywania. Radni dowiedzieli
się też, że po porównaniu wycen wykonanych
na zamówienie miasta z tymi sporządzonymi
na zlecenie wojewody, okazało się, że w kilku
przypadkach wyliczone kwoty znacznie się różnią. O wyjaśnienie tych różnic urząd zwrócił
się już do służb wojewody.
W czasie dyskusji nad korektami budżetu
poruszono też m.in. kwestię kosztów budowy
wiat rowerowych przy rybnickich szkołach.
Michał Chmieliński wyliczył, że stworzenie
jednego miejsca postojowego na rower będzie
kosztować przy uwzględnieniu wszystkich
kosztów 1400 zł. — Jestem tym faktem zasmucony, to festiwal wydatków — skomentował.
W głosowaniu za zaproponowanymi zmianami
w budżecie głosowało 14 radnych, przeciw 4,
a 5 wstrzymało się od głosu. Chwilę później,
już bez dyskusji, przegłosowano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta będące
odbiciem poprawek w samym budżecie. W tym
przypadku uchwałę poparło 17 radnych, a 7
wstrzymało się od głosu.

obejmujące w sumie 11 terenów w różnych
dzielnicach miasta. Pierwszy (MPZP 26)
obejmuje tereny w rejonie ulic: Wrębowej
(Niedobczyce), Górnośląskiej (Niedobczyce),
Frontowej (Niewiadom), Rudzkiej (Stodoły)
i Sportowej (Niewiadom). Drugi (MPZP 28)
tereny w rejonie ulic: Dębowej (Kłokocin),
Nowej (Chwałowice), Pod Wałem (Północ),
Józefa Poniatowskiego (Północ), Przemysłowej (Paruszowiec-Piaski) i Brzezińskiej
(Ligota-Ligocka Kuźnia).
Jak tłumaczył naczelnik wydziału architektury Janusz Orzeł, wspólnym mianownikiem
dla pierwszych pięciu obszarów jest zmiana ich
przeznaczenia z „usług publicznych”, zapisanych w planie zagospodarowania z roku 2005
na „zabudowę usługową”. Problem w tym,
że usługi publiczne mogą realizować władze
samorządowe bądź państwowe, a spora część
tych terenów ma prywatnych właścicieli, co
w praktyce oznacza dla nich brak możliwości
inwestowania. W przypadku terenów w rejonie
ul. Górnośląskiej (Niedobczyce) nowy plan
dopuszcza również zabudowę mieszkaniową,
a w rejonie ul. Sportowej także produkcyjnousługową. Pierwszy plan uchwalono przy 12
głosach „za”, 4 „przeciw” i 7 wstrzymujących.
Drugi plan zagospodarowania przestrzennego
(6 terenów), jak określił naczelnik Janusz
Orzeł, to „plan naprawczy”, przywracający
warunki zabudowy określone we wcześniejszych planach zagospodarowania, które
w obowiązującym obecnie dokumencie zostały
mocno ograniczone. Uchwałę w głosowaniu
poparło 18 radnych, 3 głosowało przeciw,
a 4 wstrzymało się od głosu.
Nowe plany są oczywiście zgodne z nowym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.

Łatwiej o rehabilitację

Dzięki tej zmianie niepełnosprawni
rybniczanie powyżej 67. roku życia będą
mogli nieodpłatnie skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w Bushido. Mowa
o zmianie wprowadzonej do przyjętego
w ubiegłym roku Programu wsparcia dla
niepełnosprawnych mieszkańców Rybnika
w dostępie do rehabilitacji. Jak wyjaśnił
wiceprezydent Piotr Masłowski, w ubiegłym
roku z usług rehabilitacyjnych skorzystało
łącznie 67 osób między 18 a 67 rokiem życia
(25 osób w wieku 18-44, 4 osoby między 45
a 54 rokiem życia oraz 38 starszych), czyli
mniej niż zakładane wcześniej w programie 80
osób. — Dlatego proponujemy zniesienie górnej
granicy, tak by osoby powyżej 67. roku życia też
mogły skorzystać z rehabilitacji świadczonej w
Bushido — tłumaczył wiceprezydent. Uchwała, która została przyjęta przy jednym głosie
wstrzymującym, zmienia też tryb naboru wnioRadni uchwalili również dwa nowe sków, który prowadzi Ośrodek Pomocy Spoplany zagospodarowania przestrzennego łecznej. Będzie się on odbywać nieprzerwanie
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aż do 31 października. Po ich weryfikacji, na
koniec każdego miesiąca, OPS opracuje listy
osób, które trafią później do Bushido.

Program na tak
Następnie radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie przyjęli Program działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami dla
miasta Rybnika na lata 2017-2020. —
Główne cele programu to przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin, wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży, promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych
oraz zapobieganie niepełnosprawności — wyliczał Piotr Masłowski. Wiceprezydent zwrócił
też uwagę, że program jest zgodny ze strategią
Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+
i ułatwi ubieganie się o środki zewnętrzne,
m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. — Dokument podlegał też konsultacjom społecznym, w wyniku
których 15 instytucji zgłosiło uwagi, a sporo
z nich zostało uwzględnionych — podsumował
Piotr Masłowski.

Podwyżka
Ostatnia uchwała podjęta w czasie lutowej sesji dotyczyła miesięcznego wynagrodzenia prezydenta miasta. Wzrośnie ono
o 98 zł brutto. Wszystko dlatego, że tegoroczna sejmowa ustawa budżetowa podwyższyła
o 22,96 zł nie rewaloryzowaną od 2008 roku
tzw. kwotę bazową, której używa się do
wyliczania pensji osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i samorządowe.
W konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie prezydenta naszego miasta mogłoby wynosić prawie 12.526 zł. Ostatecznie
w przyjętej jednogłośnie i bez dyskusji uchwale, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.,
określono, że będzie to kwota brutto 12.463 zł.

Kochane pieniądze…
Ostatni punkt sesji rozpoczął głos byłego prezydenta Adama Fudalego, który
wystąpił z propozycją powołania zespołu
do spraw zmiany regulaminu RM – m.in.
po to, by można było w trakcie obrad wycofać projekt budzącej zastrzeżenia uchwały.
I był to jeden z nielicznych w tym punkcie
postulatów nie generujących kosztów.
Radny Mariusz Węglorz (Wspólnie dla Rybnika) zapowiedział przedstawienie jesienią
projektu wraz z wizualizacje domu opieki dla
niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych
(ośrodek mógłby wybudować np. prywatny
inwestor, który później prowadziłby placówkę pokrywając koszty jej funkcjonowania
z dotacji urzędu wojewódzkiego oraz z opłat
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podopiecznych); zaproponował też by, wzorem innych miast, ujawniać aktywność radnych
podając do wiadomości, w jakich miejskich
imprezach czy w wydarzeniach brali udział.
Radna Anna Gruszka postawiła pytanie czy
miasto posiada własność terenu, po którym
przebiega ul. św. Józefa i czy jest to droga
publiczna. A ponieważ z mapki wynika, że nie,
na jakiej podstawie została zbudowana. Radna
odpowiedź otrzyma na piśmie.
Po medialnych doniesieniach o zmianach
w zagospodarowaniu strefy Juliusza, o wyjaśnienia prosiła radna Mirela Szutka (PiS).
Później do tego samego tematu nawiązał
radny Łukasz Dwornik (PiS). W odpowiedzi
pełnomocnik Wojciech Student zapewnił, że
koncepcja się nie zmieniła i zapowiedział, że
po zakończeniu prac nad dokumentacją techniczną wszystkich obiektów, władze miasta
przedstawią szeroką prezentację całości. Zaprzeczył jakoby w ramach mającego powstać
w strefie Juliusza ośrodka opieki senioralnej
(Regionalny Ośrodek Geriatryczny ROGER)
miał funkcjonować zakład leczniczo-opiekuńczy; potwierdził natomiast stworzenie w nowo
wybudowanym obiekcie placówki opieki długoterminowej oraz mieszkań wspomaganych
i ambulatorium. Więcej o planach zagospodarowania dawnego szpitala Juliusza piszemy
na str. 16. Na razie nie ma również mowy
o wygaszaniu Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Żużlowej. Jak mówił wiceprezydent Piotr
Masłowski, najpierw trzeba obiekt ROGER
zbudować, potem go wypełnić, co potrwa
5-6 lat, a następnie zdecydować, czy nadal
inwestować w obiekt przy Żużlowej, czy wybudować nowy. Pogłoski o likwidacji DPS-u
pojawiły się przy okazji planów budowy hali
lekkoatletycznej, dla której, ze względu na
lokalizację, budynek przy ul. Żużlowej (dawny
hotel robotniczy) mógłby stanowić zaplecze
hotelowe.
W odpowiedzi na przekazane przez radną
Szutkę skargi mieszkańców Gotartowic i Boguszowic na nienależyte odśnieżanie niektórych ulic, wiceprezydent Koper przypomniał
o kategoryzacji dróg od pierwszej do czwartej
kolejności odśnieżania, a także fakt, że od
nowego roku usługi te prowadzi nowa firma,
której kierowcy musieli nauczyć się topografii swojego odcinka. Radna przekazała też
w imieniu rady dzielnicy Gotartowice i Aeroklubu ROW prośbę o rozważenie przez
władze miasta przyznania honorowego obywatelstwa wybitnemu mistrzowi szybowcowemu
Jerzemu Makuli. Prezydent Kuczera obiecał
rozpocząć dyskusję na ten temat od spotkania
z szefami klubów radnych.
Radny Andrzej Wojaczek (BSR) pytał
o losy tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która zginęła
z płyty rynku (jest poszukiwana). Podjął też
temat koniecznego remontu Domu Kultury
cd. na stronie 8
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w W lutym kopalnia Jankowice, która
w ubiegłym roku obchodziła swoje
100-lecie, rozpoczęła eksploatację
nowej ściany na pograniczu Świerklan i Marklowic. Węgiel miał być wybierany na głębokości od 240 do 300
m pod ziemią metodą na zwał, co
oczywiście będzie skutkować szkodami górniczymi, czyli m.in. osiadaniem
terenu. Trudno więc się dziwić, że
mieszkańcy tamtego rejonu są tym
faktem mocno zaniepokojeni.
w 6 lutego Michał Wojaczek zrezygnował z funkcji przewodniczącego zarządu dzielnicy Zamysłów
(był nim od kwietnia 2015). Swą
decyzję tłumaczy licznymi obowiązkami zawodowymi, ale deklaruje,
że nadal będzie się udzielał społecznie jako członek rady dzielnicy.
Nowym przewodniczącym zarządu
dzielnicy został radny rady miasta
Franciszek Kurpanik.
w Firma z Katowic jedna z dziewięciu
biorących udział w zorganizowanym przez urząd miasta przetargu
rozbuduje Przedszkole nr 7 przy ul.
Solskiego w dzielnicy Północ. Nowy
segment, mogący pomieścić cztery
przedszkolne oddziały, który ma być
gotowy na 18 sierpnia, ma wybudować za nieco ponad 2,9 mln zł.
w 23 lutego, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, w Teatrze Ziemi Rybnickiej miała się odbyć finałowa gala
konkursu na Człowiek Roku portalu
Rybnik.com.pl.
w Od 1 marca tymczasowym szefem
szpitalnego oddziału ratunkowego
szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach będzie dr Edward Chrapek,
ale jeszcze w marcu dyrekcja lecznicy ma ogłosić konkurs na nowego
ordynatora SOR-u. Dotychczasowy
kierownik tego oddziału Rafał Woźnikowski, pediatra i specjalista medycyny ratunkowej, który tworzył SOR
i kierował jego pracą przez ostatnich
12 lat zrezygnował z pracy w szpitalu, w którym w sumie przepracował
25 lat. Swą decyzję tłumaczy coraz
trudniejszymi warunkami pracy,
a konkretnie rosnącą liczbą pacjentów i brakiem lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.
Umowa wiążąca go z Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym nr 3 została rozwiązana za porozumieniem
stron.
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w Chwałowicach, czym wywołał dłuższą
polemikę. Radny zauważył, że przeznaczona
na to kwota 350 tys. zł (stanowiąca nota bene
najwyższą kwotę przeznaczoną na inwestycję w
tej dzielnicy w ogóle) jest zbyt mała, bo remontu wymaga m.in. scena, instalacja elektryczna,
monitoring i zagrzybione piwnice. Okazuje się,
że potrzeby remontowe zgłaszają wszystkie
prawie placówki kultury, bo nie wszystko udało
się zrobić w trakcie ich nie tak dawnej modernizacji. W tej sytuacji dyrektorzy na specjalnym
spotkaniu zgodzili się, by ze względu na ograniczony budżet roczny, placówki remontować
kompleksowo po kolei. Taka odpowiedź nie
zadowalała radnego Wojaczka, tym bardziej,
że jak powiedział, nie wie on, kto na spotkaniu
dyrektorów reprezentował DK w Chwałowicach, skoro jego dyrektor jest na zwolnieniu
lekarskim, dlatego wystąpił o przekazanie mu
protokołu z tego spotkania. Do dyskusji na ten
temat zgłosiła się również radna Ewa Ryszka
(BSR), wyrażając wątpliwości, czy to właśnie
DK w Niedobczycach miałby być remontowany
w pierwszej kolejności. Jak tłumaczył pełnomocnik Wojciech Student, chodzi głównie
o należący do tej placówki tzw. dom orkiestry,
w którym dziecięce i młodzieżowe grupy zainteresowań mają bardzo złe warunki pracy.
Prośbą o uwzględnienie spóźnionego wniosku
o dotację na wymianę źródła ciepła mieszkańca
Raszowca radny Wojaczek przywołał aktualny
temat niskiej emisji, podjęty również przez radną Krystynę Wałach (WdR), która zaapelowała
o zwiększenie środków na ten cel. Przypomina-

jąc, że pula na dotacje zwiększona została o 400
proc., prezydent Kuczera tłumaczył, że nie ma
możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb,
bo kosztowałoby to pół miliarda złotych. Po
raz kolejny prezydent wyraził opinię, że jedynym sposobem polepszenia jakości powietrza
są ogólnopolskie, systemowe rozwiązania.
Dowodem na to jest Kraków, który wymienił
za budżetowe pieniądze 3 tys. pieców, a teraz
wycofuje się z tego programu, bo w obliczu 13
tys. nowych kominów powstałych w kotlinie
krakowskiej, stracił on swój sens. Prezydent
zapowiedział też swój udział z ramienia Śląskiego Związku Miast i Powiatów w debacie pt.
„Smog – przyczyny i możliwości zwalczania” na
forum komisji senackiej, gdzie miał przedstawić wszystkie rybnickie doświadczenia w tym
zakresie. Piotr Kuczera wyraził nadzieję, że
senat przyczyni się do przyspieszenia prac nad
kompleksowymi rozwiązaniami, ale zauważył
też, że w przygotowywanym rozporządzeniu
ministerialnym zaszły niepokojące zmiany
pomiędzy deklarowaną wcześniej treścią,
a zapisem skierowanym do konsultacji, który,
jak to ujął prezydent, legalizuje właściwie
wszystko czym się pali i handluje, co wypacza
cały sens dokumentu.
W kontekście ograniczania przez śląskie
uczelnie działalności w kampusie, zaniepokojenie o jego przyszłość wyraził Wojciech
Kiljańczyk, sugerując, że funkcję edukacyjną
można wspomóc działalnością gospodarczą,
m.in. poprzez komercjalizację laboratoriów czy
stworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości; w odpowiedzi prezydent przyznał, że

miasto chciałoby utrzymać funkcję edukacyjną
i wzmocnić obecność w nim biznesu.
Radny Andrzej Oświecimski (WdR) przedstawił petycję mieszkańców części ul. Stawowej,
by wykonać brakujący fragment kanalizacji
przy okazji planowanej modernizacji ul. Mikołowskiej.
Radny Jerzy Lazar (PiS) upomniał się o nauczycieli, którym grozi utrata pracy w wyniku
wdrożenia reformy szkolnictwa. Jak mówił
wiceprezydent Wojciech Świerkosz, utrzymanie miejsc pracy ułatwiłoby zapowiadane, ale
niedotrzymane wykreślenie z karty nauczyciela na przejściowy okres wprowadzania reformy
punktu zobowiązujący gminę do wypłacania
tzw. średnich na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. W tej sytuacji większa
liczba nauczycieli na niepełnych etatach jest
poważnym zagrożeniem dla budżetu miasta.
Radny Arkadiusz Szweda (PiS), który
poprzez pytanie o możliwość wykorzystania
w Rybniku kominowych elektrofiltrów włączył
się w dyskusję o smogu, sprawdził też liczbę
uchylonych przez nadzór prawny wojewody czyli
wadliwych uchwał w tej kadencji (4-5%), zastanawiając się nad przyczynami takiej sytuacji.
Krystyna Stokłosa (PO) zwróciła uwagę na
osuwającą się skarpę nad Nacyną na odcinku
od mostu na ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej,
a wiceprezydent Koper zapewnił, że miasto
w związku z tą sytuacją jest w kontakcie ze
Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych i próbuje wyegzekwować jego działania, ale sprawa, jak zawsze, rozbija się o brak
funduszy na koncie Śląskiego Zarządu.

Apel do Rządu RP w sprawie podjęcia 2017 roku w Rybniku odnotowano rekordowe stężenie 4. Powstanie specjalnych programów wsparcia finansowego dla terenów najbardziej dotkniętych
skutecznych działań wpływających na poprawę pyłów, które wyniosło 3126% normy.
W
naszym
przekonaniu
przygotowanie
przez
rząd
niską emisją.
jakości powietrza w Polsce
Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska
zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się
do przedwczesnej śmierci około 45-48 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Statystyczny obywatel Polski
żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha
zanieczyszczonym powietrzem. O złym stanie powietrza w Polsce Najwyższa Izba Kontroli alarmowała
w swoim raporcie już w 2000 roku.
Oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości
powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10, PM 2,5 oraz poziomu
benzo(a)pirenu. Liczba dni z przekroczeniami w 2015 roku
wyniosła nawet 117 dla województwa śląskiego. Stężenia
w poprzednich latach wielokrotnie przekraczały dopuszczalne normy.
Rybnik od wielu lat zmaga się z problemem niskiej
emisji. Programy uruchamiane przez władze Rybnika, m.in. dopłaty do wymiany kotłów, a także do
termomodernizacji, przez ograniczoną ilość środków
finansowych, nie są w stanie w całości zlikwidować
szkodliwego zjawiska w postaci smogu. Na początku
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RP rozwiązań prawnych przy jednoczesnych działaniach władz samorządowych, wpłynie pozytywnie
na zmniejszenie problemu niskiej emisji nie tylko
w Rybniku, ale w wielu obszarach naszego kraju.
Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości,
by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo
złą jakość powietrza. Niezwykle istotne jest przygotowanie zmian, które będą dotyczyć całego kraju,
będą systemowe, a to kompetencja rządu. Należy
także wspomóc samorządy wojewódzkie oraz lokalne
w walce o poprawę jakości powietrza. W związku
z powyższym apelujemy o przygotowanie regulacji
prawnych obejmujących:
1. Wprowadzenie norm jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży oraz zakaz sprzedaży paliw emitujących największe zanieczyszczenia na rynku detalicznym.
2. Określenie minimalnych norm standardów emisyjnych dla sprzedawanych oraz użytkowanych kotłów.
3. Przygotowanie specjalnych programów pomocowych dla osób najbiedniejszych – dopłat do termomodernizacji oraz zmiany źródła ciepła, obniżenie
stawek podatkowych dla dopuszczonych do obrotu
paliw stałych, prądu, gazu używanych do celów
grzewczych.

5. Zmiany w ustawach Prawo budowlane i energetyczne, uprawniające samorządy do możliwości
administracyjnego nakazywania podłączania się
do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych.
6. Ogólnokrajowe przepisy umożliwiające kontrolę
spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów
z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych
w sektorze komunalno-bytowym.
7. Wprowadzenie ulgi podatkowej na cele remontowobudowlane związane z kompleksowymi działaniami
termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych
i wymianą źródeł ogrzewania na niskoemisyjne
i wysokosprawne.
Powyższe rozwiązania winny zostać wprowadzone
bez zbędnej zwłoki z zachowaniem czasu na konsultacje społeczne z samorządowcami, przedstawicielami
organizacji pozarządowych oraz obywatelami.
Radni Rady Miasta Rybnika
Apel zostanie przekazany prezesowi rady ministrów, marszałkowi województwa śląskiego oraz
gminom i powiatom województwa śląskiego,
a także posłom i senatorom z terenu naszego
województwa.
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Radna Krystyna Wałach zwróciła uwagę na spowodowane zimowymi warunkami wybrzuszenia na chodnikach
i drodze rowerowej przy dopiero co zmodernizowanej
ul. Rudzkiej w Chwałęcicach i Stodołach. Wyrażając
podziw, że oku radnych nic nie umknie, wiceprezydent
Koper zapewnił, że służby miasta już są po spotkaniu
z wykonawcami i naprawa zostanie przeprowadzona
w ramach gwarancji.
Radny Henryk Cebula poprosił na piśmie o listę
umorzeń zaległych czynszów przez ZGM za grudzień
ub. roku oraz sprawozdanie z audytu w RSK. Poinformował też o zalewaniu części ul. Chodkiewicza; nawiązał
również do styczniowego spotkania z dużymi rodzinami
w bibliotece, prosząc o sprostowanie informacji, że to
RM uchwala wysokość cen biletów, a wiceprezydent
Masłowski przyznał, że popełnił błąd przypisując przyznawanie ulg w opłatach za przejazd komunikacją miejską radzie, a nie prezydentowi. Następnie wywiązała się
dłuższa dyskusja czy planowane w budynku przy ul. Borki
37c mieszkania komunalne można nazwać nowym zasobem czy nie. Radny uważa, że w byłym internacie lokale
mieszkalne już były, a ich przebudowy nie można uważać
za pozyskanie 27 nowych, komunalnych mieszkań, jak
twierdzą władze. Natomiast, jak tłumaczyli pełnomocnik
Student i wiceprezydent Masłowski, według definicji
internat to budynek zamieszkania zbiorowego, a nie
mieszkania. Ponadto od kilku lat budynek jest opuszczony i jego wnętrze wymaga całkowitej przebudowy,
której efektem będą w sensie prawnym mieszkania nowe.
Radna Maria Polanecka-Nabagło (BSR) odniosła
się do wydatków miasta w układzie dzielnicowym,
stwierdzając, że budżet dzielnicy Maroko-Nowiny jest
zdominowany przez wydatki oświatowe, co zrozumiałe,
natomiast jeśli chodzi o inwestycje, szczególnie drogowe, jest mało imponujący. A remontu wymaga wiele
dróg i chodników, zaś niektóre w trybie pilnym, jak
ul. Zebrzydowicka, Broniewskiego czy Orzepowicka.
Po wygłoszeniu opinii, że w sali obrad należałoby
zmienić w żyrandolu żarówki na energooszczędne, radny Franciszek Kurpanik (PO) zwrócił uwagę na fatalną
nawierzchnię ul. Klasztornej od ul. 3 Maja w kierunku
ul. Wieniawskiego, a prezydent zapewnił, że droga
ta zostanie wyremontowana, a w przyszłości wejdzie
w strefę Juliusza. Radny Kurpanik z żalem skomentował też plan wyburzania zdewastowanego dworku
przy ul. Jarzynowej, będącego ostatnim budynkiem
tzw. majątku Florianshof. Ponieważ dworek był częścią
historii dzielnicy Zamysłów, zostanie zachowana jego
dokumentacja w postaci zdjęć i opisów. I tym nostalgicznym akcentem posiedzenie RM zakończono (jak się
okazuje, konserwator wojewódzki wstrzymał rozbiórkę
i taki stan obowiązywał w momencie zamknięcia tego
numeru „GR”).
• • •
W czasie lutowej sesji znów sporo było sporów, utarczek słownych i emocjonalnych wystąpień, które trudno
nam relacjonować na łamach gazety. Przypominamy,
że pełny zapis kolejnych sesji rady miasta jest dostępny
na miejskim kanale internetowego portalu YouTube.
(WaT), (S), (r)

Kolejna sesja RM odbędzie się 16 marca o g. 16.

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

Terminy, konta, przelewy
15 marca przypada termin płatności Z kolei przychodząc zapłacić podatek do
pierwszej, kwartalnej raty podatku urzędu najlepiej zabrać decyzję podatkood nieruchomości (kolejne w połowie wą ze sobą.
Zwracamy uwagę, że obecnie miasto
maja, września i listopada).
O wysokości rocznego podatku i wysokości rat (najczęściej czterech) mieszkańcy
zostali powiadomieni pisemnie decyzjami
podatkowymi prezydenta Rybnika, dostarczonymi im przez gońców urzędu miasta.
Przypominamy, że należności te można regulować na kilka sposobów, m.in.
w kasach w urzędzie miasta (ul. Chrobrego 2 i ul. Rzeczna 8), ale magistrat
zachęca do korzystania z bezgotówkowych form płatności, głównie przelewów
internetowych. W polu „tytuł wpłaty”
należy wpisać: swoje imię i nazwisko,
numer ewidencyjny, znajdujący się
w lewym górnym rogu decyzji podatkowej (nad kodem kreskowym) oraz okres,
którego dotyczy wpłata (która rata).

Za wodę i ścieki
zapłacimy
mniej
Od początku kwietnia klientów
rybnickich „Wodociągów” będzie
obowiązywać nowa taryfa opłat za
wodę i ścieki. Tym razem jednak nie
czeka nas podwyżka, ale obniżka, choć
niewielka.
Cena wody pozostanie bez zmian, ale
o 2 grosze mniej zapłacimy za każdy kubik (1 m3)
odprowadzonych ścieków. Krótko mówiąc,
każde gospodarstwo domowe, korzystające
z usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i dobrodziejstw kanalizacji, kubik wody będzie od kwietnia kosztować

obsługuje PKO Bank Polski S.A., dlatego
w decyzjach podane są nowe numery kont
bankowych (poprzednie są nieaktualne).
Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych. Do kasy miasta trafia 48,14% podatku dochodowego od osób fizycznych,
więc łączna kwota tych udziałów stanowi
znaczącą część budżetu miasta. Stąd apel
prezydenta Rybnika Piotra Kuczery do
wszystkich mieszkańców Rybnika, również
do osób, które nie są zameldowane w
Rybniku, ale tutaj przebywają (mieszkają),
pracują lub w inny sposób identyfikują się
z miastem, by swoje roczne zeznania podatkowe, czyli PIT-y, złożyły w rybnickim
urzędzie skarbowym.
(WaT)
o 2 grosze mniej, czyli już nie 14,71 zł, ale
14,69 zł (5,41 zł za wodę + 9,28 zł za ścieki).
To właściwie pierwsza obniżka opłaty za odbiór ścieków oraz łącznej ceny wody i ścieków
w historii rybnickich „Wodociągów”, a konkretnie od 2001 roku, bo to od tego czasu
rybniczanie płacą za ścieki według wskazań
wodomierzy. Wcześniej obowiązywała opłata
ryczałtowa niezależna od ilości faktycznie zużytej wody. Nowa taryfa będzie obowiązywać
do końca marca 2018 roku.
W porządku obrad lutowej sesji znalazła
się uchwała o zatwierdzeniu nowej taryfy
PWiK w Rybniku, ale radni zgodnie z kilkuletnią już tradycją „wyrzucili” ją z porządku
obrad. Taka praktyka to reakcja na realia
prawne, bo nawet gdyby rada miasta nie
przyjęła nowych taryf, to i tak weszłyby one
w życie w planowanym przez PWiK terminie.
(WaT)

Debiutanci i stali bywalcy
Od kilku lat na mocy umowy zawartej z władzami Chorzowa, osoby
znajdujące się w stanie upojenia alkoholowego, które np. zaniemogły gdzieś
w plenerze, trafiają do chorzowskiej izby wytrzeźwień. Za usługi te miasto
płaci 150 tys. zł rocznie.
Kwota ta nie pokrywa całych kosztów trzeźwienia w bezpiecznych warunkach, ale
chorzowska placówka pobiera przecież opłaty od osób, które odzyskały w jej progach
kontakt z rzeczywistością. Oczywiście zważywszy na status majątkowy części klienteli
wyegzekwowanie należności nie zawsze się udaje.
W ujęciu statystycznym do izby wytrzeźwień w 2016 roku trafiło z Rybnika 756 osób,
w tym 94 kobiety;168 osób w I kwartale, 217 w II, 194 w III i 177 w IV. Faktycznie osób
tych jest znacznie mniej, bo niektórzy lądowali tam dwa i więcej razy. Rekordzista,
zmarły w grudniu Paweł J. (47 l.) w minionym roku trzeźwiał tam w sumie 19 razy,
po raz ostatni we wrześniu. W sumie trafił do chorzowskiej izby wytrzeźwień 59 razy.
Rekord w gronie nadużywających alkoholu kobiet ustanowiła Małgorzata G. (50 l.),
którą do chorzowskiego przybytku dla „ululanych” odwożono 18 razy.
(WaT)
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Autobusem taniej, czyli mobilność po nowemu
Od 1 marca zmieniają się ceny biletów autobusowych i opłaty za parkowanie. Zmiany są duże i jednoznacznie wskazują
na kierunki polityki transportowej miasta. Dzięki nowym cenom podróżowanie autobusem będzie znacznie tańsze, co ma
zachęcić mieszkańców do wyboru właśnie transportu publicznego. Co ważne – proponowane zmiany są kompleksowe,
obejmują wszystkie rodzaje opłat.
Mat. prasowe UM Rybnika

Na pewno dobrą wiadomością jest
znaczna obniżka cen większości biletów
autobusowych. Nowy cennik wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom, równocześnie
jeszcze bardziej promując posługiwanie się
e-Kartą. Ma też na celu poprawę punktualności autobusów. Zmiany to także likwidacja
drugiej strefy – wszystkie przejazdy poza
Rybnikiem będą kosztować tyle samo. A jak
to wygląda w szczegółach?

Bilety okresowe

Zacznijmy od biletów okresowych – przeciętny Kowalski zapłaci teraz za podstawowy
bilet jedynie 70 złotych, podczas gdy dotychczas płacił 90 zł. Dodatkowo wydłużeniu ulegnie okres ważności, zamiast 28 dni
bilet będzie ważny 30 dni.
— W Rybniku długość okresu ważności
była krotnością tygodni, a tak naprawdę
wygodniejszy jest okres trzydziestodniowy.
W dużych miastach to powszechnie stosowana praktyka, bilet 30-dniowy funkcjonuje
w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu,
w Poznaniu. Nie ma co silić się na oryginalność — wyjaśnia Bartosz Mazur, doradca
prezydenta ds. transportu zintegrowanego.
Nowe rozwiązanie to zatem nie tylko duża
obniżka ceny, ale i większa wygoda.
— Promujemy bilety okresowe, ponieważ najważniejsi są stali klienci. Korzystają
z autobusów na co dzień, czasem także poza
„typowymi” dojazdami do pracy czy szkoły.
Wpływy z biletów okresowych mają bardzo
ważne, stabilizujące znaczenie — podkreśla
prezydent Piotr Kuczera. — Wielu ludzi kupuje bilety okresowe miesiąc w miesiąc, no,
może poza okresem wakacji.
W przypadku biletów na strefę pozamiejską cena biletu 30-dniowego wyniesie 90 zł
(dotychczas 96 zł lub 108 zł – zależnie od relacji). W ten sposób także dla mieszkańców
innych miejscowości: Jejkowic, Gaszowic,
Rydułtów czy Radlina opłacalne będzie
skorzystanie z autobusu w dojazdach do
Rybnika. Spadkowi cen biletów 30-dniowych towarzyszyć będzie też obniżka cen
biletów ważnych odpowiednio 7 i 14 dni.

Prezydent Piotr Kuczera ma nadzieję, że wyższe opłaty parkingowe skłonią rybniczan do częstszego korzystania z transportu publicznego
i rowerów

że sama e-Karta jest wydawana bezpłatnie.
Jedynym warunkiem jej otrzymania jest
zasilenie kwotą 8 złotych. Za samą kartę
nie płaci się nic, wpłacone środki w całości mogą być wykorzystane na przejazdy.
Kartę można doładowywać wielokrotnie
i korzystać z tańszych przejazdów. Uaktualniona lista punktów doładowań, a także
miejsc, w których można uzyskać e-Kartę,
znajduje się na stronach Zarządu Transportu
Zbiorowego.
Obniżka cen biletów na e-Karcie będzie
znaczna. Dziś podstawowy bilet w granicach
Rybnika kosztuje 2,80 zł – po zmianach cena
wyniesie okrągłe 2 złote. Jeśli zaś przejedziemy tylko dwa przystanki, zapłacimy zaledwie
złotówkę.
— Promocyjne ceny przejazdów są jednak
ważne wyłącznie wówczas, gdy oprócz
rejestracji wejścia do autobusu przyłożymy
kartę także przy wyjściu. System jest tak
zbudowany, że przy wsiadaniu pobierze
z karty pełną opłatę wg cennika u kierowców (czyli 4 złote), a następnie „zwróci” odpowiednią kwotę podczas przyłożenia karty
do kasownika przy wysiadaniu — wyjaśnia
Kazimierz Berger, dyrektor ZTZ. W przypadku
Przejazdy jednorazowe
przejazdu do dwóch przystanków system
Ale przecież nie każdy jeździ autobusem zwróci 3 zł (sam przejazd będzie kosztował
codziennie, cała rzesza korzysta z komuni- złotówkę), w przypadku dalszej podróży po
kacji miejskiej jedynie czasami. Dla tej grupy Rybniku – zwróci odpowiednio 2 złote. Gdy
przygotowano także atrakcyjną ofertę na wyjedziemy poza granice Rybnika, zapłacie-Karcie. Warto w tym miejscu przypomnieć, my w ten sposób 3 zł.
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Dzięki temu, że likwidacji ulega druga
strefa, opłata za przejazd poza granice
Rybnika będzie jednakowa niezależnie
od miejsca docelowego. To uproszczenie
oznacza też obniżkę cen przejazdów jednorazowych w niektórych relacjach, np.
z Marklowic czy Rud.

Przesiadki
za symboliczną opłatą

Bardzo ważną zmianą jest obniżenie
opłaty za kolejny przejazd, po przesiadce.
Tu obniżka jest największa – dziś taki drugi
przejazd kosztuje złotówkę, a od 1 marca
cena spadnie do symbolicznych 10 groszy.
To bardzo ważna zmiana, która zachęca
także do przejazdów w relacjach, w których
trzeba się przesiadać.
— Nierzadko otrzymujemy sygnały
o potrzebie uruchomienia nowej linii, gdyż
gdzieś brakuje bezpośredniego autobusu.
Dziś jednak trudno jest weryfikować takie sygnały, ponieważ część osób w ogóle rezygnuje
z przejazdu przesiadkowego. Teraz będzie
inaczej, zmiana powoduje, że opłata za drugi
przejazd będzie jedynie symboliczna — dodaje
Bartosz Mazur. — To pozwoli na wypracowanie optymalnego układu komunikacyjnego,
nad którym pracujemy. Zwyczajnie nie da się
zapewnić bezpośredniej linii w każdej relacji i
chodzi o rozsądną równowagę pomiędzy tymi
ciągami, które są obsługiwane przez linie bezpośrednie, a tymi, gdzie trzeba się przesiadać.
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Wydłużeniu ulegnie też czas potrzebny
na przesiadkę. Dziś drugi przejazd należy
rozpocząć kwadrans po wyrejestrowaniu się
z poprzedniego autobusu, od 1 marca czas
między wyjściem z autobusu a wejściem do
drugiego zwiększy się do 20 minut.

Uproszczenie
u kierowców

Od 1 marca zmianie ulegnie też cena
biletu u kierowcy. W tym przypadku, niezależnie od tego, skąd i dokąd jedziemy,
zapłacimy 4 złote. Chodzi o to, by kwota
była „okrągła”. To znakomicie upraszcza
pracę kierowców, a przecież chcemy też
poprawiać punktualność autobusów. Już
nie będzie zastanawiania się, ile kosztuje
bilet do konkretnego przystanku, czy to jest
pierwsza czy druga strefa, zniknie kłopotliwe odliczanie drobnych.
Jeszcze raz należy podkreślić, że za samą
e-Kartę nie zapłacimy nawet grosza i jest ona
dostępna dla każdego. Dlatego sprzedaż
biletów przez kierowców trzeba traktować
jako coś uzupełniającego, jako „ostatni
kanał dystrybucji” biletów. Uproszczenie
w tym względzie pozwoli poprawić punktualność, ułatwi pracę kierowców. Pamiętajmy,
że ich podstawowym zadaniem jest dowieźć
nas do celu, przede wszystkim bezpiecznie.

Coś dla uczniów
i przedszkolaków

Wygodnym rozwiązaniem dla szkół
i przedszkoli jest bilet edukacyjny. Stanowi
on odpowiedź na potrzeby związane z organizacją szkolnych wycieczek – do teatru
czy domu kultury. Chodzi o to, by dzieciaki
od najmłodszych lat traktowały komunikację miejską jako coś normalnego, jako coś,
z czego się na co dzień korzysta. Jednocześnie takie wyjazdy zorganizowanych grup
odbywają się w tzw. międzyszczycie. To czas,
kiedy w autobusach jest znacznie więcej
wolnego miejsca i aż prosi się zachęcać
szkoły i przedszkola do jego wykorzystania.

Mobilność
krótkookresowa

Zupełnie nową ofertą jest też bilet dobowy, wprowadzany do cennika od 1 marca.
W cenie 8 zł w granicach Rybnika, a 10 zł –
na całej sieci możliwe będzie poruszanie się
wszystkimi autobusami ZTZ przez cały dzień.
Ta oferta jest kierowana do osób, które mają
do pozałatwiania różne sprawy w różnych
częściach miasta i chcą mieć przysłowiowy
„święty spokój” – raz zapłacić za bilet,
a potem tylko z niego korzystać.
— Takie bilety są popularne w innych miastach. Wiadomo, szczególnie ważne są one
tam, gdzie jest dużo turystów, w Krakowie
czy w Warszawie. Rybnik jest dotąd najwiękcd. na stronie 12
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szym miastem, w którym nie ma w ofercie
biletu dobowego — zauważa Bartosz Mazur.
— Równocześnie bardzo ważne jest, aby był
on dostępny „od ręki”, czyli także u kierowcy. Konieczność załatwienia różnych spraw
bardzo często nie jest planowana, chcemy,
aby bilet dobowy był pierwszym wyborem
np. w sytuacji awarii samochodu.
Bilet dobowy będzie występował
w dwóch wariantach. Będzie możliwość
zakodowania go na rybnickiej e-Karcie
i wówczas będzie on ważny do godziny
24 następnego dnia po aktywowaniu.
W przypadku biletu kupowanego u kierowcy będzie on ważny 24 godziny od chwili
zakupu. Ta niewielka różnica ma skłonić do
kodowania tego rodzaju biletu na e-Karcie
wszystkich tych, którzy mogą to sobie zaplanować.

Drożej za parkingi

Zmianie ulegną też ceny parkingów
w strefie płatnego parkowania. Za godzinę
postoju zapłacimy 2,50 zł. Cena została tak
skalkulowana, aby parkowanie było droższe od przejazdu autobusem. Z kolei cena
abonamentu parkingowego w śródmieściu
zrównana zostanie z ceną 30-dniowego autobusowego biletu okresowego i wynosić
będzie 70 zł.
— To wyraźny komunikat, że chcemy premiować tych, którzy dojeżdżają autobusami
czy rowerem — stwierdza prezydent Piotr
Kuczera. — Zmiana akcentów polityki transportowej jest konieczna, jeśli nie chcemy
udusić się w smogu. Do ludzi przemawia
komunikat, że autobus jest tańszy niż parking. To oczywiście pewne uproszczenie,
zazwyczaj autobusem jedziemy dwukrotnie, tam i z powrotem, z drugiej strony
znów na parkingu też nierzadko stoimy
dłużej. Ale chodzi o psychologię, chcemy,
żeby ludzie wiedzieli, w jakim kierunku idą
zmiany i dlaczego one są miastu tak bardzo
potrzebne.
Oczywiście niepodobna wyobrazić sobie,
że nagle wszyscy porzucą samochody. Niekiedy faktycznie nie ma innej możliwości
niż jazda samochodem, dlatego nie wprowadza się jakichś bardzo drastycznych narzędzi typu całkowita likwidacja parkingów
w śródmieściu. Jednak trzeba pamiętać,
że miasto nie jest z gumy, ulice są zakorkowane, a samochody – wszechobecne.
Niemałą część zanieczyszczeń powietrza
powodują właśnie samochody. Znacznie
więcej korzyści miastu przynosi ten, kto
do śródmieścia przyjeżdża autobusem –
nie zajmuje bezproduktywnie przestrzeni
na pozostawiany samochód, nie generuje
smogu, nierzadko wstąpi do cukierni po
małe co nieco…
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Zrównoważona
alternatywa

Jednocześnie z zamiarem budowy lokalnego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna
miasto pokazuje, że w coraz większym
stopniu dba także o alternatywę wobec
samochodu. Wprowadzenie nowego cennika biletów autobusowych i parkingów
to tylko jeden z elementów polityki zrównoważonej mobilności. Prezydent Kuczera
nie pozostawia złudzeń: — Zmiany są konieczne. Te, które wprowadzamy teraz, to
element większej całości. Warto przytoczyć
przepust pod dworcem w Paruszowcu – to
nie tylko udostępnienie kolei dla mieszkańców dzielnicy Północ, to także udrożnienie
pewnego ciągu pieszego i rowerowego.
Nawet dziś, bez dobrych dróg rowerowych,
widać trochę rowerów w zakładach na ulicy
Przemysłowej, a przecież gdy udostępnimy
ludziom odpowiednią infrastrukturę, to
nagle może się okazać, że wygodniej jest
przyjechać do pracy na dwóch kółkach
nawet z dalszych dzielnic, z Rybnickiej
Kuźni, Wielopola czy z Golejowa. Kolejnym
elementem tej układanki są wiaty rowerowe, które wiosną staną przy rybnickich
szkołach, dla zachęcenia młodzieży do tej
formy dojazdów. Nie wszystko widać od
razu, ale efekty przyjdą na pewno.
Prezydent dodaje też: — W ostatnim
czasie podjęliśmy też szereg drobnych inicjatyw, może niewidocznych na pierwszy
rzut oka, ale dość ważnych dla pasażerów.
Uzupełniono niektóre brakujące przystanki – na Raciborskiej w kierunku centrum,
na Żorskiej przy marketach, w dzielnicy
Ligocka Kuźnia. Ale to nie wszystko.

Internetowa wyszukiwarka połączeń miała
drobny błąd przy liniach okrężnych, jak
14 czy 18 – teraz już działa prawidłowo.
Z okien autobusów zniknęły stare schematy
linii. Już się zdezaktualizowały, dlatego je
usunięto, by nie wprowadzać pasażerów
w błąd. Konsekwentnie dążymy też do
eliminacji niesprawnych wyświetlaczy na
autobusach.
Nowy cennik to nowa jakość. Jest on
dopracowany w sposób kompleksowy –
zawiera różne pozycje, skonstruowane
z myślą o różnych potrzebach i różnych grupach podróżnych. W ofercie pozostają np.
bilet zrównoważony, na limitowaną liczbę
przejazdów dla posiadaczy samochodów,
bilety dla gimnazjalistów czy preferencje
dla rodzin wielodzietnych. Oferta wpisuje
się w szersze spektrum działań miasta na
rzecz zrównoważonego transportu. To
nie tylko promocja autobusów, ale także
udogodnienia dla rowerzystów, dla pieszych, eliminacja barier architektonicznych
w infrastrukturze. Korzyści z podjętych
działań będą wielorakie – mowa nie tylko
o czystszym powietrzu, ale też np. o centrum z większą liczbą przestrzeni przyjaznej
mieszkańcom.
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Plan zrównoważonej
mobilności miejskiej
uchwalony
Na lutowej sesji miejscy radni przyjęli w formie uchwały Plan zrównoważonej
mobilności miejskiej. Ten kierunkowy dokument wskazuje podstawowe założenia
polityki transportowej na najbliższe lata. Wyjaśnia też powody, dla których bardziej
zrównoważone podejście do systemu transportowego jest koniecznością. To nie tylko
kwestia smogu, ale też terenu zajętego pod drogi i parkingi czy bezpieczeństwa
pieszych oraz rowerzystów.
długie przejazdy nie były konieczne. Zmiany potrzebują czasu, ale już najwyższy czas
zacząć nad tym pracować.
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej nie ogranicza się wyłącznie do śródmieścia, w końcu problemy transportowe dotykają każdej dzielnicy Rybnika.
W jednym przypadku będzie to brak drogi rowerowej, w innym – niedomagania
transportu publicznego, w jeszcze innym
– brak bezpiecznego przejścia dla pieszych
w newralgicznym miejscu. Dlatego zaproponowane w planie kierunki zmian są
możliwe do zastosowania na terenie całego
miasta.
Wypada w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie zapisów planu – przede wszystkim
rybniczanom, którzy poświęcili swój czas
i energię na uwagi kierowane na różnym
etapie prac nad dokumentem. Dzięki
temu można mówić, że przyjęty plan jest
wynikiem konsensusu odnośnie kierunków
rozwoju transportu w Rybniku.
Materiały przygotowane przez biuro prasowe UM
Wacław Troszka

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jest – wbrew pozorom – przede
wszystkim dokumentem urbanistycznym.
Pokazuje on pewną wizję miasta: miasta
przyjaznego do życia, miasta dla wszystkich
mieszkańców, nie tylko tych zmotoryzowanych. Plan skłania do pewnej refleksji nad
całym miastem, nad rolą poszczególnych
środków transportu w kształtowaniu tkanki
miejskiej, ale też do refleksji nad własnym
najbliższym otoczeniem. Ileż to razy zdarza
się nam utyskiwać na samochody rozjeżdżające osiedlowe trawniki, czy na brudne
plamy wyciekającego z samochodów oleju.
To wszystko rzutuje na wizerunek miasta
w oczach mieszkańców, w oczach gości
i w oczach inwestorów.
Dziś blisko połowa podróży jest
w Rybniku realizowana samochodem – czy
koniecznie tak musi być? Chcemy dawać
racjonalną alternatywę dla samochodu,
poprzez różne działania. Plan akcentuje
nie tylko promowanie alternatywnych
sposobów przemieszczania się, jak autobus, kolej czy rower, ale podkreśla także
potrzebę takiej aranżacji przestrzeni, aby

Wprowadzane zmiany, które mają zrównoważyć mobilność rybniczan, a przede wszystkim przekonać ich do miejskich autobusów prezydent
Piotr Kuczera przedstawił w czasie konferencji prasowej zorganizowanej 22 lutego w… autobusie
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Pomimo panujących jeszcze warunków zimowych, trwa budowa gruntowo-szutrowej dotąd ul. Wisławy Szymborskiej w Popielowie. Prace rozpoczęto
od kanalizacji deszczowej, realizowanej
równolegle do istniejącej już kanalizacji
sanitarnej. Cała inwestycja (podbudowa, asfaltowa nawierzchnia, odwodnienie, skarpy) powinna być gotowa
w ciągu ok. 6 miesięcy. Przypominamy,
że w tym czasie, poza możliwością
dojazdu do posesji, droga będzie zamknięta.
Lada dzień ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę
kolejnego fragmentu ul. Rudzkiej (etap
IV) od granicy z Orzepowicami na
odcinku pomiędzy dwiema groblami.
Również na początku marca pojawi
się ogłoszenie o przetargu na remont
wyjątkowo zniszczonej ul. Grunwaldzkiej; niebawem uruchomiony zostanie
też przetarg na przebudowę odcinka
ul. Podmiejskiej od miejsca za ul. św.
Maksymiliana, gdzie wcześniej modernizację zakończono, aż do bramy
elektrowni. W marcu zostaną podpisane umowy na remonty dróg po
okresie zimowym; zniszczenia zagrażające bezpieczeństwu drogowemu na
bieżąco naprawiają Rybnickie Służby
Komunalne.
Warto się zastanowić, w jaki sposób
do służb drogowych docierają informacje o stanie dróg. Rzadkością nie są
oczywiście interwencje mieszkańców,
choćby w sprawie naprawy przysłowiowej dziury w drodze; również radni
z poszczególnych dzielnic wskazują
miejsca wymagające remontu. Być
może opinii publicznej mniej znane są
działania wydziału dróg, polegające
na permanentnym przeglądzie dróg
miasta. Pracownik z odpowiednimi
uprawnieniami, objeżdża ulice filmując,
dzięki specjalnemu oprogramowaniu,
ze szczegółami ich stan, będący podstawą i argumentem do podjęcia robót.
Obowiązek przeglądu dróg nakłada na
gminę ustawa o drogach publicznych.
(r)
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P ro j e k t a n c i b ę d ą pilnować drogowców
Wiadomo już, kto będzie nadzorować budowę rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz–Pszczyna. W magistracie
rozstrzygnięto pierwszy z dwóch przetargów związanych z realizacją tej epokowej inwestycji.

Wacław Troszka

Jeszcze w styczniu wyłoniono firmę, efektu. Sprawdzane będą również materiały się, że dokumentacja spełnia wszystkie krya właściwie konsorcjum firm, które będzie przywożone na budowę. Inżynier kontraktu teria zarówno formalne, jak i merytoryczne,
nadzorować budowę i pilnować, by wszystko będzie również przygotowywać kolejne raporty można będzie podpisać umowę. — To firma
zostało wykonane zgodnie z projektem oraz dla instytucji Unii Europejskiej, która inwestycję specjalizująca się w budowie obiektów inżyniezasadami sztuki budowlanej. Wszystko po to, współfinansuje — mówi wiceprezydent Janusz ryjnych, co w przypadku drogi R-P, na trasie
by solidnie zbudowana droga jak najdłużej, Koper.
której zaprojektowano 13 obiektów mostowych,
bez napraw i remonjest wartością dodatkotów służyła kierowwą — mówi naczelnik
com. Obowiązki tzw.
wydziału dróg Jacek
inżyniera kontraktu
Hawel.
pełnić będzie konW poprzednim nusorcjum, które tworzą
merze „GR” ilustracją
dwie firmy – Drogomateriału o drodze
wa Trasa Średnicowa
Racibórz–Pszczyna
z Katowic i MP Mosty
była graficzna mapka
z Krakowa. Ta ostatprzedstawiająca jej
nia opracowała wczeprzebieg. Wzbudziśniej dokumentację
ła ona niepokój nietechniczną drogi, któktórych czytelników,
ra będzie budowana,
ponieważ nie dość
co ma niebagatelne
precyzyjnie pokazała
znaczenie, bo np. doprzebieg drogi przez
konanie koniecznych
tzw. Królewiok, las
korekt w projekcie
pomiędzy Boguszowinie będzie stanowić
cami a Chwałowicami,
większego problemu.
sprawiając wrażenie
— Współpracujemy
jakby biegła wzdłuż
już od jakiegoś czasu;
Konsorcjum dwóch firm, które będzie nadzorować budowę drogi Racibórz–Pszczyna oraz drogi Śródmiejskiej, współtworzy krakowska firma ul. Brzeziny Miejskie.
łączą siły dwie drogoW rzeczywistości bieMP Mosty, która wcześniej opracowała projekt techniczny budowy tej drogi. Umowę w magistracie podpisano w ostatnim dniu stycznia
we firmy, które dobrze
gnie przez las, gdzie
radzą sobie na rynku. MP Mosty specjalizuje
Umowę w sprawie nadzorowania budowy już trwa wycinka drzew. W pierwszej wersji
się w projektowaniu i nadzorach, a Drogowa drogi Racibórz–Pszczyna przedstawiciele planowano wprawdzie poprowadzenie drogi
Trasa Średnicowa z Katowic w nadzorach in- urzędu miasta oraz obu firm tworzących kon- górą, na północ od Królewioka, jednak kilkawestycyjnych. Przygotowany jest już zespół do sorcjum, które wygrało przetarg, podpisali naście lat temu Kompania Węglowa złożyła
nadzorowania budowy drogi Racibórz-Pszczyna; w magistracie 31 stycznia.
wniosek o zmianę przestrzennego planu zakluczowi pracownicy to grupa 20 doświadczogospodarowania w tym miejscu, bo fedrowanie
nych fachowców, którzy zjedli zęby na niejednej Wykonawca tuż, tuż
pod pierwotnym śladem drogi i jej infrastrukPrawdopodobnie na początku marca turą naraziłoby górnictwo na ogromne koszty
budowie. Kadra będzie zresztą na bieżąco dostosowywana do potrzeb. Jako projektanci tej drogi ogłoszone zostaną wyniki przetargu na w razie wystąpienia szkód górniczych.
znamy doskonale dokumentację i zastosowane wykonawcę drogi Racibórz–Pszczyna.
Do zamknięcia tego numeru „GR” miasto
Przypomnijmy: na budowę ponad 10-kilo- przejęło już 11 z przeznaczonych do wyburzerozwiązania, co bardzo ułatwi nam nadzorowanie budowy — mówi prezes spółki MP Mosty metrowego odcinka drogi Rybnik otrzymał nia budynków w śladzie drogi Racibórz–Pszczydotację w wysokości prawie 300 mln zł. na. Część mieszkańców zobowiązanych jest do
Paweł Samek.
— W urzędzie miasta nie mamy specjalistów, Zakończenie budowy planowane jest na II opuszczenia domów do końca marca, część do
potrzebnych do nadzorowania takiej budowy. poł. 2019 r.
końca kwietnia. Wyburzenie nieruchomości
Zgodnie z nowelizacją ustawy o zamówie- jest zadaniem wykonawcy inwestycji, który
Decyzja środowiskowa nałożyła na nas obowiązek zaangażowania w zespole inżyniera kon- niach publicznych, startujące w przetargu jest też dysponentem wszystkich materiałów
traktu specjalistów do następujących nadzorów: firmy budowlane składają dokumentację pochodzących z rozbiórki – drewna, konstrukcji
ornitologicznego, chiropterologicznego (nieto- w formie oświadczeń. Dopiero firma, która metalowych czy gruzu, który może być wykoperze), botanicznego, herpetologicznego (płazy otrzymała najwyższą punktację, wzywana jest rzystany np. jako kruszywo na drogi dojazdowe
i gady), archeologicznego i konserwatorskiego. do ich potwierdzenia odpowiednimi doku- do budowy. Z uwagi na potencjalne dewastacje
Mamy oczywiście nadzieję, że żadnego złotego mentami. W przypadku przetargu na realiza- opuszczonych budynków czy nielegalne w nich
pociągu na trasie tej inwestycji nikt nie odkryje cję drogi R-P jest to Przedsiębiorstwo Usług przebywanie (co już miało miejsce), na bieżąco
i, że innych niespodzianek, które się zdarzają, Technicznych Intercor z Zawiercia. Firma ta przeprowadzane są kontrole wyspecjalizowanej
też nie będzie. Jeśli inżynier kontraktu stwierdzi, przedstawiła najtańszą ofertę (351.225.700 zł) firmy ochroniarskiej. Spore zdziwienie służb
że jakąś partię robót wykonano nieprawidłowo, i aktualnie miasto czeka na potwierdzające przejmujących jeden z opuszczonych budynków
wykonawca będzie musiał je zwyczajnie popra- oświadczenia dokumenty, które zostaną wzbudziła… lodówka pełna jedzenia.
wić, aż do osiągnięcia zakładanego w projekcie poddane szczegółowej weryfikacji. Jeśli okaże
(WaT), (r)
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Dobiegły końca konsultacje projektu uchwały antysmogowej,
która wiosną ma trafić pod obrady Sejmiku Województwa
Śląskiego. Swoje uwagi do projektu zgłosił i prezydent
Rybnika, i związek naszego subregionu.
Przypominamy, że jeden z głównych paragrafów tej uchwały mówi
o wprowadzeniu od 1 września
zakazu spalania w domowych piecach mułów i flotokoncentratów.
Prezydent Piotr Kuczera projekt
zaopiniował pozytywnie, zwrócił jednak uwagę „na postulaty
i spostrzeżenia rybniczan, które
wymagają zastanowienia i wyjaśnień.” Swoje bardzo praktyczne
uwagi, będące pokłosiem rozmów
z mieszkańcami zawarł w siedmiu
punktach, w których zwraca m.in.
uwagę na problem zapasów niedozwolonego opału. Jeśli kluczowe
paragrafy uchwały antysmogowej sejmiku zostaną uchwalone
w niezmienionej formie, od września tego roku będzie obowiązywał
zakaz spalania w domowych piecach mułów i flotokoncentratów.
Pytanie co z mieszkańcami, którym
w kotłowniach pozostaną mniejsze
lub większe zapasy mułu czy flotu.
— Należy się więc zastanowić, co
w tej sytuacji? — napisał prezydent
Kuczera. Napisał też, że muszą
zostać uruchomione programy
dotacyjne dla mieszkańców, obejmujące termomodernizację budynków i wymianę źródła ciepła
bądź przyłączenie budynku do sieci
ciepłowniczej bądź gazowej, ale
też programy pomocowe dopłat
do opału dla najbiedniejszych
mieszkańców. Inne rozwiązanie
to obniżenie opłat akcyzowych na

paliwa, co spowoduje spadek cen
gazu ziemnego w Polsce.
Kolejną kwestią poruszoną
przez prezydenta są mało precyzyjne nieraz zapisy i regulacje, które
bardzo utrudnią egzekwowanie
nowych przepisów. Chodzi m.in.
o zakaz palenia „drewnem, którego
wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.”
Na koniec prezydent Kuczera
poprosił o jak najszybsze uchwalenie niniejszej uchwały, „przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczowych
opinii mieszkańców.”
Sześć swoich uwag do projektu
uchwały antysmogowej przesłał
również Zarząd Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z Siedzibą w Rybniku. W jednym
z nich związek postuluje, by uchwała dopuszczała stosowanie kotłów
klasy piątej z automatycznym podajnikiem i z rusztem awaryjnym,
z którego można korzystać np.
w przypadku awarii podajnika.
W projekcie uchwały jest zapis
dopuszczający do użytku piece
z podajnikiem klasy V, ale bez rusztu awaryjnego. Związek postuluje
też, by o tym, czy są techniczne
i ekonomiczne możliwości podłączenia konkretnego budynku do
sieci ciepłowniczej bądź gazociągu
decydowało przedsiębiorstwo dostarczające ciepło sieciowe bądź
gaz. 		
(WaT)

N a p o c z ą t k u l u t e g o w Ry b n i c k i m I n k u b a t o r z e
Technologicznym przy ul. Jankowickiej 23 swój śląski oddział
otworzyła Izba Gospodarki Elektronicznej.

Izba elektroniczna
To pierwszy regionalny oddział izby, która za główny cel stawia sobie
wspieranie rozwoju e-gospodarki i przedsiębiorców działających na rynku gospodarki cyfrowej. Dziś bez udziału technologii cyfrowych trudno
wyobrazić sobie jakąkolwiek dziedzinę gospodarki, więc działania IGE,
która obecnie zrzesza 200 firm członkowskich są bardzo różnorodne
i obejmują z jednej strony szkolenia, i to tak przedsiębiorców, jak
i potencjalnych konsumentów, a z drugiej działania, których celem
jest likwidacja różnego rodzaju barier prawnych nie tylko w Polsce, ale
i w krajach Unii Europejskiej, utrudniających rozwój tej branży. Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej Patrycja Sass-Staniszewska do
wszystkich tych poczynań na rzecz rozwoju tej branży zamierza włączyć
również samorządy i uczelnie wyższe, nie wspominając już o lokalnym
biznesie. Jednym ze sztandarowych projektów IGE jest Szkoła gospodarki cyfrowej, czyli organizowane cyklicznie zajęcia warsztatowe dla
grupy 20 przedsiębiorców. W Rybniku pierwsze takie warsztaty odbyły
się 16 lutego, a kolejne zaplanowano na 18 maja. Izba edukuje też
seniorów organizując szkolenia dotyczące np. zakupów w internecie.
Z kolei na listopad tego roku zaplanowano ogólnopolską konferencję
poświęconą cyfryzacji w samorządzie.
(WaT)
Wacław Troszka

Uwagi antysmogowe

Uroczysta inauguracja działalności Oddziału Śląskiego Izby Gospodarki Elektronicznej obyła się 9 lutego
w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Na zdjęciu od lewej Sebastian Christow, dyrektor
Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju, prezes IGE Patrycja Sass-Staniszewska
oraz prezydent Rybnika Piotr Kuczera

Ekodotacje wyczerpane
Jeszcze przed połową lutego zaprzestano przyjmowania wniosków mieszkańców
o ekodotacje, czyli dopłaty m.in. do wymiany pieców na bardziej ekologiczne, do
zmiany sposobu ogrzewania budynku bądź do jego termomodernizacji.
Powód oczywisty – wyczerpanie środków
przeznaczonych na ten cel w tegorocznym
budżecie miasta. To kwota 5 mln zł, tymczasem
na zrealizowanie 485 przyjętych wniosków, jeśli
wszystkie okażą się zgodne z regulaminem,
potrzeba będzie 5,4 mln zł.
— To, że przed połową lutego kończą się
przeznaczone na ten rok pieniądze świadczy
o sukcesie przedsięwzięcia. Proponowane
dotacje okazały się dla mieszkańców atrakcyjne i zmobilizowały ich do działania. Jego
efekty przyczynią się z kolei do poprawy jakości
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powietrza — podkreśla prezydent Rybnika
Piotr Kuczera. Tak dużego zainteresowania
mieszkańców ekodopłatami trudno nie wiązać
z ciągłą obecnością tematu smogu w mediach,
ale też z udziałem miasta w różnego rodzaju
kampaniach informacyjnych propagujących
walkę z niską emisją, walkę o poprawę jakości
powietrza w sezonach grzewczych.
Krótko po informacji o wyczerpaniu środków
przeznaczonych na ekologiczne dofinansowania pojawiły się pytania o możliwość przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków. Pytali

o to m.in. radni w czasie lutowej sesji. Oto
odpowiedź jaką usłyszeliśmy od prezydenta
Piotra Kuczery:
— Kroję te dotacje na miarę wysokości budżetu naszego miasta. I tak kwota przeznaczona na
nie w tym i w ubiegłym roku była bardzo duża;
nastąpił wzrost tych środków o 400 proc. Na dziś
nie przewiduję przeznaczenia na ekodotacje dodatkowych pieniędzy. Z uporem będę powtarzał,
że potrzebujemy prawnych rozwiązań systemowych, czyli ogólnokrajowych, które położą kres
kluczowym nieprawidłowościom związanym
z niską emisją. Chodzi przede wszystkim o wyeliminowanie z rynku detalicznego złej jakości
opału oraz pieców-kopciuchów, emitujących
duże ilości zanieczyszczeń — mówi prezydent
Piotr Kuczera.
(WaT)
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Walczą o pieniądze na Juliusza
Miasto rozpoczęło starania o pieniądze na remont i modernizację zabytkowego
poszpitalnego kompleksu Juliusz. O dotacje na modernizację trzech budynków
będzie zabiegać w trzech różnych konkursach organizowanych przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

generalnie urządzone pomieszczenia biurowe, ale
również kameralne sale, w których bez asysty osób
trzecich, w kameralnej atmosferze będzie można
rozmawiać o trudnych rodzinnych sprawach.
Według kosztorysu inwestycja ta ma kosztować
blisko 3,7 mln zł, ale miasto zabiega o unijne
dofinansowanie, które w najlepszym wypadku
może pokryć aż 85 proc. tych kosztów (3,1 mln zł).
Wszystko będzie zależeć od ostatecznych wyników
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
w Katowicach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Co ważne dotyczy on tylko i wyłącznie
gmin oraz powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmującego trzy miasta na
prawach powiatu, trzy powiaty ziemskie i 22 gminy.
Kwota, która zostanie rozdysponowana w tym konkursie to 26 mln zł. Stosowny wniosek w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach przedstawiciele
rybnickiego magistratu złożyli w końcu stycznia,
a rozstrzygnięcie konkursu, według aktualnych
informacji, powinno nastąpić w maju.
W znacznie trudniejszym, bo ogólnopolskim
konkursie, władze miasta będą rywalizować

Mat. prasowe UM Rybnika

Na pierwszy ogień idzie usytuowany najbliżej ul.
Miejskiej, osobno stojący, dwukondygnacyjny budynek dawnej dermatologii, w którym prezydent Piotr
Kuczera i jego współpracownicy chcą urządzić Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny, w którym
swoje siedziby będą miały instytucje wspierające
rodziny na różne sposoby, m.in. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej funkcjonujący obecnie
w popularnych „kostkach” na osiedlu Nowiny przy
ul. Floriańskiej oraz działająca z nim w swoistej
symbiozie filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Znajdą tam się również pomieszczenia, z
których doraźnie będą mogły korzystać organizacje
pozarządowe, czyli m.in. stowarzyszenia działające
na rzecz rodzin. Powierzchnia użytkowa dawnej
dermatologii to obecnie 522 m2, ale po zagospodarowaniu nieużywanego dotąd poddasza, zwiększy
się ona do 593 m2. Dokumentacja techniczna jest
już gotowa. W ramach modernizacji wymieniony
zostanie m.in. dach budynku, stolarka okienna i
wszystkie instalacje, a przede wszystkim zmieni
się układ pomieszczeń. Zainstalowany zostanie
też kocioł gazowy, który będzie zasilać centralne
ogrzewanie. W zabytkowym budynku zostaną

o unijne środki na modernizację i remont pawilonu Juliusz. To centralny i największy budynek
dawnego szpitala, usytuowany między kaplicą
a pawilonem Rafał (pierwszy od ul. Miejskiej).
Skala przedsięwzięcia będzie tu znacznie większa niż w przypadku dermatologii, zwłaszcza,
że spodziewana dotacja ma też pokryć koszty
jego specjalistycznego wyposażenia. Zgodnie
z przedstawianą już wcześniej koncepcją, budynek
zostanie przeznaczony na Rogerium – centrum
poznawcze, które ma być samorządową jednostką
kultury, utrzymywaną w myśl założeń wspólnie
przez miasto i urząd marszałkowski. Gotowa jest
już nawet koncepcja nowoczesnej, multimedialnej
ekspozycji, która będzie tam prezentowana, a ta będzie związana przede wszystkim z przyrodniczymi
zainteresowaniami Juliusza Rogera, choć będzie
można tam również zobaczyć, jak wyglądał Rybnik
za jego życia. Założenie podstawowe jest takie, by
wiedza przyrodnicza była prezentowana w bardzo
atrakcyjnej formie, opartej na bezpośredniej obserwacji i doświadczeniach.
Ogólnopolski konkurs, w którym ma zostać rozdysponowanych 500 mln zł na ochronę dziedzictwa
kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma ogłosić w drugim kwartale tego roku;
nieoficjalnie mówi się, że konkursowe wnioski
o dofinansowanie będzie można składać do końca
kwietnia. Miasto ma już gotowy projekt modernizacji pawilonu Juliusz i pozwolenie na budowę.
Ostatnim szpitalnym budynkiem, który ma
zmienić się w ośrodek tętniący życiem jest pawilon
Rafał. Jak informuje magistrat, trwają
jeszcze uzgodnienia z marszałkiem województwa, co do jego nowej funkcji. Wiele
wskazuje na to, że w wyniku współpracy
z Okręgową Izbą Lekarską powstanie tam
coś w rodzaju muzeum historii śląskiej medycyny i farmacji, w którym będzie można
zobaczyć m.in. wiele interesujących medycznych eksponatów. W tym przypadku
o finansową pomoc władze Rybnika będą
się ubiegać w konkursie regionalnym, który
urząd marszałkowski ma ogłosić dla całego
województwa.
Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie
z planem, modernizacja dawnej szpitalnej
dermatologii ruszy jeszcze w tym roku.
Wacław Troszka

Tak po modernizacji będzie się prezentować dawna dermatologia

W największym poszpitalnym pawilonie Juliusz ma powstać na wskroś nowoczesny ośrodek kulturalnoedukacyjny
Zdjęcia: Wacław Troszka

Budynek, w którym kiedyś funkcjonował szpitalny oddział dermatologii, zostanie zmodernizowany
jako pierwszy
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Sala koncertowa dla szkoły Szafranków

Są pieniądze, będzie grało!
Powstanie osobnej, efektownej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku jest
przesądzone. Projekt jej budowy znalazł się wśród dziesięciu innych inwestycji,
które otrzymały unijne dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
pomieści salę koncertową na 300 osób, chóralną na
50, salę warsztatów muzyczno-ruchowych dla 20
dzieci, salkę do muzyki dawnej na 6 osób, a także
salki do ćwiczeń dla uczniów oraz hol z kawiarnią
i przestrzenią ekspozycyjną dla ok. 350 osób oraz studio nagrań. Ważnym elementem wysokiej oceny rybnickiego projektu było spełnienie kryterium, że sala służyć
będzie nie tylko działalności dydaktycznej, ale również
kulturalnej w szerszym znaczeniu. — Tu pomogła nam
Wizualizacje: Pracownia KS99

— Rybnik ma wiele pięknych obiektów kulturalnych,
brakuje jednak miejsca, które spełniałoby parametry
prezentacji muzyki klasycznej — mówiła na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej dyrektor szkoły Romana Kuczera, która z wielką determinacją zabiegała
o powstanie takiego obiektu, mając wsparcie miasta nie
tylko przy okazji organizacji wcześniejszego konkursu
na projekt budynku, ale również w przygotowaniu dokumentacji na ministerialny konkurs o dofinansowanie.

Wizualizacja sali koncertowej od strony zachodniej. Przez wielkie „okno” będzie widać przede wszystkim bazylikę św. Antoniego

Prezydent Piotr Kuczera przyznał, że pomysł zyskał
całkowitą akceptację samorządu, bo szkoła jest znakomitym „towarem eksportowym” i ambasadorem miasta,
a budynek sali ma szansę stać się, obok bazyliki, nowym
symbolem miasta. — To był bardzo wymagający konkurs,
bo już na etapie składania konkursowego wniosku trzeba
było posiadać nie tylko pełną dokumentację, ale i pozwolenie na budowę. Wprawdzie z racji ogólnopolskiego zasięgu konkursu konkurencja była duża, ale wiele projektów
nie spełniło wymaganych kryteriów, zarówno formalnych,
jak i merytorycznych — mówił Bartłomiej Kozieł z wydziału rozwoju urzędu miasta, którego zaangażowanie
dyrektor Romana Kuczera szczególnie podkreśliła.
Szóste miejsce na liście rankingowej obejmującej projekty „infrastruktury niezabytkowej” zagwarantowało
otrzymanie unijnej dotacji w wysokości prawie 16,6
mln zł, przy całkowitej wartości inwestycji wynoszącej,
wraz z kosztem dokumentacji, prawie 20,4 mln zł
(koszt kwalifikowany 19 mln 489 tys. zł). Wkład własny
w wysokości ponad 3,8 mln zł zapewniło ministerstwo
kultury, któremu podlegają szkoły artystyczne. Obiekt
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historia szkoły i rola braci Szafranków w tworzeniu środowiska muzycznego i, szerzej, kulturalnego oraz pracy
na jego rzecz. Mamy tradycje wychodzenia z naszą ofertą
„w miasto” oraz współpracy z miejskimi placówkami kultury czy stowarzyszeniami. I to się nie zmieni – sala będzie
otwarta na wszelkie propozycje, z zastrzeżeniem, że będą
to przedsięwzięcia z zakresu kultury wysokiej — mówiła
dyrektor Romana Kuczera. — Tu zgadzam się z filozofią
Joanny Wnuk-Nazarowej, dyrektor Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia, która przed niespełna
dwoma lat przeniosła się do swojej wspaniałej siedziby
Katowicach. I to porównanie nie jest przypadkowe,
bo jak zdradził prezydent Kuczera, jeden z fachowców
w branży powiedział mu, że nowa sala dla szkoły będzie „…takim małym NOSPR-em”. Miejmy nadzieję,
że również w zakresie akustyki, którą ma się zająć
jedna z najlepszych niemieckich firm poprawiających
m.in. warunki w centrum muzycznym Pendereckiego
w Lusławicach. To właśnie brak w Rybniku miejsca o odpowiednich warunkach akustycznych dla muzyki żywej
stał u podstaw starań o budowę sali. — Mam nadzieję,

Wnętrze

że po jej powstaniu Piotr Paleczny nie będzie miał dylematu czy zagrać w Teatrze Ziemi Rybnickiej czy w obecnej
szkolnej sali, bo w obu przypadkach mury pochłaniają
zbyt wiele dźwięku — mówi dyrektor Romana Kuczera.
Jak mówił pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji
i gospodarki przestrzennej Wojciech Student, od czasu
powstania Teatru Ziemi Rybnickiej, czyli początku lat
60., nie wybudowano w Rybniku tak interesującego pod
względem architektonicznym budynku, jakim będzie
nowa sala. Pracownia KS99 z Koszalina, której projekt
wygrał konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich, zasłynęła m.in. wielokrotnie
nagradzaną koncepcją architektoniczną Biblioteki
Śląskiej w Katowicach. Nasza sala to również, jak
mówi Wojciech Student, projekt wybitny, wpisujący się
znakomicie w miejsce, w którym ma być zrealizowany,
czyli pomiędzy bazyliką św. Antoniego, która będzie
widoczna przez specjalne przeszklenie, a budynkiem
szkoły. — Powstanie interesująca i spójna architektonicznie strefa sacrum-profanum, a dzięki nowym ciągom
pieszo-jezdnym, parkingom i zieleni, uporządkowana
zostanie przestrzeń wokół niej. To ważne, bo w obszarze
tym zlokalizowanych jest kilka miejskich i publicznych
obiektów jak pływalnia, sala sportowa, Zespół Szkół
Technicznych czy duża przychodnia przy ul. Byłych
Więźniów Politycznych, dla których wspólnym mianownikiem jest problem z parkowaniem. Dlatego oprócz
powiększenia szkolnego placu parkingowego w miejscu
wyburzonego latem budynku gospodarczego, parking
powstanie na części posesji domu dziecka, urządzony na nowo zostanie też parking wokół przychodni.
— W realizację inwestycji nie będą zaangażowane środki
z budżetu miasta, ale równolegle z budową zmieniać się
będzie cały kwartał od bazyliki do ul. Byłych Więźniów
Politycznych. To dla miasta dodatkowa wartość — dodał
prezydent Piotr Kuczera. Otwarta jest kwestia domu
przedpogrzebowego, a właściwie nie licującego z tą
funkcją baraku na terenie bazyliki. Jest dobra wola
parafii, by ten problem rozwiązać i, jak mówi Wojciech
Student, po rozstrzygnięciu przetargu na zagospodarowanie całej przestrzeni, przyjdzie czas na porządkowanie
spraw własnościowych.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie się w II połowie br., a marzeniem dyrektor Romany Kuczery jest otwarcie sali w połowie grudnia 2018 r.,
w trakcie obchodów jubileuszu 85-lecia powstania
Szkoły Muzycznej „Szafranków”. — I tego będziemy się
trzymać — zakończyła z optymizmem dyrektor szkoły.
Wiesława Różańska

17

Stara Harcówka jak nowa
Klub Kultury Harcówka w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia jest wśród miejskich placówek kultury
ostatnią, która doczekała się kompleksowej modernizacji.

Wacław Troszka

Jak ważnym miejscem dla lokalnej społeczności jest Harcówka, świadczy udana akcja mieszkańców sprzeciwiających
się w 2012 r. planom władz samorządowych sprzedaży obiektu,
udokumentowana blisko 1400 podpisami pod specjalną petycją. Uratowany obiekt nie był w najlepszej kondycji technicznej,
trzeba było zatem pomyśleć o gruntownym remoncie. Jak
mówił kierownik placówki Mieczysław Błaszczyk, intensywne
starania i konsultacje pozwoliły w 2014 roku przygotować
i zatwierdzić projekt modernizacji, a dodać trzeba, że pewne
starania czyniła już jego poprzedniczka Danuta Dronszczyk.
Rozpoczęty w połowie 2016 roku remont objął: wymianę
pokrycia dachu, podmurowywanie brakujących fundamentów,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej całego
obiektu, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu,
dostosowanie sali widowiskowej do wymagań akustycznych,
wymianę instalacji CO oraz wodno-kanalizacyjnej, przebudowę
sceny, wykonanie reżyserki światła i dźwięku, a także remont
pomieszczeń biurowych, bibliotecznych, socjalnych (powstała
toaleta dla niepełnosprawnych), powiększono też parking.
Ze względu na charakter działalności Harcówki, szczególnie
istotne było wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia sceny i akustyki. Jak mówił Mieczysław Błaszczyk, a wie co
mówi, bo przed studiami artystycznymi ukończył technikum
budowlane, od początku remontu, który zakończył się pod
koniec listopada, roboty przebiegały profesjonalnie i niezwykle
sprawnie, a na placu budowy pracowało codziennie blisko
czterdzieści osób. Przez ostatnie dwa miesiące trwały już prace
porządkowe i reorganizacyjne. Koszt remontu przekroczył
2 miliony złotych.

Jedną z pierwszych imprez w odnowionej Harcówce był koncert
popularnych arii operetkowych, operowych i musicalowych
„Z wizytą u pana Straussa” w wykonaniu Sabiny Olbrich-Szafraniec
i Mieczysława Błaszczyka oraz tria instrumentalnego w składzie Grażyna
Griner, Wioletta Marecka, Adam Zając

Nowe wnętrze filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
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***
Działalność Klubu Kultury Harcówka została wznowiona
na początku grudnia. Na nowej, zdecydowanie bardziej
przyjaznej i artystom, i publiczności, scenie wystąpił stały
„rezydent”, utytułowany chór kameralny Autograph (dawny
DAR) pod dyrekcją Joanny Glenc, młoda pianistka Agata
Frystacka, a tło muzyczne zapewnił zespół Jerzego Gorgonia. Odbył się też pokaz tanga argentyńskiego w wykonaniu
Iwony Wojciechowskiej i Antoniego Żoczka, którzy będą
prowadzić tu kurs tego wyjątkowej urody, ale i trudności,
tańca. Wręczono też nagrody zwycięzcom zorganizowanego
wspólnie z Gimnazjum nr 10 turnieju tenisa stołowego dla
seniorów, a odebrali je Antoni Kałuża, Marian Kotyrba
i Piotr Reinchardt. Nie każda placówka może się poszczycić szefem-artystą, ale skoro w przypadku Harcówki tak
się stało, nie mogło zabraknąć kilku pieśni w wykonaniu
Mieczysława Błaszczyka (tenor), który sam przyznał, że od
mikrofonu oderwać go niełatwo. Przed częścią artystyczną
przypomniał on dzieje obiektu, podkreślając, że jedynymi
samorządowcami, którzy przed kilku laty pomogli go obronić byli Wojciech Piecha, wtedy radny, dziś senator oraz
ówczesny przewodniczący RM Andrzej Wojaczek. Był on
obecny wśród zaproszonych na „nowe otwarcie” samorządowców, m.in. obok przewodniczącego rady Jana Mury oraz
prezydenta Piotra Kuczery, który zadał intrygujące pytanie
i nieco filozoficznie na nie odpowiedział: — Dlaczego człowiek wymyślił miasto? By mieć przestrzeń do spotykania się
– człowieka z człowiekiem i człowieka z kulturą. Takie miejsca
jak Harcówka wspomagają tworzenie wspólnoty, która jest
Wiesława Różańska
podstawą samorządu.

Wznowienie działalności Harcówki uświetnił m.in. chór Autograph pod dyrekcją
Joanny Glenc, który wszystkich gości obdarował swoimi płytami

Nawiązująca do harcerskiej siedziby nazwa klubu nie jest przypadkowa. Bo chociaż
obiekt oddano do użytku w 1953 roku,
u źródeł jego powstania leży zapoczątkowana w 1923 r. działalność założonej w Ligocie
przez nauczycielkę miejscowej szkoły, dh
Marię Kostecką, III Drużyny Harcerskiej im.
Hetmana Stefana Żółkiewskiego. Powojenna aktywność ligockich harcerzy, również
w dziedzinie kultury i sportu, sprawiła, że pojawiła się potrzeba stworzenia miejsca, w którym mogłaby być prowadzona. Obiekt, którego budowę rozpoczęto w sierpniu 1948 r.,
(na działce przekazanej przez mieszkańca
Ligoty Alojzego Wawocznego) powstał
wysiłkiem harcerzy i lokalnej społeczności,
tak w formie datków, jak i włożonej pracy
fizycznej. Końcowy etap prac przypadł na
okres nasilonej propagandy stalinowskiej, co
wychowanych w przedwojennym harcerskim
etosie młodych budowniczych nieco zniechęciło, a i władze na harcerską inicjatywę
nie spoglądały już tak przychylnie. Budowę
„pod płaszczykiem” Ludowego Zespołu
Sportowego zakończono w 1953 r. Osobą
szczególnie zaangażowaną w powstanie
Harcówki, bo tak obiekt potocznie nazywano, był Benedykt Kotyrba, przewodniczący
LZS-u, w czasie budowy kierownik organizacyjno-techniczny, a następnie, aż do 1964 r.,
szef placówki, pełniącej funkcję lokalnego
domu kultury. Budowniczego i pierwszego
kierownika Harcówki uhonorowano tablicą
pamiątkową na głazie ustawionym przed
budynkiem. Kolejne lata to okres zastoju
i niszczenia obiektu, a pozytywne zmiany
nastąpiły dopiero w 1988 r., po przejęciu
Harcówki przez miasto. Jej kierownictwo
powierzono wtedy Danucie Dronszczyk,
która ożywiła działalność edukacyjną, kulturalną oraz biblioteczną. W 1998 r. Harcówka
weszła w struktury Rybnickiego Centrum
Kultury (dziś Teatru Ziemi Rybnickiej), skupiając życie kulturalne i społeczne dzielnicy
Ligota-Ligocka Kuźnia. Organizowane są
tu imprezy kulturalne i środowiskowe oraz
artystyczne i sportowe zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, Harcówka jest też
siedzibą rady dzielnicy, koła rencistów i emerytów huty Silesia, koła gospodyń wiejskich
z zespołem regionalnym Ligocianki, koła
skata sportowego Sambor Silesia-Rybnik,
filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, a także chóru kameralnego
Autograph. Od lutego 2012 r. kierownictwo
Harcówki sprawuje Mieczysław Błaszczyk,
który jej działalność poszerzył i wzbogacił
(m.in. o zajęcia tai-chi, jogi i tanga argentyńskiego, a także różnego rodzaju kursy, m.in.
języka angielskiego i kurs komputerowy
dla seniorów), a także z sukcesem zabiegał
o przeprowadzenie zakończonej niedawno
modernizacji.

Sala widowiskowa migiem przekształcona została w miejsce towarzyskich spotkań

Nr 2/548; luty 2017

Zmarł Leon Majsiuk

UWAGA ROLNICY!
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku zaprasza rolników
do skorzystania z pomocy doradców przy wypełnianiu wniosków obszarowych.
Dyżury w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Rybniku, ul. Białych 7,
pokój 117 odbywają się codziennie, w godz. od 8.15 do 15.00, w terminie
od 15 marca do 15 maja bieżącego roku.

60 lat Kółka Rolniczego w Popielowie
10 marca przypada 60. rocznica
powstania Kółka Rolniczego
Popielowie. Dzisiaj to już jedyna
taka organizacja działająca
na terenie naszego miasta.

towanie jubileuszu zaplanowano na
29 kwietnia. Tego dnia o g. 14 uroczystości rozpocznie msza w kościele
Trójcy Przenajświętszej w Popielowie.
Na g. 15.30 zaplanowano jubileuszoDo kółka rolniczego w Popielowie, wą akademię w domu przyjęć Iwona
którego szefem od dziesięciu lat jest w Radziejowie, w trakcie której
Wiktor Adamczyk, należy obecnie osobom najbardziej zaangażowanym
57 rolników (w tym siedem kobiet) w działalność kółka zostaną wręczoz dwóch rybnickich dzielnic: Popie- ne odznaczenia i dyplomy. Więcej
lowa i Radziejowa, które jako jedne o jubileuszu i historii kółka rolniczez ostatnich w mieście zachowały go w Popielowie w kolejnym wydaniu
jeszcze swój rolniczy charakter. Świę- Gazety Rybnickiej.
(D)

Wspomnienie o Bogusławie Biegeszu

Ślązak, fachowiec
Po krótkiej, ciężkiej chorobie, w wieku 68 lat zmarł
Bogusław Biegesz, były dyrektor ekonomiczny i członek
zarządu elektrowni Rybnik.
Był z nią związany już w czasie studiów,
od momentu wyboru tematu pracy magisterskiej, aż do przejścia na emeryturę
w 2008 r. W zakładzie tym przeszedł
wszystkie szczeble zawodowej kariery od
obchodowego kotła do wiceprezesa zarządu, poznając elektrownię jak niewielu
innych pracowników. Dzielił się swoją
wiedzą i wychował wielu młodych inżynierów. Był ceniony przez współpracowników i podwładnych, którzy zwracali się
do niego nawet z osobistymi problemami.
Bogusław Biegesz urodził się 14 grudnia 1948 r. w rodzinie
związanej z Rybnikiem od kilku pokoleń. Jego prababką była
Rozalia Biegeszowa, aktywna uczestniczka powstań śląskich,
której imieniem nazwano jeden z miejskich skwerów; ojciec
Jerzy Biegesz, wykształcony przed wojną prawnik, był postacią niezwykle barwną, bardzo zaangażowaną w sprawy
miasta. Bogusław Biegesz uczęszczał do szkoły podstawowej
na Zamysłowie, był absolwentem I LO im. Powstańców Śl.,
a w 1972 r. ukończył Wydział Elektryczny (specjalizacja
elektrownie i gospodarka energoelektryczna) Politechniki Śl.
w Gliwicach. Jako wiceprezes zarządu ER aktywnie włączał się
w pozaprzemysłową działalność elektrowni: współtworzenie
z miastem kampusu akademickiego, w działania Fundacji Elektrowni Rybnik, (później EDF Polska), wspomaganie miejskich
instytucji kultury i przedsięwzięć publicznych. Miał szerokie, pozazawodowe zainteresowania: jedną z Jego pasji był sport, co
przełożyło się na zaangażowanie m.in. w działalność Żużlowego
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16 lutego w wieku 79 lat zmarł Leon
Majsiuk, znakomity fotograf, którego
zdjęcia zostały niedawno odkryte na
nowo.
Uwiecznił na nich
m.in. dawny Rybnik z czasów PRL-u,
a w swoim małym
zakładzie, który prowadził przy ul. Gliwickiej, uczył podstaw
fotografii wielu rybniczan, którzy przynosili Mu do wywołania
negatywy wypstrykane w czasie rodzinnych uroczystości,
wycieczek, wakacji. Zdjęcia jego autorstwa
wielu rybniczan przez lata nosiło w legitymacjach szkolnych i dowodach osobistych. Po raz ostatni wystawę Jego zdjęć,
staraniem miasta i kolegów z „Dziennika
Zachodniego”, mieszkańcy mogli oglądać
jesienią na deptaku.
(WaT)

Klubu Sportowego ROW, gdzie był członkiem zarządu, działał
również na rzecz reaktywacji żeńskiej koszykówki w Rybniku,
zasiadając w radzie nadzorczej klubu Basket ROW Rybnik.
W 2011 r., z poparciem ówczesnego prezydenta Rybnika
Adama Fudalego, Bogusław Biegesz wystartował w wyborach
parlamentarnych, kandydując do senatu z listy samorządowego
ugrupowania Obywatele do Senatu. Jego hasłem wyborczym
były słowa Bezpartyjny, Ślązak, fachowiec, co doskonale charakteryzowało Jego osobę i program wyborczy. W kampanii
podkreślał rolę samorządu, był też orędownikiem współpracy
elektrowni z miastem w wielu dziedzinach. Doceniał również
tradycję i poczucie śląskiej tożsamości. Niestety, start w wyborach samorządowych kandydatów nie był udany i Bogusław
Biegesz nie miał okazji swoich planów zrealizować. Doceniając
śląski etos pracy i traktując poważnie swoje obowiązki zawodowe oraz działalność społeczną, był człowiekiem bardzo
rodzinnym. Pozostawił żonę oraz córkę z rodziną. Bogusław
Biegesz pozostanie w pamięci wielu rybniczan, którzy tłumnie
towarzyszyli Mu w ostatniej drodze. 		
(r)

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Przyjaciołom

składam najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Bogusława Biegesza
byłego członka zarządu i wicedyrektora elektrowni Rybnik

zapewniam o pamięci i modlitwie

Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik
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Gimnazja zostaną zlikwidowane na rzecz wydłużenia nauki w szkołach ostatni już uczniowie trzyletnich gimnazjów
podstawowych i średnich – to zdanie jest proste tylko na papierze. Kryją się za i jednocześnie pierwsi absolwenci ośmioletnich
nim trudne decyzje i realne obawy uczniów, rodziców, nauczycieli, wreszcie – władz szkół podstawowych.
miasta, które muszą dziś rozmontować sprawnie działający system rybnickich szkół
i stworzyć nowy, pytanie tylko, czy rzeczywiście lepszy, jak przekonuje minister
Idzie nowe
edukacji narodowej. Pierwsze kroki już zostały zrobione.
Już we wrześniu br. na edukacyjnej mapie

Rewolucję czas zacząć

W Rybniku mamy dziś 27 podstawówek, 15
gimnazjów (w tym 11 obwodowych, 2 dwujęzyczne i 2 specjalne), 3359 gimnazjalistów i 459 gimnazjalnych etatów nauczycielskich. Od 1 września
to się jednak zmieni, a uchwały w sprawie nowych
rozwiązań radni przyjęli w czasie sesji 16 lutego.
7 dotychczasowych gimnazjów zostanie przekształconych w samodzielne szkoły podstawowe.
Co ważne, w niektórych przypadkach numeracja
reaktywowanych podstawówek będzie taka, jak
przed reformą wprowadzającą gimnazja:
• Gimnazjum nr 1 – w Szkołę Podstawową
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9
(ul. Cmentarna – Śródmieście)
• Gimnazjum nr 2 – w Szkołę Podstawową
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10
(ul. Grunwaldzka – Maroko-Nowiny)
• Gimnazjum nr 6 – w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego nr 31 (ul. Orzepowicka
– Maroko-Nowiny)
• Gimnazjum nr 7 – w Szkołę Podstawową nr 36
(ul. Sztolniowa – Boguszowice Stare)
• Gimnazjum nr 10 – w Szkołę Podstawową nr 4
(ul. K. Miarki – Ligota-Ligocka Kuźnia)
• Gimnazjum nr 11 – w Szkołę Podstawową
nr 33 (ul. Rymera – Niedobczyce)
• Gimnazjum nr 12 – w Szkołę Podstawową
nr 23 (ul. Sportowa – Niewiadom).
Wygaszone zostaną dwa dwujęzyczne gimnazja
– nr 17 i 18, które dziś, z liceami ogólnokształcącymi tworzą zespoły szkół nr 1 i nr 2 („Powstańcy”
i „Frycz”). Cztery kolejne gimnazja: w Chwałowicach, Rybnickiej Kuźni, Boguszowicach
Osiedlu i w Radziejowie zostaną włączone do
istniejących w ich pobliżu szkół podstawowych.
I tak, Gimnazjum nr 3 – do Szkoły Podstawowej
nr 35, Gimnazjum nr 4 – do Szkoły Podstawowej
nr 15, Gimnazjum nr 5 do Szkoły Podstawowej
nr 18, a Gimnazjum nr 13 do Szkoły Podstawowej nr 24. Podstawówki, do których włączone
zostaną gimnazja, będą funkcjonowały w dwóch,
a w przypadku SP nr 18 w Boguszowicach Osiedlu
– w trzech budynkach. — Dyrektorzy tych szkół
sami zdecydują, gdzie będą się uczyć uczniowie
poszczególnych klas. Nie chcemy im narzucać
gotowych rozwiązań, ale w budynkach dotychczasowych gimnazjów istnieją dobrze wyposażone
pracownie przedmiotowe, więc warto je sensownie
wykorzystać — mówi Katarzyna Fojcik, naczelnik
wydziału edukacji urzędu miasta. Utworzenie
nowych szkół podstawowych wiąże się też z koniecznością nowego podziału miasta na obwody
szkolne. Wszystkie uchwały dostosowujące sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego radni przegłosowali jednogłośnie i, o dziwo, bez dyskusji.
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Teraz trafią one do zaopiniowania przez związki
zawodowe, a co istotniejsze – przez kuratorium
oświaty. Dopiero pozytywna opinia kuratorium
będzie dla miasta wiążąca i pozwoli wprowadzić
w życie uchwalone przez radę rozwiązania.

Quo vadis szkoło?

— Wiele rybnickich szkół podstawowych jest
„uszytych na miarę” i działa dziś sprawnie. Dołożenie im klas siódmych i ósmych spowoduje
niestety, że warunki nauki radyklanie się pogorszą.
Najtrudniej będzie w Kamieniu i Kłokocinie. Dlatego nie będziemy stwarzać przeszkód, jeżeli rodzice
zdecydują się przenieść swoje dzieci np. do 7 klasy
w szkole obok, pod warunkiem jednak, że będzie
tam odpowiednia liczba dzieci, bo nie będziemy
otwierać klasy dla dwóch uczniów — tłumaczy
Tadeusz Bonk z wydziału edukacji. Miasto
przygotowało działania ratunkowe, planując
otwarcie w nowych szkołach podstawowych klas
sportowych oraz dwujęzycznych (w dzisiejszych
gimnazjach nr 1, 2, 4 i 7). Jednak przepełnienie
szkół to tylko jeden z problemów. Minister
edukacji narodowej Anna Zalewska zapewnia,
że w wyniku reformy żaden nauczyciel nie straci
pracy. Tego optymizmu próżno dziś szukać w rybnickich gimnazjach. — Nauczyciele są niepewni
jutra, a my nie chcemy ich zapewniać, że będzie
dobrze, bo nie możemy być gołosłowni. Wolimy
raczej przewidywać gorszy scenariusz z nadzieją,
że się nie sprawdzi — mówi Katarzyna Fojcik.
Nie sposób dziś określić ilu nauczycieli straci
swoje posady. — Nie chcemy wywoływać paniki,
ale widzimy, że sytuacja nauczycieli w gimnazjach
może być bardzo trudna. W zależności od tego, czy
będziemy na siłę utrzymywać stan zatrudnienia,
co będzie się wiązało z ogromnymi skutkami
finansowymi w postaci dodatku uzupełniającego
– tych zwolnień będzie mniej lub więcej. Jedno
musimy sobie uświadomić – nie ma takiej możliwości, żeby reforma zakończyła się bezboleśnie
dla wszystkich — mówi naczelnik. Niepewność
związana z przyszłością nauczycieli wynika
również z faktu, że samorządy wciąż nie mają
pełnej wiedzy. — Nadal nie ma rozporządzeń
wykonawczych, a to właśnie one w dużej mierze
determinują zatrudnianie nauczycieli — mówi
naczelnik. — Zamieszanie rozłoży się na najbliższe
lata – stosunkowo najmniejsze będzie nas czekało
w tym roku, przyszły rok będzie już trudniejszy,
a największy ruch nauczycieli pomiędzy szkołami
planujemy w 2019 r. — dodaje Tadeusz Bonk.
Wtedy ostatecznie znikną gimnazja, a licea staną
się czteroletnie. W 2019 r. będzie też miało miejsce „spiętrzenie” roczników, bo szkołę skończą

miasta pojawią się też dwie zupełnie nowe szkoły.
Pierwszą będzie VIII Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego, które będzie miało
swoją siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej, w budynku
dzisiejszego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2, które specjalizuje się w szkoleniu
siatkarskim. Rozmowy o konieczności powstania
takiej szkoły toczyły się w naszym mieście już
od jakiegoś czasu. — Do tej pory w Rybniku nie
było możliwości kształcenia w zakresie siatkówki
na poziomie szkoły średniej, więc absolwenci
rybnickiego gimnazjum musieli ich szukać poza
naszym miastem lub wybierać inne rybnickie
szkoły średnie — tłumaczy Katarzyna Fojcik.
Szkolenie siatkarskie w naszym mieście od wielu
lat wspiera Polski Związek Piłki Siatkowej i to
on był jednym z inicjatorów powołania do życia
tego liceum. Oprócz typowych przedmiotów
ogólnokształcących, uczniowie tej szkoły będą
mieli 16 godzin WF-u tygodniowo. Pierwsza klasa
liceum sportowego ruszy już 1 września i oprócz
licealistów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej
będą się uczyć jeszcze drugo- i trzecioklasiści
z gimnazjum oraz pierwszoklasiści przywróconej
podstawówki. — To duża szkoła, w której można
będzie to sensownie pogodzić. Niewykluczone, że
trzecie piętro tego budynku zostanie przystosowane
wyłącznie do potrzeb najmłodszych uczniów —
mówi naczelnik wydziału.
Druga nowa szkoła pojawi się w Boguszowicach – IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne
powstanie z przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 19 (w Zespole Szkół nr 6). — Ten zespół
kojarzy się nam głównie ze szkołą specjalną dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast liceum specjalne, jakie tam powstanie, ma
stwarzać możliwości przede wszystkim dzieciom
w tzw. normie, ale z niepełnosprawnością ruchową
oraz dzieciom autystycznym, które jednocześnie
wykazują bardzo dużą inteligencję i na dzień
dzisiejszy trudno dla nich znaleźć dobrą ofertę
edukacyjną na poziomie szkoły średniej. Podobna
placówka z powodzeniem działa już w Gliwicach,
a dyrektor Grażyna Adamczyk ma pomysł na tę
szkołę — mówi naczelnik Fojcik. Skoro o szkolnictwie specjalnym mowa, to reforma nie ominie
też dwóch gimnazjów specjalnych – G nr 15,
przy ul. Piasta zostanie włączone do tamtejszej
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, a G nr 16,
przy ul. Hibnera do działającej tam specjalnej
podstawówki nr 38.
Reforma oznacza zmiany również dla zasadniczych szkół zawodowych, w miejsce których
1 września br. pojawią się branżowe szkoły
I stopnia. Z kolei od 2019 r. uruchomione zostaną
branżowe szkoły II stopnia, odpowiadające niegdysiejszym technikom uzupełniającym.
Sabina Horzela-Piskula
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Nowy rezonans już bada

Rezonans magnetyczny, zainstalowany
w urządzonej na nowo pracowni, oficjalnie
uruchomiono 16 lutego. Urządzenie już diagnozuje pacjentów, a jak mówi Michał Pytel,
przedstawiciel firmy Siemens Healtcare, która
po przetargu dostarczyła aparaturę, to jeden
z najnowocześniejszych obecnie rezonansów
magnetycznych na rynku: — To bestseller również
w Stanach Zjednoczonych, które w dziedzinie
medycyny są zawsze o kilka kroków przed innymi.
Rezonans, którego wysłużony, 14-letni
poprzednik został zdemontowany w grudniu ubiegłego roku, jest od niego szybszy,
dokładniejszy i większy, czyli wygodniejszy
dla pacjentów. — Chory ma większy komfort,
bo komora w której przebywa podczas badania jest szersza i umożliwia badanie również
w nietypowym ułożeniu. Można też jednorazowo przebadać całego pacjenta, co dotąd
nie było możliwe — dodaje Michał Pytel.
Aparat dokładnie sprawdza m.in. schorzenia
onkologiczne i neurologiczne, przeprowadza
badania z zakresu ortopedii, kardiologii,
w obrębie mózgu, kręgosłupa, ośrodkowego
układu nerwowego, a nawet płuc. Został zakupiony dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia
z Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych (niemal 2,8 mln zł), do której
marszałek województwa śląskiego dołożył

Wacław Troszka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 wzbogacił się o kolejne,
nowoczesne urządzenie. W działającym
tu zakładzie diagnostyki obrazowej
zainstalowano nowy rezonans
m a g n e t y c z n y, w a r t 5 , 6 m l n z ł .
Pierwszych pacjentów przebadał jeszcze
w grudniu.

— Nowy rezonans jest szybszy i wygodniejszy dla badanych pacjentów — mówi Tomasz Tomala, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki
Obrazowej orzepowickiego szpitala

kolejne 2 mln zł, a szpital ponad 855 tys. zł.
— To zwieńczenie dwóch lat mojej pracy na
stanowisku dyrektora rybnickiego szpitala.
W tym czasie wymieniliśmy niemal wszystkie
aparaty znajdujące się w zakładzie diagnostyki
obrazowej. Pracownia rezonansu była najbardziej kosztowna, a przed nami, może jeszcze
w tym roku, zakup nowego angiografu (urządzenie do badania tętnic, żył i komór serca) — mówi
Bożena Mocha-Dziechciarz.
Podczas oficjalnego uruchomienia pracowni

W grudniu ubiegłego roku rybnicki szpital uzyskał
certyfikat akredytacyjny, który potwierdza wysoką
jakość oferowanych tam usług medycznych.

Szpital podwójnie wyróżniony
Procedurę akredytacyjną, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa,
którego pracownicy sprawdzili kilkadziesiąt obszarów działalności placówki. Przyznawaną na dwa lata ministerialną
akredytację, w 2016 roku uzyskało 225 szpitali w całej Polsce.
— Otrzymaliśmy 87 na 100 punktów. To bardzo dobry wynik,
świadczący o tym, że jesteśmy w gronie najlepszych placówek
zdrowia w kraju — mówi dr. Wojciech Kreis, dyrektor ds.
medycznych WSS nr 3 i ordynator tamtejszego oddziału
kardiologii, który w czasie uroczystości towarzyszącej uruchomieniu rezonansu został wyróżniony przez sejmik naszego
województwa złotą honorową odznaką „Zasłużonego dla Województwa Śląskiego”, srebrną otrzymał dr Grzegorz Słomian,
szef oddziału onkologii.
(D)
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w obecności m.in. parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli Narodowego
Funduszu Zdrowia i pracowników szpitala
mówiono o kolejnych planach: modernizacji
i rozbudowie szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie ma powstać pracownia tomografii
komputerowej, sala resustacyjno-zabiegowa,
i stanowiska intensywnej terapii, unowocześnienia źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz
możliwej rozbudowie lądowiska dla śmigłowców
ratowniczych.
(D)

Wojskowi sprawdzają
29 stycznia Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
rozpoczęła kolejną turę kwalifikacji wojskowych.
Do końca kwietnia mężczyźni z terenu podległego rybnickiej WKU
poddawani są badaniom lekarskim, które mają ocenić ich zdolność
do pełnienia służby. Na komendę przy ul. Piłsudskiego 2 zgłaszają się
młodzieńcy, którzy urodzili się w 1998 r. (m.in. 665 z Rybnika i 430
z powiatu rybnickiego) oraz starsi mężczyźni, którzy dotąd nie zostali
poddani badaniom lub otrzymali orzeczenie o czasowej niezdolności do
służby; w tym roku to 44 rybniczan i 48 mieszkańców powiatu rybnickiego.
Przed wojskową komisją stawiają się również kobiety. Tym razem obowiązkowej kwalifikacji podlega 10 młodych rybniczanek (oraz 10 z powiatu),
które kształcą się na kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych. Mile widziane są również panie w wieku 19-24 lat, które
chciałyby związać się z armią, a zdobywają wiedzę w strategicznych dla
niej zawodach. — Jeśli są zainteresowane służbą przygotowawczą, obroną
terytorialną czy nauką w wyższych szkołach wojskowych mogą również do
nas się zgłosić — mówi mjr Wacław Wojaczek, szef wydziału rekrutacji
w rybnickiej WKU. W przypadku rybniczan wojskowa kwalifikacja
ruszyła 20 lutego i potrwa do 23 marca.
(D)
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LODOWE EKSPERYMENTY. Tak zwany suchy lód był „bohaterem” warsztatów
zorganizowanych 11 lutego w Industrialnym Centrum Kultury w ramach Niewiadomskiej kuźni wiedzy. — Robiliśmy bańkowego potwora, piliśmy lodowe drinki,
sprawdzaliśmy jak ten suchy lód smakuje — mówi siedmioletnia Małgosia. Wspólnie
z kilkunastoma dziećmi wzięła udział w pokazie eksperymentów przygotowanym
przez Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa, który prowadząc prezentacje i warsztaty
m.in. z zakresu fizyki i chemii stara się zaszczepić najmłodszym pasję do nauk ścisłych. — Podczas lekcji nauczyciele często nie mogą wykonać takich eksperymentów,
a zasady fizyki czy chemii wykładają jedynie w teorii. Gdy dzieci biorą udział w doświadczeniach, w szkole łatwiej przyswajają tę wiedzę, a czytając o danym zjawisku
w podręczniku już wiedzą jak wygląda ono w praktyce — mówi Wiktoria Badura.
W Niewiadomiu wzięto na warsztat proces sublimacji, a dzieci dowiedziały się m.in.
dlaczego suchy lód ma smak coca-coli i z jakiego powodu płonący sprzęt AGD nie
powinien być gaszony wodą. — To świetna nauka, która w dodatku procentuje, bo
często zdarza się, że dzieci biorące udział w naszych zajęciach, na kolejnych etapach
edukacji wybierają kierunki ścisłe — dodaje Wiktoria Badura.
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ODCZAROWAĆ ŚLĄSK. — Arystokraci byli ludźmi o wielkiej wyobraźni, woli i sercach, służyli temu
regionowi i budowali tutejszą cywilizację. Członkowie śląskiego rodu Lichnowskich mogą więc stać
się dobrymi wzorcami osobowymi, których tak nam brakuje. Ta wystawa ma również zachęcić was do
zaglądania „pod podszewki”. Wybieracie Paryż, czy Chorwację, bo tu jest nudno, a tam – pięknie. Tutaj
wcale nie jest nudno. Jest wiele fascynujących historii czekających tylko na odkrycie. Ta wystawa ma
odczarować Śląsk i zburzyć negatywne stereotypy. Powinniście być dumni z miejsca, z którego pochodzicie, bo Śląsk jest ciekawy, a człowiek światły i wykształcony powinien znać historię swojego regionu
— mówił dr Jan Krajczok rybnickim uczniom. Ponad dwa lata temu polonista z IV LO w Chwałowicach
wraz z uczniami pokazał w bibliotece wystawę „Jerzy Malcher – chwałowicki nauczyciel Jamesa Bonda”,
teraz – „Książę Karol Lichnowsky z Krzyżanowic i jego niezwykła rodzina”. O jednym z przedstawicieli
tego arystokratycznego rodu, niemieckim ambasadorze w Londynie – Karlu Maxie Lichnowskym, 6 lutego
w bibliotece opowiadał też Leonard Fulneczek, pasjonat lokalnej historii z Krzyżanowic. — Lichnowski był
jedynym dyplomatą i arystokratą, przeciwnym wybuchowi I wojny światowej. Mówił: „Musimy narodowi
zaoszczędzić wojny, którą nie można nic wygrać, ale wszystko przegrać” — opowiadał. Wystawa w wersji
elektronicznej na stronach internetowych IV LO, a w bibliotece głównej – do końca lutego.
Dominika Ingram-Nowaczyk

Wacław Troszka

PAMIĘTAMY! — Spotykamy się tutaj, by oddać hołd ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa
sprzed 72 lat, gdy niemiecki okupant pospiesznie próbował zacierać ślady likwidacji obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau. Więźniów pędzono w głąb Niemiec różnymi drogami, dziś tamtą ewakuację
nazywamy marszami śmierci. Wśród tych, którzy przeżyli był również więzień Karol Miczajka, późniejszy współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku i główny inicjator tego modlitewnego marszu pamięci. Kontynuujemy jego inicjatywę, bo o ofiarach tamtej tragedii zapomnieć nie
wolno — mówił Kazimierz Pogłódek z rybnickiego KIK-u pod pomnikiem ofiar obozu w Oświęcimiu,
przy ul. Gliwickiej, skąd 29 stycznia wyruszył doroczny modlitewny marsz pamięci. Drogę krzyżową
poprowadził proboszcz parafii św. Antoniego ks. Grzegorz Olszowski, a wzięło w niej udział ok. stu
osób. Mieszkańcy, poczty sztandarowe rybnickich szkół, delegacje z miasta i starostwa złożyły też
kwiaty pod pomnikiem pamięci ofiar Auschwitz-Birkenau, w lesie nad rzeką Rudą. Wśród uczestników
był też Jan Stolarz z Radlina, który od kilku lat pokonuje trasę marszu śmierci, idąc sprzed bramy
obozu w Oświęcimiu aż do Wodzisławia Śl. W intencji osób, które tej „ewakuacji” nie przeżyły,
ale też ofiar II wojny światowej oraz tragedii górnośląskiej, modlono się również w trakcie mszy św.
w kościele w Wielopolu, dokąd dotarli uczestnicy tej wyjątkowej drogi krzyżowej.

Sabina Horzela-Piskula

W fotograficznym skrócie

NOC POWTÓREK. Czas płynie nieubłaganie – do matury pozostało mniej niż 10 tygodni,
czyli akurat tyle, aby zabrać się za powtarzanie materiału. Dlatego też 17 lutego w Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej odbyła się pierwsza Rybnicka Noc Maturzystów,
przygotowana z myślą o uczniach, którzy w maju będą zdawać swój pierwszy ważny egzamin w życiu. Wzięło w niej udział prawie 200 tegorocznych maturzystów, którzy przez
cztery godziny sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych
na maturze, a więc z matematyki, języka polskiego i angielskiego. W powtórce pomogli
im doświadczeni nauczyciele, eksperci współpracujący z Okręgową i Centralną Komisją
Egzaminacyjną. Pracowano w grupach, a uczniowie mogli również sami zaproponować
zadania, jakie chcieli powtórzyć. Oprócz rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych,
uczestnicy Rybnickiej Nocy Maturzystów dowiedzieli się, też jakie zasady będą obowiązywać
na egzaminie maturalnym, a otuchy dodawali im również prezydent miasta Piotr Kuczera
i dyrektorzy rybnickiego CKI PŚl. – Zygmunt Łukaszczyk i Stefan Makosz. Nauczyciele
prowadzący zajęcia byli mile zaskoczeni postawą uczniów, którzy piątkowy wieczór mogli
spędzić zgoła inaczej, ale wybrali naukę. Cóż, czas płynie nieubłaganie…
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HISTORYCZNA RUINA. Wśród części mieszkańców Zamysłowa spore emocje
wywołują losy popularnego „zomku” przy ul. Jarzynowej 19. Ten wybudowany
w II połowie XIX w. budynek mieszkalny to ostatni istniejący obiekt dawnego
majątku dworskiego Florianshof. Problem w tym, że przez lata popadał w ruinę
i dziś już nawet nie kwalifikuje się do remontu, stanowiąc poważne zagrożenie dla
życia i zdrowia. W końcu ubiegłego roku jego prywatny właściciel złożył w wydziale
architektury urzędu miasta wniosek o pozwolenie na jego wyburzenie i za przyzwoleniem miejskiego konserwatora zabytków, który wydał na tę okoliczność
swoją opinię, takie pozwolenie uzyskał. Jednak gdy rozpoczął prace rozbiórkowe
budynku, który nigdy nie widniał w rejestrze zabytków, wstrzymał je wojewódzki
konserwator zabytków, który do chwili zamknięcia tego wydania „GR” nie wydał
w tej sprawie żadnej konkretnej decyzji. Co ważne, na mocy obowiązującego
porozumienia miejski konserwator zabytków przekazał wcześniej konserwatorowi
wojewódzkiemu informację, iż wydając opinię o tym zabytkowym choć zrujnowanym obiekcie, przychylił się do wniosku jego właściciela o pozwolenie na rozbiórkę.

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

POMOCNE NAKLEJKI. W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej można
otrzymać praktyczne naklejki na kubły i pojemniki, które osobom niewidomym
i słabo widzącym ułatwią segregowanie odpadów. „Segreguję – nie widzę przeszkód”
to pierwszy w Polsce program wspierający tę grupę ludzi w sortowaniu odpadów.
Do tej pory dla osób niemogących rozróżnić np. koloru pojemnika, prawidłowe
sortowanie odpadów, czyli jedna z najprostszych form dbania o środowisko naturalne było poważnym problemem. Na bardzo kontrastowych naklejkach są nie
tylko wypukłe ideogramy, przedstawiające poszczególne rodzaje odpadów, ale także
napisy w języku Braila. Naklejki najlepiej przykleić w górnej części pojemnika, żeby
odpowiednio się trzymały trzeba wcześniej dobrze wyczyścić jego powierzchnię w tym
miejscu. Darmowe naklejki przygotowała grupa Eneris, która uruchomiła też stronę
internetową dla osób niedowidzących (przełącznik na duże czcionki na górze strony).
By odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej śmieciowe naklejki, najlepiej skontaktować się wcześniej z Mirosławem Górką, specjalistą ds. realizacji projektów Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rybniku (tel. 32 439 93 31; mail: projekty@opsrybnik.pol.pl).
Wacław Troszka

Wacław Troszka

WÓZ NA JUBILEUSZ. — Nie wiem, czy to dobra wiadomość, ale od 13 stycznia, od kiedy
dysponujemy nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym, już czterokrotnie uczestniczył on
w akcji. Oczywiście nie ma nawet co porównywać z 30-letnim samochodem, jakim dysponowaliśmy do tej pory — mówi Marek Kula, prezes chwałowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej
o nowym wozie marki Renault, który oficjalnie zaprezentowano 19 lutego w czasie jubileuszowych obchodów 80-lecia OSP Chwałowice. Samochód posiada m.in. napęd na cztery koła, autopompę o wydajności 2550 l/min, działko wodno-pianowe, wysuwany pneumatycznie obrotowy
maszt oświetleniowy, elektryczną wyciągarkę oraz zestaw ratownictwa medycznego i narzędzi
hydraulicznych (w tym m.in. agregat i nożyce hydrauliczne). 19 lutego samochód przejechał
główną ulicą dzielnicy w asyście orkiestry, pocztów sztandarowych i strażaków ochotników
z całego miasta, spod kościoła, gdzie został poświęcony pod chwałowicki dom kultury. To właśnie
tam prezydent Piotr Kuczera przekazał prezesowi OSP Markowi Kuli kluczyki do wozu. Zakup
samochodu wraz z wyposażeniem został dofinansowany z UE w ramach projektu „Dostosowanie OSP Chwałowice do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego”. Projekt opiewał na kwotę 855 294,90 zł (wkład miasta to: 423.200 zł).

Sabina Horzela-Piskula

W fotograficznym skrócie

GORĄCE UCZUCIA I LODOWATA WODA. Takiego walentynkowego morsowania
na kąpielisku Ruda jeszcze nie było. W niedzielę 12 lutego było mroźno, a na miłośników kąpieli w lodowatej wodzie czekał prawdziwy przerębel przygotowany w basenie sportowym. Morsom fantazji nie brakuje, więc część osób zjawiła się na kąpielisku
w efektownych przebraniach, a nawet z wymownymi rekwizytami. Z kolei Przedstawiciele Rybnickiej Grupy Biegowej „Pędzimy Razem”, która wespół z MOSiR-em
organizuje morsowania na rybnickim kąpielisku, przygotowali okolicznościową
ramkę do walentynkowych zdjęć zakochanych morsów. Sezon zimowych kąpieli
powoli dobiega końca, ostatnie dwa spotkania odbędą się 26 lutego i 5 marca,
tradycyjnie o g. 15. Na tym ostatnim spotkaniu najwytrwalsi miłośnicy zimnych
kąpieli otrzymają upominki, a gościem specjalnym będzie król mórz Neptun, który,
znając życie, chętnie będzie pozował do pamiątkowych zdjęć. Morsowanie staje
się coraz popularniejsze i praktycznie w każdą niedzielę w gronie doświadczonych
morsów można znaleźć przynajmniej jednego zmarzniętego debiutanta, poznającego dopiero uroki tej formy dość ekstremalnej zdrowotnej rekreacji.
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Jubileuszowe targi edukacji

21 marca w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych odbędą się 10. Targi Edukacji
dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uroczystą
inaugurację targów zaplanowano na g. 9. Pół
godziny później w hali sportowej „Ekonomika”
można będzie zwiedzać stoiska z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych i niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych w mieście. Swoją działalność
przedstawią również przedstawiciele Rybnickiej
Platformy Poradnictwa Zawodowego, Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Rybniku i Młodzieżowej
Rady Miasta.
Z kolei o g. 11 w Kampusie maturzyści będą
mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną przez
rybnickie uczelnie z myślą o absolwentach szkół
ponadgimnazjalnych. Targi rozpoczną się w auli
UE wykładem inauguracyjnym dr Renaty Pęciak pt.
„Mega trendy we współczesnym świecie”.

boiskach w Zabrzu. Drużyna będzie reprezentować Związek Nauczycielstwa Polskiego w lipcu
Uczniowie z klasy o profilu humanistycznym
na Mistrzostwach Europy w bułgarskiej Warnie.
I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
W Milówce nauczyciele z Rybnika wystąpili
Śl. uczestniczyli w warsztatach teatralnych
w składzie: Jacek Szulik, Adam Adamczyk, Tomasz
Adamczyk, Marek Holona, Łukasz Sznabel, Michał
Kowalski oraz kapitan Adam Roezner, który został
też wybrany najlepszym zawodnikiem drużyny.

Teatralne szlify

Dzień dawcy

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Śl. zachęcali mieszkańców do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. 11 i 12 lutego
w Focusie trwały dni dawcy szpiku. W akcję licznie
włączyli się wolontariusze z „Powstańców”. — Żeby

w Domu Kultury w Boguszowicach. Poprowadzili
je reżyserka teatralna i dyrektorka DK Boguszowice
Izabela Karwot oraz pasjonat teatru lalek Marek
Żyła. Licealiści pracowali nad techniką oddechu, ruchem scenicznym i interpretacją tekstów Stanisława
Ignacego Witkiewicza. — Wzięli udział w niecoStraszny smog
Od 3 do 12 stycznia w ośmiu rybnickich dziennej lekcji, nie tylko poszerzając swoją wiedzę,
szkołach odbywały się zajęcia dotyczące zanie- ale również zyskując sposobność spędzenia czasu
czyszczonego powietrza. Dlaczego oddychamy w metafizycznej atmosferze teatru, w towarzystwie
najgorszym powietrzem w Europie? Co to jest nietuzinkowych ludzi — podsumowuje Marzena
smog? Dlaczego nie wolno palić śmieci? Czy za- Bajorska, która zaproponowała swoim uczniom
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku
nieczyszczenie powietrza ma wpływ na zdrowie? taką formę zajęć.
kostnego można również wejść na stronę https://
Co należy zrobić, żeby rozwiązać problem? – to
www.dkms.pl/pl/zostan-dawca i postępować zgodNoc biologów
tylko część pytań, jakie postawiono w czasie zajęć.
nie z podanymi tam instrukcjami — radzi uczennica
13 stycznia uczniowie Gimnazjum nr 1 w ŚródOdbyły się one w sześciu szkołach podstawowych,
Ada Dziubińska.
w jednym gimnazjum i w jednej szkole ponadgim- mieściu uczestniczyli w zorganizowanej przez
nazjalnej, a poprowadzili je przedstawiciele Cen- Uniwersytet Śląski „Nocy biologów”. Gimnazjaliści
Nauka na wyspie
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnickiego
Od pewnego czasu Malta stała się miejscem
Alarmu Smogowego i Politechniki Śląskiej.
organizacji wielu kursów, na które przez cały
rok przyjeżdżają osoby z różnych części Europy.
Im chce się czytać
Dlatego też nauczyciele Zespołu Szkolno-PrzedszW Zespole Szkół nr 2 „Frycza” odbył się Dzień
kolnego nr 4 w Golejowie spędzili tam tydzień
Pluszaka zorganizowany przez bibliotekarki
zimowych ferii, ucząc się technik informacyjnoi samorząd szkolny. Wszystko po to by zachęcać
komunikacyjnych. W ramach programu Erasmus+
do czytania. Hasło przewodnie dnia brzmiało „Midwunastoosobowa grupa nauczycieli realizuje
sie” chce czytać!”, a wielu uczniów przyniosło do
projekt „Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości
szkoły swoje pluszaki. Młodzi ludzie z samorządu
pracy placówki i wzmocnienie jej potencjału poprzez
szkolnego przeprowadzili też dla gimnazjalistów
wzięli udział w warsztatach: „Co w trawie piszczy? rozwój kompetencji liderów zmian”. Na Malcie
zajęcia popularyzujące czytelnictwo. Licealiści „FryAlarm dla lokalnej bioróżnorodności”, „Ekspansywne nauczyciele poznali więc m.in. sposoby tworzenia
cza” bawią się nie tylko misiami. Z Regionalnego
oraz zanikające i rzadkie gatunki owadów” oraz quizów, krótkich filmów animowanych, stron interKonkursu Poezji Obcojęzycznej w Żorach, pierwsze
„Między życiem a śmiercią – lekcja survivalu z nie- netowych, prezentacji multimedialnych i platform do
miejsca przywieźli Wiktor Kwiatoń i Paulina Zegarsporczakami”, który przybliżyły im temat bezkręgo- współpracy międzynarodowej, a także możliwości
ska. Z kolei Bartosz Modzelewski zakwalifikował się
wych zwierząt, potrafiących przetrwać w przestrzeni wykorzystania tabletów podczas zajęć szkolnych.
do etapu centralnego Olimpiady wiedzy o III RP.
kosmicznej, w temperaturach od zera absolutnego Przyjrzeli się też pracy maltańskich nauczycieli w czado 150°C, w próżni i bez wody. Zapamiętali też, że sie lekcji w tamtejszej podstawówce. Nauczycielki z
Maraton z książką
niesporczaki potrafią żyć sto lat w stanie kryptobiozy golejowskiej szkoły miały też okazję zwiedzić wyspę.
13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 28
(życia utajonego) i nie starzeją się nawet o jeden
w Kamieniu odbył się maraton czytania książek.
Pomysł na Śląskie
dzień. Organizatorzy „Nocy biologów” zaproponoUczniowie przebrali się w stroje wzorowane na
Uczennice Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni
wali młodzieży również wykłady: „Co się komu śni?”
ulubionych bohaterach literackich i przygotowali
zdobyły III miejsce w konkursie „Nasz pomysł na
i „Komety i kosmiczna archeologia”.
wybrane fragmenty książek, które odczytano
Śląskie”, w którym wzięło udział 20 szkół gimnaw szkolnej bibliotece, wśród regałów zastawionych
Halówka
na
medal
zjalnych i 20 szkół ponadgimnazjalnych z całego
najpiękniejszą i najnowszą literaturą dziecięcą.
Nauczyciele reprezentujący rybnicki ZNP zajęli województwa. Drużyna – Patrycja Dziewor, Oliwia
Prawie 1000 nowych, pachnących jeszcze drukiem
pierwsze miejsce w IX ogólnopolskim turnieju Wiśniewska i Wiktoria Czyżykowska – przedstawiła
książek, kupiono w ramach Narodowego Programu
halowej piłki nożnej pracowników oświaty, jaki ekologiczny projekt dotyczący odpadów „Zagraj
Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie czytali, słuchali
odbył się 4 lutego w Milówce. Nauczyciele z Ryb- do kosza”. W Katowicach uczennice odpowiedziały
i polecali swoim rówieśnikom najciekawsze ich
nika są też aktualnymi mistrzami Śląska, ponieważ też na pytania w konkursie wiedzy o samorządności
zdaniem książki.
w maju 2016 r. wygrali turniej na trawiastych i zasadach partycypacji obywatelskiej, w którym
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zdobyły maksymalną liczbę punktów. Ostatecznie zdobyły III miejsce i nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 złotych. Uczennice przygotowywały się do udziału
w konkursie w czasie lekcji obywatelskich na temat regionu i funkcjonowania
samorządu prowadzonych przez Henryka Postawkę.

Ekspresem przez szkoły

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 35 w Chwałowicach przygotowała
akademię z okazji Barbórki * 15 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 3 w Ochojcu o swojej pracy opowiedział Arkadiusz Żabka, dziennikarz radia
90FM * Andrzej Jasiński z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych zajął drugie
miejsce w wojewódzkim konkursie wiedzy historycznej „Dziewięciu z „Wujka”
– wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat” * 2 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Niewiadomiu odbył się artystyczny Dzień Śląski * 279 listów
w obronie osób prześladowanych napisali uczniowie „Budowlanki” w ramach
maratonu pisania listów, jaki w ich szkole trwał od 5 do 9 grudnia. Najwięcej
listów napisano w obronie Kameruńczyka skazanego na dziesięć lat więzienia za
napisanie sms-a * W nocy z 9 na 10 grudnia 172 listy przeciwko łamaniu praw
człowieka napisali z kolei uczniowie Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu * Gimnazjum nr 1 otrzymało Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie * Grand Prix
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej „Karolinka 2016” zorganizowanego
przez OPP „Przygoda” wyśpiewał duet z Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach
Starych – Sonia Skarupa i Natalia Olejak, które wykonały utwór „Pożyna jo wołki”
* Sportowe Gimnazjum nr 1 jako jedyne w mieście prowadzi zajęcia minigolfa
dzięki „miniboisku”, jakie zasponsorował Marian Sala, prezes Rybnickiego Klubu
Golfowego * W grudniu Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych odwiedziła
jego absolwentka Magdalena Pierchała, która opowiedziała uczniom o swojej
pieszej pielgrzymce do Santiago de Compostella * 12 stycznia prowadzony
przez Helenę Zaik chór Andante, w którym śpiewają uczennice Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 w Golejowie i Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu, zdobył wyróżnienie na XXI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach * Trzecioklasiści
z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w „Powstańcach” zaśpiewali „O Tannenbaum”
i zajęli trzecie miejsce w II Regionalnym konkursie kolędy niemieckojęzycznej dla
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gliwicach, gdzie drugie miejsce
zdobył zespół wokalny Aplauz ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Niedobczycach.

obowiązkowe obrazki. Później wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 5 z Boguszowic, którzy przygotowali krótką inscenizację o Bożym Narodzeniu i przedszkolaki
z jasełkami, a seniorki usłyszały życzenia zdrowia, pociechy z wnuków i wyższej
emerytury. — Te dzieci są wspaniałe, a jak pięknie śpiewają — chwaliły panie z klubu seniora. Każdy z gości otrzymał ręcznie robione przez dzieci mydełka z gliceryny.

Ratownicy o ratowaniu

31 stycznia Przedszkole nr 13 w Chwałowicach odwiedziła ekipa ratowników medycznych z żorskiego stowarzyszenia ratowniczego „Iskra”. Spotkanie
poświęcone było zdrowiu i reakcjom na różne niebezpieczne sytuacje, jakie mogą
się zdarzyć na co dzień. Dzieci dowiedziały się co zrobić, gdy ktoś zasłabnie lub
ulegnie wypadkowi oraz pod jaki numer telefonu zadzwonić żeby wezwać pomoc. Ćwiczyły też na fantomie o imieniu Ania, zakładały kołnierz ortopedyczny
i opatrunki oraz dowiedziały się, jak wygląda wyposażenie apteczki ratowniczej.
Każda z grup otrzymała dyplom „Małego ratownika”.

Niech się raduje ziemia

1 lutego w Przedszkolu nr 20 w Boguszowicach Osiedlu odbył się III Międzyprzedszkolny konkurs kolęd i pastorałek „Niech się raduje cała ziemia”.
W konkursie wzięło udział 16 dzieci z pięciu rybnickich przedszkoli, które wykonały
kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki. I miejsce zajęła Milena Łazarska z pobliskiego Przedszkola nr 15, a kolejne, w dwóch kategoriach wiekowych – Wojciech
Szweda (P nr 20), Franciszek Kwiendacz (ZSP nr 6) Antonina Biernat (P nr 20)
i Alicja Kołodziejczyk (P nr 39).

Mundurowa muzyka

7 lutego dzieci z Przedszkola nr 14 w Chwałowicach spotkały się z funkcjonariuszami Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, którzy są też
członkami policyjnej orkiestry, jednej z trzech tego typu w Polsce. Policjanci
opowiedzieli dzieciom o specyfice swojej pracy, przeprowadzili też pogadankę
na temat bezpieczeństwa i oczywiście zagrali dla maluchów, którzy mieli też
wyjątkową okazję, by poćwiczyć grę na instrumentach dętych.
(S)

Przedszkolak potrafi
Autochodziki na służbie

Dzięki wizycie strażników miejskich w Przedszkolu nr 23 w Niedobczycach, dzieci wcieliły się w rolę kierowców radiowozu SM, sprawdzały,
jak steruje się sygnalizacją świetlną i zatrzymuje samochody na drodze.
Wszystko to za sprawą
nowej pomocy dydaktycznej, której używają
funkcjonariusze SM przeprowadzając prelekcje
dla dzieci. Wykorzystują
do tego zabawowe miasteczko ruchu drogowego, które zawiera 15 znaków drogowych, 2 maty
przedstawiające jezdnię,
chodnik i przejście dla pieszych oraz 4 pojazdy, tzw. autochodziki, dzięki którym
dzieci mogą przekonać się, jak wygląda droga z punktu widzenia kierowcy.
W ten sposób przedszkolaki uczą się najważniejszych zasad ruchu drogowego
i podstawowych znaków drogowych, a także ćwiczą prawidłowe przechodzenie
przez przejście dla pieszych.

Kolęda w przedszkolu

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

Ogłoszenie płatne

Na początku stycznia w Przedszkolu nr 15 w Boguszowicach Osiedlu gościli
członkowie tamtejszego klubu seniora oraz ksiądz proboszcz Piotr Rożyk,
który przyszedł „po kolędzie”. Proboszcz pobłogosławił wszystkim dzieciom
i pracownikom przedszkola, a najmłodsi, jak na typową kolędę przystało, dostali
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informator
26 lutego
NIEDZIELA
NIEDZIELA
26.02

4 marca
SOBOTA
SOBOTA
4.03,

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszo- • 10.00 – Industrialne Centrum Kultury
wicach: Bajkowa Niedziela – „Siedem
w Niewiadomiu: Haft koralikowy –
Księżniczek na wieży” w wykonaniu
warsztaty artystyczne dla dorosłych
teatru Supełek.
i młodzieży.
• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury • 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
w Niewiadomiu: „Jak dzielny wojak
„Być kobietą…, czyli to, co kobiety
Józef diabła przechytrzył” – spektakl
lubią najbardziej” – impreza z okazji
Teatru Lalek Marka Żyły.
Dnia Kobiet (w programie m.in.: porady
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Cyri zabiegi, rękodzieło, kawiarenka, 18.30
kuśniki” – nowy program kabaretu
– spektakl „Scenariusz dla samotnych
Hrabi.
kobiet” w wykonaniu Lekkiego Teatru
Przenośnego z Chorzowskiego Centrum
WTOREK
Kultury).
28 lutego
28.02.
• 18.00 – Dom Kultury w ChwałowiWTOREK
cach: „Paryski romans” – widowisko
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kilar,
operetkowe w wykonaniu gliwickiej
Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk” –
Grupy IWIA
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
5 marca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
ŚRODA
5.03.
1 marca
1.03
ŚRODA
• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXVI Vinyl
• 17.30 – Muzeum w Rybniku: „DzieSwap – giełda płyt winylowych, komje kościoła pod wezw. św. Anny
paktowych, kaset, książek o tematyce
w Popielowie” – wykład dr Ewy Kulik
muzycznej oraz sprzętu muzycznego.
w ramach cyklu „Historia magistra • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Straszny
vitae est?”.
Dwór” – opera Stanisława Moniuszki
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Prorok
w wykonaniu artystów Opery Śląskiej
nie umiera – ks. Franciszek Blachnicw Bytomiu.
ki” – film dokumentalny
• 19.00 – Kulturalny Club: Koncert Bartosza
„Bartasa” Szymoniaka.
Czwartek
2 marca
6 marca
2.03
PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
PONIEDZIAŁEK
6.03
• 11.00 – Halo! Rybnik: „Jak się żyje
seniorom w Rybniku?” – prezentacja • 16.00 – Halo! Rybnik: „Dano mi” – spoRybnickiej Rady Seniorów i podsumotkanie autorskie i prezentacja twórczości
wanie konkursu poetyckiego dla senioJadwigi Mandery – poetki, malarki
rów oraz spotkanie z jego laureatami.
i pisarki.
PIĄTEK
3 marca
3.03,
PIĄTEK

ŚRODA
8 marca
8.03,
ŚRODA

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: • 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Babski Comber – cykl zabaw tylko dla
Publiczna: „Alchemicy ognia i ciemnokobiet (kolejne: 4, 5 i 10 marca).
ści... (o malarzach janowskiej gminy al• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej; „Moja
chemicznej)” – wykład dr. Jacka Kurka.
miłość” – koncert Michała Bajora.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Mayday
• 21.00 – Kulturalny Club: Buzz Astral
2” – spektakl komediowy.
x Igo – koncert.

26

9 marca
CZWARTEK
CZWARTEK
9.03.

12 marca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
12.03.

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Portrety” – wernisaż wystawy podsumowującej ogólnopolski konkurs
plastyczny.
• 18.00 – Galeria Smolna: „Niepokoje” – wernisaż wystawy malarstwa
Joanny Krywult.

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Viverso
2017 – V Ogólnopolski Turniej Tańca
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika.
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
„Zaginiona królowa” – premiera spektaklu bajkowego w wykonaniu teatru
Pacynki z Młodzieżowego Domu Kultury.

10 marca
PIĄTEK
PIĄTEK
10.03

PONIEDZIAŁEK
13 marca
13.03.
PONIEDZIAŁEK

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: I Rybnicki Przegląd Teatralny
Seniorów.
• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Festiwal filmów żeglarskich JachtFilm
(w programie filmy, spotkania m.in.
z Romanem Paszke i Mirosławem
Małkiem, wystawy zdjęć. Szczegóły:
www.jachtfilm.pl).
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: spotkanie z Evženem
Bočkiem, autorem książki „Ostatnia
arystokratka”.
• 19.00 – Kulturalny Club: Dyrk Shivay
– koncert.

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
XV Festiwal Piosenki Europejskiej –
koncert laureatów.
WTOREK
14 marca
14.03,
WTOREK
• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: wernisaż wystawy malarstwa Anety Gajos z Radlina.

15 marca
ŚRODA
ŚRODA
15.03,

• 17.30 – Muzeum w Rybniku: „Germania.
Niemiecka symbolika polityczna w górSOBOTA
nośląskich miastach w początkach XX w.”
11 marca
11.03
– wykład dr. Sebastiana Rosenbauma
SOBOTA
z cyklu „Historia magistra vitae est?”.
• 8.00 – Deptak: Jarmark staroci • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Mii rękodzieła.
strzowskie interpretacje dzieł kon• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Warsztacertowych” – koncert symfoniczny
ty przy kawie – tkactwo artystyczne,
z udziałem Adama Mokrusa i Orkiestry
m.in. tkanie mandali z trykotu (zapisy
Symfonicznej Szkoły Szafranków, pod
pod nr tel. 32 42 23 246 do 6 marca).
dyrekcją Andrea Di Mele.
• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: „Dzień Kobiet CZWARTEK
16 marca
z przymrużeniem oka” – program 16.03
CZWARTEK
muzyczno-kabaretowy w wykonaniu
Krzysztofa Respondka.
• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ilu• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowiminacje” – wernisaż wystawy grafiki
cach: Wieczór Sztuk (w programie:
cyfrowej Jadwigi Mitko-Rudź.
wernisaż malarstwa Beaty Stoszek
z Bielska-Białej i recital fortepianowy PIĄTEK
17 marca
Jarosława Hanika).
17.03.
PIĄTEK
• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „La
Traviata” – transmisja opery z Metro- • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dzień
politan Opera w Nowym Jorku.
św. Patryka z Carrantuohill (również
• 21.00 – Kulturalny Club: występ DJ PP.
z udziałem m.in. zespołu wokalnego
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„6 na 6”, Jakuba Więcka, Piotra Tłusto- 23
ŚRODA
marca
chowicza, Anny Buczkowskiej i formacji CZWARTEK
23.03,
tanecznej Salake).
• 17.00 – Muzeum w Rybniku: Śląski Kącik
SOBOTA
Literacki – gościem spotkania będzie
18 marca
18.03,
Marek Łuszczyna, autor bestselerowego
SOBOTA
reportażu historycznego „Mała zbrod• od 9.00 – Szkoła Muzyczna: XVIII Ogólnia. Polskie obozy koncentracyjne”.
nopolski Rybnicki Festiwal Młodych
Talentów im. Ireneusza Jeszki (prze- 24
PIĄTEK
marca
słuchania konkursowe, 17.00 – koncert PIĄTEK
24.03.
laureatów).
• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury • od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
w Niewiadomiu: „Kolory i chemiczne
XVIII Festiwal Muzyki Instrumentalnej
potwory” – pokaz eksperymentów
– przesłuchania konkursowe.
fizyczno – chemicznych dla dzieci • od 9.00 – Biblioteka, filia nr 4, Paruszow ramach Niewiadomskiej Kuźni Wiedzy.
wiec-Piaski: Światowy Dzień czytania
Tolkiena.
NIEDZIELA
• 13.00 – Industrialne Centrum Kultury
19 marca
19.03.
NIEDZIELA
w Niewiadomiu – „Dziób w dziób”
spektakl dla dzieci.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dwie • 18.30 – Fundacja EDF Polska: XIV Rybnicmorgi utrapienia” – spektakl komeki Festiwal Fotografii (trzy dni spotkań
diowy.
z dobrą fotografią – wystawy, warsztaty
i spotkania m.in. z Filipem Springerem,
21 marca
WTOREK
Maksymilianem Rigamontim i AgnieszWTOREK
21.03.
ką Rayss. Szczegóły: www.festiwal.
rybnik.pl).
• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Fisz EmaKulturalne wagary (akcja w ramach
de Tworzywo – koncert Bartka i Piotra
edukacji artystycznej skierowana do
Waglewskich.
uczniów rybnickich szkół).
• 20.00 – Klub Imperium: Koncert Solar/
• 17.30 – Dom Kultury w Niedobczycach:
Białas/Zui.
Koncert wiosenny (występ podopiecznych zespołów działających w domu SOBOTA
25 marca
kultury).
SOBOTA
25.03.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Stand-Up
Night (wystąpią: Ewa Błachnio, Robert • 16.00 – Halo! Rybnik: Geboren in RybKorólczyk, Tomasz Jachimek i Marcin
nik – ostatnie spotkanie z tego cyklu,
Zbigniew Wojciech).
pt. „Kierunek: cmentarz” poprowadzi
Małgorzata Płoszaj.
22 marca
ŚRODA
• 17.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „IdoŚRODA
22.03,
meneusz król Krety” transmisja opery
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
• 9.00 – Industrialne Centrum Kultury
26 marca
w Niewiadomiu: XIV Przegląd Teatrów NIEDZIELA
NIEDZIELA
Dziecięcych „Scenka”.
26.03.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz
w Teatrze – Confusion Project i Andriej • 15.00 – Klub „Harcówka”: Gitarowy
Constantinov.
rekord Rybnika (w programie m.in.

Kulturalne adresy
PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny
1, tel. 32 42 22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl);
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl.
Pokoju 1, tel. 32 42 52 016; (www.
dkboguszowice.pl);
• Domu Kultury w Chwałowicach,

ul.1 Maja 91B, tel. 32 42 16 222
(dkchwalowice.biuro@gmail.com)
• Dom Kultury w Niedobczycach,
ul. Barbary 23, tel. 32 43 31 065;
(www.dkniedobczyce.pl);
• Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego
15, tel. 32 42 13 755; (www.dknie-

warsztaty dla gitarzystów, koncert zespołu Leszek Cichoński Guitar Workshop
oraz gitarowy rekord Rybnika).
• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Niedziela – premierowa spektaklu „Tymuś i Oleńka”
w wykonaniu Teatru Supeł.
• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas
kobiet (zajęcia dla pań, zapisy: 503
070 813).
• 20.00 – Kulturalny Club: Heart Attack
i przyjaciele – koncert.

marca), „Moonlight” (20 marca), „La la
land” (27 marca)
ŚRODY
• 12.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
„W samo południe – środa z dobrym
kinem” (cotygodniowa projekcja filmowa).
• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia Ignacy:
„Czas Na Kino” – projekcje filmów
dla dzieci.
• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory
z salsą.
CZWARTKI
27 marca
PONIEDZIAŁEK
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
PONIEDZIAŁEK
27.03.
Plejada Dobrych Filmów – filmy z cyklu
„Bardziej Sci niż Fi. Kosmos” (seanse
• 17.00 – Młodzieżowy Dom Kultury:
2 i 16 marca).
„Cukry naturalne” – wernisaż prac • 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc
pracowni plastycznej Kameleon.
z muzyką na żywo.

wystawy

28
28marca
marca
WTOREK
WTOREK
• od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Kids speak english „Let’s sing and dance” – przegląd występów artystycznych
dzieci przedszkolnych.

31 marca
PIĄTEK
PIĄTEK
31.03
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Edukacja
Rity” – spektakl z udziałem Katarzyny
Ucherskiej i Piotra Fronczewskiego.

imprezy

cotygodniowe
PONIEDZIAŁKI
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino
Seniora – „Szermierz” (27 lutego),
„Dusigrosz” (6 marca), „Chciwość” (13
marca), „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (20 marca), „La La
Land” (27 marca).
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” – „Powidoki”
(27 lutego), „Honorowy obywatel” (6
marca), „To tylko koniec świata” (13

wiadom.eu);
• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19, www.harcówkarck.pl
• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul.
Mościckiego 3
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel.
32 42 21 423; (www.muzeum.
rybnik.pl);
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: wystawa rzeźb członków pracowni rzeźbiarskiej (do 3 marca)
w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki –
wystawa malarstwa Kariny Czernek (do
14 marca) * „Iluminacje” grafiki cyfrowe
Jadwigi Mitko-Rudź (od 16 marca do 17
kwietnia) * Galeria Oblicza – wystawa
Wandy Jakubowskiej (do 7 marca) *
„Portrety” (od 9 marca do 3 kwietnia).
w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Dziecko w centrum – szwedzka
literatura dziecięca” – wystawa udostępniona przez ambasadę Szwecji w Polsce,
towarzysząca „Nocy z Andersenem” (od
15 marca do 14 kwietnia).
w Galeria Smolna: malarstwo Joanny
Krywult (od 9 marca do 30 kwietnia).
w Dom Kultury w Niedobczycach: „Śląsk
i górnictwo w malarstwie i rzeźbie Józefa
Hetmana” (od 1 do końca marca).
w Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: wystawa malarstwa Anety
Gajos (od 14 marca do 14 kwietnia).
w Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa fotografii Marka Waśkiela i grafik
Marcina Mitury (do 8 marca) * Wystawa
malarstwa Beaty Stoszek (od 11 marca).

35 41 (www.biblioteka.rybnik.pl)
• Biblioteka, filia nr 4 w ParuszowcuPiaskach, ul. Za Torem 3B
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23, tel. 32 422 40 88.
• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8,
ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji EDF
Polska, ul. Podmiejska 1, (tel. 32
42 10 300),

• Halo! Rybnik (dawna Cepelia) ul.
Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.
• Państwowa Szkoła Muzyczna, ul.
Powstańców Śląskich 27, tel. 32
755 88 94
Lokale i kluby:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32
42 27 864
• Klub Imperium, ul. Raciborska 9a

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika
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Za kilka dni rozpocznie się Wielki Post. Jaki ma on sens w świecie, w którym w nieustannym karnawale. Tylko czy jesteśmy
w stanie to wytrzymać? Karnawał opiera się
wszystko wolno?

Apetyt na post

— Post obowiązuje wiernych w każdy piątek
roku liturgicznego (z wyjątkiem uroczystości),
i powinien być zachowywany przez katolików
powyżej 14. roku życia. Zwolnione są z niego
osoby chore oraz te, które nie mają możliwości
wyboru pokarmu (m.in. w punktach zbiorowego żywienia). Post ścisły obowiązuje w Środę
Popielcową oraz w Wielki Piątek i polega nie
tylko na powstrzymaniu się od spożywania mięsa, ale i ograniczeniu liczby posiłków do trzech
w ciągu dnia, z których jeden tylko to posiłek do
syta. Post ścisły obowiązuje wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60. roku życia — wyjaśnia
ks. Krzysztof Nowrot, duszpasterz akademicki.
We współczesnym świecie świadomie wybrany
i praktykowany post ma w sobie coś radykalnego; to nie minimalizm, dieta wege i slow life
(choć zjawiska te są ciekawą alternatywą dla
kultury przesytu i nadmiaru, prezentują też
wartościowe postawy ekologiczne). To pokutna
praktyka religijna, wynikająca z duchowości
i wiary. — Post pomaga człowiekowi zachować
w jego wnętrzu wartości i świętości, których zaczyna brakować na zewnątrz. Taką istotę postu
ukazuje nam historia czterech młodzieńców
z pierwszego rozdziału biblijnej Księgi Daniela,
którzy trafili do niewoli babilońskiej. Zabrano im
świątynię, odebrano znaki obecności Boga, dodatkowo nadano nowe imiona, a więc podważono tożsamość, i wrzucono w bezbożny, lecz przy
tym wygodny i bogaty świat. Podjęli oni post, by
swoje wnętrze uczynić dla Boga świątynią – taką,
jaką On chciał, z jego prawami i nakazami, by
tam Go móc spotykać — mówi ks. Nowrot. Dziś
zasadniczy problem związany z dostrzeganiem
sensu postu polega na tym, że de facto żyjemy

Pieter Brueghel Starszy „Walka postu z karnawałem” (detal) 1559 r. Domena publiczna/www.wikipedia.org

Większość religii i wierzeń zna praktykę
postu. W kulturze, która od tysiącleci kształtowała naszą cywilizację, czas dzielono na okresy
zabawy i pokuty. Walka postu z karnawałem
była zarówno zmaganiem, jak i współistnieniem dwu porządków, wobec których człowiek
dokonywał wyborów moralnych; ale także,
powiedzmy szczerze, w każdym z nich uczestniczył. Sacrum i profanum wzajemnie się warunkowały i uzasadniały: szaleństwo i brak umiaru
w karnawale równoważyły pokuta i umartwianie w poście. U progu kolejnego Wielkiego
Postu warto pokrótce przypomnieć jego historię. Dla pierwszych chrześcijan post był zdecydowanie krótszy: w II wieku poszczono dwa
dni przed Wielkanocą, w III wieku – tydzień,
a dopiero na początku IV stulecia wprowadzono znany nam dzisiaj czterdziestodniowy post,
symbolicznie upamiętniając w ten sposób post
Chrystusa. O zwyczajach dotyczących wprowadzania postu na ziemiach polskich wspomina
niemiecki kronikarz Thietmar, który w XI wieku
zanotował: „Kogo schwycą jedzącego mięso
po siedemdziesiątnicy ciężko bywa karany
wybiciem zębów”. W czasie Wielkiego Postu
spożywano zazwyczaj jeden posiłek dziennie,
nie jedzono mięsa, unikano nabiału. Dziś katolików obowiązują mniej restrykcyjne normy.
Episkopat Polski w 2014 roku określił, że wierni
bez naruszania przykazań kościelnych mogą
uczestniczyć w zabawach organizowanych
w piątki (z wyjątkiem całego okresu Wielkiego
Postu), niemniej jednak piątki nadal pozostają
dniami pokuty i – wbrew niektórym obiegowym
opiniom – utrzymano nakaz wstrzemięźliwości od spożywania mięsa (nie dotyczy ryb).

na emocjach, doznaniach, przyjemnościach,
chwytaniu życia tu i teraz. Erich Fromm pisał,
że w świecie konsumpcyjnym „każde pragnienie musi zostać natychmiast zaspokojone,
żadna chęć nie może być frustrowana”. Niecierpliwość i żądanie czynią nas „wiecznie pełnymi
nadziei i wiecznie rozczarowanymi oseskami”.
Czemu więc służy post? — Uczy nas mówienia
„nie” w obronie tego, co dla nas ważne. Umacnia
asertywność w walce o samego siebie, o swoją
dojrzałość, o życie z Bogiem i po bożemu. Post
nie musi być ograniczony wyłącznie do pokarmów, pościć przecież może każdy nasz zmysł.
Kiedy wybieram post, uczę się panować nad
swoimi pragnieniami. Lepiej potrafię je wartościować i ocenić, które z nich mi służą, są dla
mnie twórcze, a które mnie niszczą. To bardzo
przydatne w walce z pokusami i słabościami
— mówi ks. Nowrot. Post uwypukla paradoks
ludzkiej natury, polegający na odrębności duszy
i ciała. Nie przeczy to harmonii i ładowi świata,
który stworzył Bóg, i którego człowiek jest
częścią, lecz raczej podkreśla jego bogactwo
i złożoność. W opinii duszpasterza młodzi ludzie dostrzegają wartość postu. — Od czterech
lat członkowie Towarzystwa Ciemnych Typów
bł. Piotra Jerzego Frassatiego rzeczywiście
poszczą w Wielkim Poście. „Czterdziestu
sprawiedliwych” – po jednym na każdy dzień.
Swoje wyrzeczenia podejmują w konkretnych
intencjach: za ewangelizację naszego miasta,
o pokój na świecie, za dzieło wielkopostnych
rekolekcji… Świat jest piękny, lecz czasem
dezorientuje człowieka przymusem do nieustannego zachwytu, intensywnych przeżyć
i konsumowania szczęścia. Dla równowagi
warto dobrze zaplanować i przeżyć post – po
to, żeby wyostrzyć apetyt na życie.
Małgorzata Tytko

Obraz przedstawia alegoryczną walkę postu z karnawałem – przeciw sobie występują uosabiający karnawał biesiadnik siedzący na beczce, mający za oręż ruszt pełen mięsa oraz będący personifikacją postu wychudzony
asceta, trzymający wiosło z dwiema rybami
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Ponad 50 firm z Rybnika i okolicznych miejscowości oferuje zniżki na swoje
usługi przedsiębiorcom, którzy nie skończyli jeszcze 30 roku życia. Aby z nich
skorzystać wystarczy przyjść do Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i odebrać
kartę młodego przedsiębiorcy.

— Projekt „Aktywne Wielopole” okazał się
równie przydatny, jak np. siłownie pod chmurką.
Realizowane działania pozwoliły na integrację
mieszkańców i pokazały różne formy spędzania
wolnego czasu. Mamy nadzieję, że „zaszczepione”
w mieszkańcach aktywności będą procentować
— podsumowują Beata Miozga i Andrzej
Gorzawski, pomysłodawcy projektu „Aktywne
Wielopole”. Już wiosną ubiegłego roku 24
mieszkańców spotykało się na poniedziałkowych
zajęciach nordic walkingu, by wspólnie z instruktorem Pawłem Miturą-Zielonką nauczyć się
maszerowania z kijami. W maju ruszyły zajęcia
plastyczne dla dzieci i ich rodziców, które trwały
aż do grudnia. Cykl warsztatów poświęconych
różnym technikom plastycznym poprowadziła
Fundacja „Byle do Wiosny”. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty decoupage’u, wykonywania biżuterii, ozdób z wikliny
papierowej i masy solnej oraz szycia pacynek;
w każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 20
dzieciaków ze swoimi rodzicami. We wrześniu
rozpoczął się kurs tańca towarzyskiego, w którym
13 par szkoliło się pod okiem instruktora Artura
Szymanowskiego. Pomysłodawcy projektu „Ak-
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program ten wspiera młodych przedsiębiorców,
ale zapewnia też działającym już firmom napływ
nowych klientów — wyjaśnia Anna Michalczyk, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku, który pod koniec ubiegłego roku
uruchomił w mieście i w powiecie program
„Karta Młodego Przedsiębiorcy”, wzorując
się na PUP w Nysie, gdzie jest on realizowany
od 2013 r. Okazuje się, że największa grupa
bezrobotnych to właśnie osoby do 30 roku
życia, dlatego, jak podkreśla Anna Michalczyk, kiedy już uda się im wejść na rynek pracy
i podjąć działalność gospodarczą, warto ich
wspierać. — Najpierw skupiliśmy się na pozyskaniu partnerów, tak aby oferta ulg dla młodych
przedsiębiorców była jak najszersza. Teraz zależy
nam na tym, by zaczęli z niej korzystać — mówi
Anna Michalczyk. Pomoże im w tym karta,
jaką przedsiębiorcy przed 30. rokiem życia
z Rybnika i powiatu rybnickiego, od stycznia
mogą otrzymać w PUP przy ul. Jankowickiej
1 (pokój nr 05, na parterze budynku, tel. 32
42 26 095). Jej wydanie zajmuje kilka minut,
a wraz z nią młodzi ludzie otrzymają też katalog
firm i informacje o zniżkach (lista partnerów
jest na bieżąco aktualizowana pod adresem
http://kmp.rybnik.pl/opis-partnerow/). — Często
osoby, które przychodzą odebrać kartę zniżek,
równocześnie decydują się zostać partnerami
programu, gdyż sami również mogą oferować

Małgorzata Tlołka, wicedyrektor PUP-u z Kartą Młodego Przedsiębiorcy, którą od stycznia można odbierać w siedzibie rybnickiego „pośredniaka”

rabaty innym młodym przedsiębiorcom. To
forma wzajemnej pomocy — dodaje Małgorzata Tlołka, wicedyrektor PUP w Rybniku.
Karta Młodego Przedsiębiorcy jest ważna tylko
z dowodem tożsamości.
(S)
Jeśli:
• masz mniej niż 30 lat,
• prowadzisz działalność gospodarczą lub
• otrzymałeś dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku lub
• masz przyznaną z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
skorzystaj z programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy”. Odbierz kartę zniżek w pokoju nr 05
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku (lista
partnerów www.kmp.rybnik.pl/opis-partnerow/).
Karta jest ważna z dowodem tożsamości.

Aktywnie w Wielopolu
Miniony 2016 rok był dla mieszkańców Wielopola wyjątkowo aktywny, głównie za
sprawą realizowanego w tej dzielnicy projektu „Aktywne Wielopole”. Przygotowali
go członkowie nieformalnej grupy Młode Wielopole, a na pięć różnorodnych
przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego wydano tam 16 tys. zł.
tywne Wielopole” zaplanowali również akcję USG, postaw ciała ich dzieci, a także zrelaksować
sprzątania Wielopola. Wspólnie z radą rodziców się korzystając z masażu — opowiadają pomytamtejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego słodawcy, którzy zwracają też uwagę na pomoc,
nr 1 zorganizowano warsztaty ekologiczne jaką przy organizacji wielu działań zaoferowała
i konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej. Joanna Błażyca, dyrektorka Zespołu SzkolnoZ budżetu obywatelskiego kupiono też nagrody Przedszkolnego nr 1.
dla laureatów oraz worki i rękawiczki, które
(S)
zostaną wykorzystane również
Wiosną ubiegłego roku 24 mieszw tegorocznej, wiosennej akcji
kańców Wielopola uczyło się jak
sprzątania świata. — Jednym
poprawnie maszerować z kijkami
z największych przedsięwzięć
była organizacja pierwszego Dnia
promocji zdrowia w Wielopolu.
W październikową niedzielę
mieszkańcy mieli okazję zasięgnąć porad specjalistów i poddać
się badaniom poziomu cukru
i cholesterolu, słuchu, EKG,
Arch. pryw.

Z taką kartą w portfelu, osoby przed 30-ką
prowadzące własne firmy, mogą liczyć m.in. na
20 proc. zniżki na usługi kadrowe i księgowe
w jednym z rybnickich biur rachunkowych i na
kurs języka angielskiego w szkole językowej
w Czerwionce-Leszczynach, ale też na preferencyjną cenę produkcji spotu radiowego, czy
darmowe szkolenia w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Posiadacze imiennej
karty mogą też skorzystać z rabatu na kurs prawa
jazdy kat. B i C, bezpłatnie wydrukować baner
reklamowy, otrzymać darmowy program do
wystawiania faktur i z ulgą prowadzić firmowy
rachunek bankowy. Taniej też wynajmą lawetę,
otrzymają pomoc w przygotowaniu wybranej
inwestycji i skorzystają z konsultacji prawnych.
Firmy z Rybnika, Gliwic, Mysłowic, Rydułtów,
Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śl., oferują więc
typowo biznesowe ulgi, które z pewnością mogą
się przydać młodym przedsiębiorcom w karierze
zawodowej i w dalszym rozwoju własnej firmy,
ale zapewniają też coś „dla ciała”. Z kartą można
bowiem skorzystać z 10 proc. rabatu na wybrany
masaż i karnet do siłowni, a z pięcioprocentową
zniżką kupić odzież i sprzęt sportowy, czy precjoza w sklepie jubilerskim. — Kolejne firmy zainteresowane przystąpieniem do programu „Karta
Młodego Przedsiębiorcy” i zaoferowaniem ulg
dla młodych osób prowadzących własne biznesy,
wciąż mogą się do nas zgłaszać. Z jednej strony

Sabina Horzela-Piskula

Odbierz kartę i rabaty

29

To nie jest czas dla filozofów
Problemów ze znalezieniem pracy w 2017 r. nie powinni mieć
m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, brukarze, fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi, murarze i tynkarze – wynika
z tzw. barometru zawodów, czyli badania, które ma dać odpowiedź
na pytanie, jacy fachowcy są obecnie najbardziej poszukiwani na
rynku pracy.
W badaniu tym brali udział również pracownicy rybnickiego PUP-u, a wynika z niego, że pracodawcy
poszukują też samodzielnych księgowych, przedstawicieli handlowych, kucharzy i spawaczy. Wśród
zawodów deficytowych, czyli takich,
w których w tym roku nie powinno być
trudności ze znalezieniem pracy jest
prawie 30 profesji; również lekarze,
programiści, inżynierzy, blacharze
i piekarze. Są poszukiwani, bo na rynku
niewielu jest przedstawicieli tych branż,
chętnych do podjęcia pracy i mających
odpowiednie kwalifikacje.
Dużo trudniej znaleźć pracę będzie
natomiast filozofom, historykom, po-

litologom, kulturoznawcom, ale też
chemikom, fotografom czy pracownikom biur podróży. To reprezentanci
zawodów określonych w barometrze,
jako nadwyżkowe, czyli takie, w których
znalezienie pracy może być trudniejsze
ze względu na małe zapotrzebowanie
oraz nadmiar kandydatów. Wyniki
badania są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku (www.pup-rybnik.pl), którego
pracownicy mają nadzieję, że okażą się
one przydatne nie tylko osobom poszukującym pracy, ale również absolwentom
i uczniom ostatnich klas gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
(S)

W połowie stycznia odbyła się kolejna prezentacja
uczniów Akademii Baletowej „Classique”
w Rybniku.

Tańczą
na puentach
Uczniowie w czterech grupach wiekowych od najmłodszych
do osób dorosłych zaprezentowali swoje umiejętności
w wigilijnej opowieści tanecznej opartej na fragmentach
baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego,
opracowanej i przygotowanej przez tancerza, choreografa
i reżysera, a jednocześnie pedagoga Akademii Baletowej
„Classique”, Jacka Nowosielskiego. Pojawił się on również na
scenie i wcielił w gospodarza przyjęcia, który wykonał dostojny
taniec z towarzyszeniem dwu dam dworu – uczestniczek
zajęć dla dorosłych. Uczniowie wykonali taniec myszek oraz
taniec chiński i rosyjski, a wcześniej kolejne grupy wiekowe
zaprezentowały umiejętności nabyte podczas zajęć, wyciskając
często łzy wzruszenia bliskich zasiadających na widowni.
W tym roku szkolnym Akademia Baletowa kontynuuje
zajęcia w jednej z sal siedziby CKI Politechniki Śl. przy ulicy
Kościuszki w Rybniku, a występ miał miejsce w auli tego
budynku czyli na byłej Małej Scenie, która gościła wcześniej
wielu uznanych artystów. Życzymy podobnych sukcesów!
(r)

15 lutego gościem rybnickiej biblioteki był Włodzimierz
Kowalewski, autor cieszącej się dużą popularnością
i zainteresowaniem książki „Excentrycy”.

nek ten był deficytowy. W dalszej w pośpiechu pozostawiać cały
części rozmowy czytelnikom uda- dorobek życia (a nawet resztę
ło się poznać literackie inspiracje zupy w talerzu). Spotkanie było
autora, do których zalicza się także okazją do dyskusji o protwórczość Stefana Żeromskie- blematyce innych książek autora:
go, Olgi Tokarczuk czy Pawła pytań o ludzką moralność, eutaa tajemnicza Modesta miała zwią- Huelle. Gość poruszył również nazję, godność człowieka w chozek z działaniami służb PRL. wątki biograficzne; jego rodzina robie czy współczesne czasy tzw.
— Żaden systemem i żaden „zamor- należała do ludności zasiedlają- „post-prawdy”, charakteryzujące
dyzm” nie zduszą jednak skłonności cej ziemię warmińsko-mazurską się zacieraniem granicy między
do swingu, czyli bycia człowiekiem tuż po wojnie. Kowalewski mówił obiektywnymi faktami a emocja— optymistycznie podsumował au- o zajmowaniu mieszkania ze mi, interpretacjami i opiniami,
tor. Publiczność poznała też wiele świadomością, że meble i wypo- które stają się dla wielu odbiorów
anegdot związanych z powstawa- sażenie miały swoich wcześniej- istotniejsze niż rzeczywistość.
niem filmu Janusza Majewskiego, szych właścicieli, którzy musieli
(m)
będącego ekranizacją
powieści. Prowadząca
spotkanie Anna Piontek dopytywała autora o metodę twórczą – tu jednak brak
schematów: Pomysły
pączkują i układają
się w całość – podsumował Włodzimierz
Kowalewski. A dlaczego na miejsce akcji „Excentryków”
wybrał Ciechocinek?
Bo jest pisarzowi znany i łączy się
z dobrymi wspomnieniami: to właśnie
w Ciechocinku można było się napić piwa
Włodzimierz Kowalewski został bardzo życzliwie przyjęty przez rybnicką publiczność. Autor usłyszał wiele komplementów
na temat swojej twórczości, szczególnie za realizm i wiarygodność w przedstawianiu minionych czasów.
w czasach, kiedy tru-

Pisarz nie tylko zdradził wiele
ciekawostek dotyczących pierwowzorów postaci, ale też opowiedział o ważnych dla jego twórczości
osobach, miejscach i wydarzeniach. Czytelnicy docenili, że autor
niezwykle wiarygodnie ukazał lata
50. XX wieku, w których rozgrywa
się akcja powieści. — Rolą pisarza
nie jest odtworzenie klimatu danej epoki, lecz wczucie się w nią
i wyobrażenie, jak się wtedy żyło.
Ta umiejętność powinna należeć
do warsztatu autora, którego zadaniem jest wiarygodna rekonstrukcja
czasów, o których pisze — wyjaśniał
Włodzimierz Kowalewski. Połowa
minionego wieku, czyli okres powojennej odbudowy i umacniania
się systemu komunistycznego,
to były trudne, lecz także ciekawe lata, w których tytułowych
ekscentryków nie brakowało.
Główny bohater powieści Fabian
Apanowicz, który po powrocie z
emigracji zakłada jazzowy big band
w Ciechocinku, był wzorowany na
dwóch autentycznych postaciach
(dziadku Włodzimierza Kowalewskiego i dziadku jego kolegi),
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Małgorzata Tytko

Swing to styl życia

Nr 2/548; luty 2017

Maturzyści z siedmiu rybnickich szkół i tyleż sposobów na zaprezentowanie
studniówkowego poloneza. Młodzież z IV LO w Chwałowicach założyła czarne
maski, uczennice z II LO „Frycza” – wianki, a przyszłe absolwentki V LO na
Nowinach – futerkowe wdzianka.

Poloneza czas zatańczyć

technicznie i artystycznie — ocenił uczestników
Wojciech Świerkosz, wiceprezydent miasta,
odpowiedzialny za oświatę. Dwa drugie miejsca
wytańczyli sobie uczniowie II LO im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego i Zespołu Szkół Technicznych. Najlepsi zaś okazali się tańczący
jako ostatni maturzyści z I LO im. Powstańców
Śl., którzy otrzymali też nagrodę jury młodzieżowego. — Kosztowało nas to wiele pracy
i przygotowań, dlatego cieszymy się ze zwycięstwa.
Pomógł nam nasz wuefista Andrzej Piecha (na
zdj.). W tańcu zależało nam na interakcji między
dziewczyną a chłopakiem — mówi licealista
Jakub Pawlas. — W porównaniu z polonezem,
jaki tańczyliśmy na studniówce, ten został nieco

zmieniony – większą uwagę przywiązaliśmy do
szczegółów. Zależało nam na tym, aby wszystkie
dziewczyny wyglądały podobnie i żeby wszystkie
pary tańczyły równo — dodaje jego koleżanka
z klasy Lila Porada. Licealiści z „Powstańców”
swojego pierwszego poloneza w życiu zatańczyli w czasie studniówki, która odbyła się
w jednym z lokali w Radlinie.
Polonez to taniec dostojny i poważny,
ale chyba nie dlatego twarze większości tańczących maturzystów przypominały raczej oblicza
galerników niż młodych ludzi czerpiących radość z tańca i towarzystwa uroczych partnerek.
(S)
Wacław Troszka

Drugi rybnicki konkurs poloneza studniówkowego odbył się 15 lutego w Teatrze Ziemi
Rybnickiej. Do tanecznej rywalizacji przystąpili
tam maturzyści z czterech liceów ogólnokształcących oraz z „Budowlanki”, „Mechanika”
i „Tygla”. Jurorki – Anita Geratowska, dyrektorka OPP „Przygoda”, Katarzyna Fojcik,
naczelnik wydziału edukacji i choreografki
Teresa Niedziela i Anna Wojaczek – obejrzały
aż sześć polonezów do muzyki skomponowanej
przez Wojciecha Kilara. Tylko raz uczniowie
sięgnęli po inną kompozycję – byli to maturzyści z IV LO, którzy zatańczyli do „Poloneza
noworocznego” Mariana Waśkiewicza. Młodzi
ludzie starali się zaskoczyć jurorów nie tylko
układem choreograficznym swojego tańca –
uczennice z „Mechanika” miały specjalnie
uszyte i wzorowane na szlacheckich sukienki,
a uczniowie V LO udowodnili, że potrafią
tańczyć nie tylko poloneza, ale też walca. —
To jest niesamowite, jak bardzo wzrósł poziom
w stosunku do roku ubiegłego. Jesteście dużo lepsi

Polonez w wykonaniu maturzystów z I LO spodobał
się jurorkom konkursu, ale też młodzieżowemu jury

Dwa drugie miejsca wytańczyli sobie uczniowie II LO, którzy postawili na ludowe akcenty….

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

… oraz maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych
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21. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej
Za nami 21. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, który zapamiętamy jako festiwal wokalistów mocno się od siebie
różniących. Odświeżona, a dla publiczności bardziej skondensowana weekendowa formuła festiwalu z odmienionym jury
jest bez wątpienia bardziej atrakcyjna.

Festiwal osobliwości

Jeszcze nigdy grono finalistów festiwalu organizowanego obecnie przez
Fundację EDF Polska nie było tak różnorodne. W gronie dziesięciu wokalistów mieliśmy dwie śpiewające w całości własne piosenki pianistki, wokalistki
o zacięciu aktorskim, śpiewającą skrzypaczkę i jedynego w tym gonie mężczyznę
Marcina Piotrowskiego z Wrocławia, który w sposób bardzo nieartystyczny
zaśpiewał swoją mało artystyczną piosenkę „Miłość to bezprawie jest”. Tak
o miłości nikt jeszcze na tym festiwalu nie śpiewał. Co ważne, mało było klasycznego repertuaru, którego już na OFPIE wyśpiewano sporo, a dużo oryginalnej
twórczości młodych wykonawców.

Nowoczesne granie

Dzień wcześniej, w czasie konferencji prasowej
podkreślał, że w tej edycji dało się zauważyć sporo
nowego myślenia o muzyce: — To odpowiedź na ubiegłoroczny apel Jarosława Wasika, dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,
który jako jedyny dyrektor placówki muzealnej apelował tutaj o nowoczesność.
Wszystko co stoi tyłem do przodu i jest zapatrzone w przeszłość jest skazane na
szybką śmierć. Obie wokalistki, które akompaniowały sobie na fortepianie grały
bardzo nowocześnie i to znalazło swoje odbicie w werdykcie.
Rybnicki Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej rozpoczął się od
eliminacji regionalnych we Wrocławiu, Zielonej Górze, Warszawie, Gdańsku,
Krakowie i Rybniku. Przystąpiło do nich 188 wokalistów. W dwudniowym
konkursie krajowym, już w Rybniku (16 i 17 lutego) wystąpiło 40 wybranych
przez jurorów; 10 najlepszych wystąpiło przed publicznością w finale konkursu
krajowego (18 lutego).
W konkursie krajowym wystąpiła trójka rybniczan: Martyna Pogorzelczyk,
Anna Pawlus-Szczypior i laureat drugiej nagrody na ubiegłorocznej OFPIE
Rafał Kozik, ale zabrakło dla nich miejsca w dziesiątce finalistów.
Zdjęcia Wacław Troszka

Grand Prix, podobnie jak przed rokiem, jury nie przyznało, bo jak wyjaśnił
jego przewodniczący Jan Kondrak, różnica między laureatkami pierwszej
i drugiej nagrody była zbyt mała. Tę pierwszą (8 tys. zł) zdobyła Agnieszka
Ozon, 25-latka z Lublina. Do szkoły
Festiwalowe dodatki
muzycznej zapisali ją rodzice, którzy
OFPA to również koncerty gwiazd. W Klubie Enersami z muzyką nie mieli nigdy do
getyka wystąpił obchodzący 50-lecie pracy scenicznej
czynienia. Dziś studiuje na wydziale
Tadeusz Woźniak, któremu w czasie wykonywania
jazzu Akademii Muzycznej w Katowinajwiększego przeboju , czyli „Zegarmistrza światła”
cach (piąty, dyplomowy rok). Udział
towarzyszył na scenie rybnicki chór Autograph oraz
w OFPIE rozpoczęła od eliminacji
równie rybnicki zespół Chwila Nieuwagi. Jak się okaw Warszawie. Akompaniując sobie
na fortepianie zaśpiewała swoje dwie
autorskie, wpadające w ucho piosenki
„PS” i „Tyle szans”.
— Do pisania tekstów piosenek
prowokują mnie moje własne życiowe
doświadczenia. W sposób w miarę poukładany ujmują one moje rozrzucone
Zwyciężczyni tegorocznej
emocje — mówiła chwilę po ogłoszeniu
OFPY Agnieszka Ozon
werdyktu, przyznając, że i gra na fortez Lublina
pianie sprawia jej wielką przyjemność.
Kiedyś uwielbiała Szekspira potem chłonęła twórczość Magdy
Umer i teksty piosenek Agnieszki Osieckiej, ale dziś, jak mówi,
bardziej inspirują ją współcześni twórcy związani ze sceną off-ową
i popowo-alternatywną. Piosenkę „PS”, którą zaśpiewała w Rybniku napisała ledwie półtora tygodnia wcześniej.
Drugą nagrodę (5 tys. zł) zdobyła Dorota Kuziela-Brudzińska
(Wrocław/Gdańsk), która grając na skrzypcach i jednocześnie
śpiewając, wykonała „Taki pejzaż” z repertuaru Ewy Demarczyk.
Trzecią nagrodę (3 tys. zł) przyznano rzeszowiance Joannie Nawojskiej, kolejnej pianistce śpiewającej swoje autorskie teksty.
Nie lada wydarzeniem tegorocznego festiwalu był koncert Tadeusza Woźniaka z silnymi rybnickimi akcentami
Gdyby na OFPIE przyznawano nagrodę publiczności, której
wciąż brakuje, to prawdopodobnie trafiłaby ona do Małgorzaty Kozłowskiej, zało, ten ostatni współpracuje od pewnego czasu z synem Tadeusza Woźniaka
młodej aktorki z Warszawy, która zaśpiewała przewrotnie brutalną piosenkę – Piotrem, więc wcześniej razem z nim zespół zaśpiewał cztery piosenki, które na
o tym, jak rozprawiła się z niewiernym Romusiem. — Chyba zetrę cię na tarce bo pewno znajdą się w programie zaplanowanych na marzec wspólnych koncertów.
Zwieńczeniem całego festiwalu był koncert zespołu Hey z Katarzyną Now sekretnej zamrażarce mam już siedmiu, więc jak wleziesz jeszcze ty? — śpiewała
sowską, ale i z zaproszonymi gośćmi: Skubasem, Natalią Przybysz, Grażyną
filigranowa blondynka.
— Wszyscy oni są autentyczni i mówią prawdę, prawdę o sobie i prawdę o nas. Łobaszewską, Markiem Piekarczykiem i Małgorzatą Ostrowską.
Roman Czejarek z radiowej Jedynki nie tylko prowadził festiwalowe koncerty,
Jestem przekonany, że wszyscy zostaną na scenie. Niektórzy staną się osobowościami wybitnymi, a część z nich przejdzie do historii polskiej piosenki, polskiej estrady ale też zrealizował na żywo trzygodzinną audycję z nowego cyklu „Jedyne takie
czy też teatru muzycznego — podsumował przewodniczący jury Jan Kondrak. miejsce”. W jego plenerowym studio, urządzonym w holu Klubu Energetyka
Zwrócił też uwagę na fakt, że OFPA przyciąga coraz większą liczbę wykonawców pojawiło się sporo gości m.in. członkowie zespołu Chwila Nieuwagi, Kabaret
z „zaawansowanym peselem”. — Skoro społeczeństwo starzejąc się młodnieje, Młodych Panów i Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. A już w poniedziałek na
być może w przyszłości będzie to drugi nurt tego festiwalu — mówił, chwaląc antenie Jedynki można było usłyszeć piosenki zwyciężczyni OFPY Agnieszki
też organizatorów imprezy za dbanie o piękne słowo, o piosenkę artystyczną Ozon.
Wacław Troszka
i za organizowanie „metropolitalnego festiwalu w niemetropolitalnym mieście”.
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zaczynają swoją przygodę z rzeźbą Konarzewskiego. Potem zajęła wciąż mało znana dziedzina sztuki.
uczestnicy zajęć w boguszowickiej się domem i wychowaniem dzieci, Jest trudna, ale trzeba się odważyć
pracowni, potem na warsztat biorą a teraz znów może powrócić do arty- i spróbować ją poznać. Materiał,
… kciuki, a następnie – płaskorzeź- stycznych zainteresowań sprzed lat. z jakiego tworzymy jest różny –
by. — Później przychodzi pora na I choć mówi, że nadal więcej maluje to gips, glina lub papier. Niektóre
najtrudniejszą pracę, z żywym mode- niż rzeźbi, to polubiła nową pasję, z pokazywanych na wystawie prac
lem, w efekcie której powstają twarze a pomógł jej w tym Janusz Kurtek. reprezentują naprawdę wysoki poi głowy. Z czasem, kiedy człowiek
W czasie trzech lat przez boguszo- ziom – licencjacki, a nawet wyższy – a
się rozwija, staje się coraz bardziej wicką pracownię przewinęło się 12 przecież ich autorzy, kiedy zaczynali
ambitny i szuka nowych rzeźbiarskich osób, których prace oglądać można byli naturszczykami z zamiłowaniem
wyzwań — zauważa Janusz Kurtek. do 3 marca w bibliotece głównej. plastycznym — mówi Janusz KurTak jest właśnie ze Stanisławą Co- Wernisaż odbył się tam 10 lutego tek, który w bibliotece pokazał też
falik, która trzy lata temu przeczy- i wzbudził spore zainteresowanie swoje piękne, wykonane z misternie
tała ogłoszenie o zajęciach, przyszła zwiedzających. — Przygotowałem pospawanych elementów popiersia,
i została, a dziś jest jedyną kobietą tę wystawę żeby zachęcić ludzi do m.in. filmowego ogra Shreka.
w gronie uczestników i pracuje nad rzeźby, bo to wyjątkowo piękna, ale
Sabina Horzela-Piskula
kolejnym, tym razem największym, i to dosłownie,
wyzwaniem – postacią
kobiety. — Mimo, że to
trudna, brudna i czasochłonna praca, bardzo ją
polubiłam. Zajęcia z rzeźbą są dla mnie odskocznią od codzienności, choć
zdarzają mi się również
nieprzespane noce, w czasie których zastanawiam
się, co by tu jeszcze zmienić i poprawić — mówi
Stanisława Cofalik, która sztuką interesowała
się od najmłodszych lat,
kształcąc się pod okiem
„Elementarna” pszczoła i najsłynniejszy ogr w historii kina (na drugim planie) wyszły spod palców Janusza Kurtka,
Mariana Raka i Lucjana
który prowadzi boguszowicką pracownię rzeźby

Sabina Horzela-Piskula

To właśnie tam trzy lata temu
rybnicki rzeźbiarz Janusz Kurtek
otworzył pracownię dla osób dorosłych, zainteresowanych poznaniem
warsztatu i technik rzeźbiarskich.
— Chciałem podzielić się swoją
pasją z innymi, a ówczesny dyrektor
placówki, nieżyjący już niestety,
Cezary Kaczmarczyk powiedział mi:
proszę spróbować. I udało się – pasja
i edukacja przyniosły efekty — mówi
z radością Janusz Kurtek. Powody
do dumy mają też uczestnicy zajęć.
Autor największej liczby rzeźb, zafascynowany anatomią człowieka Tadeusz Mura z Boguszowic Starych,
ostatnio dał się przekonać do „rzeźbienia” w papierze, czego dowodem
jest przepiękna Nike. W technice tej
wyspecjalizowała się Stanisława Cofalik z Boguszowic Osiedla, autorka
przykuwających uwagę popiersi.
Jest jeszcze Michał Ogerman, który
jako jedyny w tym gronie rzeźbi
w drewnie, czy Krzysztof Salwa
autor najciekawszego rzeźbiarskiego inicjału. To właśnie od niego

Kiedyś Apollo, dzisiaj Shrek

Wacław Troszka

Wiszące głowy i dłonie,
nagie torsy, odcięte stopy
i gigantyczne palce – wbrew
pozorom nie są to rekwizyty
z filmu grozy, ale zaskakująco
piękna kolekcja rzeźb, która
potwierdza, że prawdziwe
talenty są wśród nas. Tym
razem żeby je odnaleźć trzeba
zejść do piwnic Domu Kultury
w Boguszowicach.

W czasie trzech lat przez boguszowicką pracownię przewinęło się 12 osób, których prace pokazano w rybnickiej bibliotece; Janusz Kurtek drugi od lewej, obok Stanisława Cofalik
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Niema bestia. Czyż piękną kobietę, jaką była Pola Negri, można nazwać bestią? Tak, bo w czasach,
kiedy żyła i grała, tym słowem określano osoby, które w życiu kierują się przede wszystkim emocjami
i namiętnością. A Pola Negri, jak i jej partnerzy w niemym filmie „Bestia” z1917 r. (reż. Aleksander
Hertz), jedynym zachowanym polskim obrazie z późniejszą hollywoodzką gwiazdą, takimi właśnie
bestiami byli. „Bestię” można było obejrzeć w Industrialnym Centrum Kultury z towarzyszeniem
muzyki doświadczonego w tej materii zespołu „Czerwie”. I choć niektóre osoby zapewne wolałyby
skromnego tapera na pianinie, ale cóż, o tempora, o mores. O gwieździe i jej czasach opowiedział
gość wieczoru, znany kinomanom z kultowego programu telewizyjnego „W starym kinie” Stanisław
Janicki (na zdj.), dziennikarz, pisarz, scenarzysta i historyk, który przyznał, że kiedy przez przypadek
rozpoczął jego prowadzenie, archiwalne kino nie było jego pasją. Ale worki listów od zachwyconych
widzów sprawiły, że zajmował się tym tematem ponad 30 lat. Dziś interesują go bardziej indywidualne losy ludzi, również kina, jak np. Eugeniusz Bodo, o którym ma ogromną wiedzę, ale i postaci
historycznych, np. Jana III Sobieskiego, o którym zaprezentował film dokumentalny „Konterfekty
króla jegomości”. Warto przypomnieć, że pochodzący z Czechowic-Dziedzic Stanisław Janicki bywał
wielokrotnie w Rybniku jako prelegent lub gość DKF-u „Ekran”, co miło wspomina.
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PLEBAN TEŻ CZŁOWIEK. — Temat wykładu pt. „Chałwa, kawa, książka, klatka dla
kanarków... czyli o życiu codziennym nowożytnego duchowieństwa na Górnym Śląsku”,
ustaliliśmy wspólnie z dyrektorem muzeum, żeby przełamać schemat mówienia o historii
w tonie bardzo poważnym — mówiła dr Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, która 15 lutego przyjechała do rybnickiego muzeum, aby opowiedzieć
o tym, co 200, 300 i 400 lat temu jadali tutejsi plebani, w co się ubierali, jakie mieli pasje, na
co chorowali, gdzie podróżowali, wreszcie, w jakie konflikty z prawem popadali. Ciekawy
wykład – szkoda, że wysłuchało go tak niewiele osób – był trzecim z nowego muzealnego
cyklu „Historia, magistra vitea est?”. 1 lutego o szlachcie podrybnickich miejscowości
opowiedział dyrektor rybnickiego muzeum dr Bogdan Kloch, a kolejne dwa spotkania
z tego cyklu odbędą się w marcu o 17.30. W środę popielcową 1 marca dr Ewa Kulik opowie
o dziejach kościoła pod wezw. św. Anny w Popielowie, a 15.03 – dr Sebastian Rosenbaum
o niemieckiej symbolice politycznej w górnośląskich miastach na początku XX w. Do tematu
duchownych, m.in. miłośnika cytryn i kawy, kolekcjonera ksiąg i plebana z 86 zarzutami
sądowymi, o których opowiedziała dr Halina Dudała – wrócimy w kolejnym wydaniu GR.

ŚLĄSK PANI KAZI. — Pamiętam, jak będąc dzieckiem wertowałam przedwojenny „Przewodnik
Katolicki”, który czytała moja babcia, z pięknymi czarno-białymi rysunkami. Może to właśnie one
miały wpływ na to, co dziś robię? — zastanawia się Kazimiera Drewniok, malarka, gawędziarka, popularyzatorka śląskiej tradycji, gwary i obyczajów. Okazją do wspomnień był wernisaż wystawy „Mój
Śląsk”, jaki 1 lutego odbył się w Halo! Rybnik. Jak przyznała bohaterka, większość jej prac znajduje
się właśnie na innych wystawach, głównie w szkołach, ale na szczęście znalazła jeszcze sporo… pod
łóżkiem i za szafą, jak mówiła z uśmiechem. W czasie spotkania rybniczanka opowiadała o swoim
ukochanym Śląsku, w którym nie brak niemieckich i czeskich wpływów, o ulubionych drewnianych
kościółkach, przydrożnych kapliczkach i postaci św. Jana Nepomucena. Nie zabrakło też anegdot
z życia, pełnych rodzinnego ciepła wspomnień oraz opowieści, przepełnionych szacunkiem do tradycji
i ludzi. — Czuję się w obowiązku przekazywać to, co usłyszałam od mojej babci, która przepięknie
opowiadała. Całowaliśmy ją z szacunkiem po rękach i prosiliśmy: „opowiadej, opowiadej” — wspominała Kazimiera Drewniok, a słuchało ją spore grono znajomych, przyjaciół i krewnych. Wśród gości
był też Kazimierz Pogłódek, który w imieniu rybnickiego Klubu Inteligencji Katolickiej podziękował
jej za dotychczasową współpracę i dbałość o pielęgnowanie śląskich tradycji.

OBRAZY SPOD NITKI. Zaczynała od rajstop, ale z czasem musiała poszukać innego materiału, bo
nie dawało się ich naciągnąć do większych rozmiarów. W ten sposób bielska artystka Karina Czernek
opracowała własną technikę i dziś tworzy przepiękne obrazy, nakładając na siebie różne półprzeźroczyste
tkaniny, które również maluje i haftuje. — Wykorzystuję wzorzyste tkaniny przemysłowe, najczęściej
z folkowymi i kwiatowymi deseniami. Na wystawie prezentuję obrazy z dwóch cykli: „Kobiety w koronkach” i „Kobiety – lalki”. Kilka prac namalowałam na zgrzebnym płótnie lnianym, kilka przedstawia
lalki matrioszki, w których nakładałam na siebie dwie warstwy tkanin – górna jest półprzeźroczysta,
co daje efekt niedopowiedzenia i wzajemnego przenikania się, który koresponduje z tematem kobiecości — mówi Karina Czernek. To właśnie kobiety są głównymi bohaterkami jej prac, a można je oglądać
do 13 marca w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej na wystawie pt. „Jutro uszyję siebie od nowa”.
— Staram się podkreślić wyjątkowość i tajemniczość kobiet, pokazać złożoność ich natury. Na niektórych
obrazach można dostrzec kobiety okaleczone. Często też stosuję przerywaną linię, która kojarzy się
z haftowaniem i stebnowaniem, ale również z rysunkiem, który nakłada chirurg plastyk, bo chcę pokazać
różne podejścia do kobiecego ciała, które nieraz bywa traktowane jak przeszywana sukienka — mówi
artystka, która 16 lutego spotkała się z licznie przybyłą rybnicką publicznością podczas wernisażu.
Janusz Rzymanek

Sabina Horzela-Piskula

Kalejdoskop kulturalny
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„Alojz” swój wygląd zawdzięcza Marcinowi Miturze,
a śląskie imię – chwałowickiej publiczności. Powstał w 15
minut. — Tyle czasu wystarcza mi na wykonanie takiego rysunku
— tłumaczy rybniczanin. Jednak to nie tempo, w jakim Marcin
Mitura stworzył obraz łysego jegomościa jest zaskakujące,
ale fakt, że „Alojz” został narysowany palcem na ekranie
smartfona. Takie rzeczy do obejrzenia tylko w Domu Kultury
w Chwałowicach.

Z palca wyrysowane
Sabina Horzela-Piskula

Kolekcja
osobowości,
jak nazywa
swoje rysunki Marcin
Mitura, liczy
dziś ponad
300 postaci.
Powstają od
trzech lat. —
Jestem grafikiem komputerowym
i spędzam
wiele godzin
przy komputerze, więc nie
m a m c z asu
Osobowości Marcina Mitury
na malowanie i tworzenie, które bardzo lubię. Oczywiście mógłbym poczekać do
emerytury żeby zacząć spełniać swoje artystyczne marzenia, ale po co,
skoro ciągle mam przy sobie telefon, który mogę wykorzystać również do
rysowania prostych postaci — mówi Marcin Mitura. Komiksowe osobowości rysuje w każdej wolnej chwili i w różnych miejscach – w łóżku
przed snem, w poczekalni lub w kolejce do kasy. Tylko kilka razy zdarzyło mu się namalować kogoś kogo widział lub zna, pozostali bohaterzy
zostali wymyśleni. — Powstają spontanicznie, mają różną osobowość
i imię adekwatne do charakteru — mówi autor. Jest więc Król Żul,
który łączy w sobie dwie skrajne postaci, czy Zdenek Smetana – Czech
z krwi i kości. Do malowania palcem po ekranie rybniczanin wykorzystuje aplikację „Finger paint”. Gotowy rysunek może potem przenieść
do komputera i powiększyć go do dowolnego formatu. Tak powstały
prace, jakie do 8 marca można oglądać na wystawie pt. „Osobowości”
w Domu Kultury w Chwałowicach. — 20 lat temu pokazałem swoje rysunki Andrzejowi Obuchowiczowi żeby je obejrzał i powiedział, co o nich
myśli. Zapytał mnie wówczas, po co rysuję. Wtedy jeszcze nie wiedziałem,
dziś już wiem – chcę dawać radość innym. I to się udaje – znajoma, która
jest psychoterapeutką w szpitalu kupiła trzy moje prace, by odreagować
stres. Mówi się „co w sercu to na języku”, w moim przypadku – „co w sercu
to na obrazie” – jestem pozytywnym człowiekiem i staram się przekazywać
to innym — mówi Marcin Mitura. Wernisaż wystawy jego prac miał miejsce 11 lutego w czasie Wieczoru Sztuk. W ramach tej cyklicznej imprezy
odbył się też recital uczestników Studia Wokalnego, prowadzonego
w Chwałowicach przez Jarosława Hanika, a swoje piękne zdjęcia „Ach!
Podlasie, Podlasie” pokazał też Marek Waśkiel, fotografik i dziennikarz.
— To moja fotograficzna opowieść o miejscu, w którym mieszkam od lat.
To widoki nieomal spoza mojego płotu, bo lubię fotografować to, co mam
pod ręką. Oczywiście lubię podróżować, ale tylko po to, aby przekonać
się, że w domu jest najlepiej. Te zdjęcia to moje fascynacje – podziwiam
świat i jego piękno. Alternatywny tytuł tej wystawy mógłby brzmieć „Jaki
piękny jest nasz świat” — mówił Marek Waśkiel.
(S)
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Festiwal Jeszki

18 marca do naszego miasta przyjadą młodzi muzycy
i wokaliści, aby wziąć udział w XVIII Ogólnopolskim Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki.
Imprezę, jak co roku, organizuje Śląskie Centrum Muzyczne
„Muzyka i Ruch” we współpracy z miastem i szkołą muzyczną.
Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają wokalistów
oraz instrumentalistów–solistów (instrumenty akustyczne strunowe, dęte i klawiszowe), uczniów państwowych i prywatnych
szkół muzycznych, ośrodków kultury, placówek zajęć pozaszkolnych, ognisk społecznych czy artystycznych, ale także tych,
muzykujących amatorsko. Młodzi ludzie muszą wykonać dwa
dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze, a rywalizować
będą w trzech kategoriach wiekowych (7-9 lat, 10-13 lat oraz
14-16 lat). Przesłuchania odbędą się 18 marca, przedpołudniem w szkole muzycznej, gdzie tego samego dnia o g. 17.
zaplanowano koncert laureatów (szczegóły na stronie www.
centrummuzyczne.republika.pl).
(S)

Dwaj panowie „L”
Pierwszy był żydowskim kupcem, rybnickim radnym,
naczelnikiem poczty i członkiem zarządu gminy żydowskiej.
Drugi historykiem, konserwatorem zabytków, bibliografem
i wychowawcą. Uczestnicy trzeciego spotkania z cyklu „Geboren
in Rybnik” zorganizowanego 4 lutego w Halo! Rybnik poznali
sylwetki kolejnych, mało znanych współczesnym mieszkańcom
miasta, rybniczan.
Urodzonych w Rybniku dwóch panów „L”: Josepha Lustiga i Józefa
Lepiarczyka różniło wiele: pochodzenie, czasy w których żyli i profesje
jakimi się parali. Łączyły ich nie tylko te same imiona, a nawet inicjały,
ale to, że bardziej znani byli poza miastem, w którym przyszli na świat:
pierwszy w Goczałkowicach, drugi w Krakowie. — Dlaczego Goczałkowice? — pyta Małgorzata Płoszaj, która przybliżyła sylwetkę Josepha
Lustiga. — Ponieważ był jedną z czterech osób, które zaangażowały się
w tworzenie uzdrowiska, po tym jak odkryto tam dobroczynne źródła solankowe. Wspólnie m.in. ze szwagrem, Heinrichem Schillerem, w latach
1860-1862 wybudowali pierwsze obiekty sanatoryjne w Goczałkowicach
Bad, na które Joseph Lustig wyłożył 10 tys. talarów — dodaje.
Z kolei urodzony w 1917 syn „korfanciorza” i absolwent Państwowego
Gimnazjum Klasycznego w Rybniku (dzisiejsze I LO) Józef Lepiarczyk szybko związał swe życie z Krakowem, gdzie na Uniwersytecie
Jagiellońskim ukończył studia z historii sztuki, a następnie związał
się zawodowo i naukowo z tamtejszymi uczelniami i instytucjami. Był
pierwszym powojennym konserwatorem zabytków w Krakowie, autorem
dziesiątek publikacji, a od 1985 roku również profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Doceniany przez studentów, stał się niestety jednym
z niechlubnych bohaterów książki Ryszarda Terleckiego, opisującego
krakowskich profesorów, którzy współpracowali z peerelowską „bezpieką”. — Był jednak postacią niejednoznaczną, potrafił bronić Żydówki,
pracownicy Instytutu Historii Sztuki, zapraszaną do krakowskich konsulatów Francji i Stanów Zjednoczonych, co w tamtym czasie równało się
przestępstwu — opowiadał Jacek Kamiński. Ciężko pobity przez „nieznanych sprawców”, został inwalidą, miał kłopoty z poruszaniem się,
mówieniem i wzrokiem. Nigdy nie powrócił do Rybnika; zmarł w 1985
roku, a jego ciało spoczęło na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.
Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Geboren in Rybnik”, które
zaplanowano na 25 marca, Małgorzata Płoszaj opowie o żydowskich
nekropoliach.
(D)
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Ksiądz Blachnicki na ekranie

POLECA!

w polskim dworku szlacheckim oraz ideę obowiązku służenia ojczyźnie i odwagi żołnierskiej. SkomRybnicka premiera filmu „Prorok nie umiera
ponowany po upadku powstania styczniowego
– ks. Franciszek Blachnicki”. Premierowy pokaz
stał się wielkim manifestem patriotycznym. Dzieło
dokumentu przygotowanego przez katolicki Ruch
uważane jest za najlepszą operę Moniuszki i zaraŚwiatło – Życie, opowiadającego o jego założyzem najlepszy tego typu utwór polski XIX wieku.
cielu, Franciszku Blachnickim, wyjątkowej postaci
5 marca, niedziela – g. 18
polskiego Kościoła. Historia charyzmatycznego
księdza-wizjonera urodzonego w Rybniku, więźMayday 2
nia obozów koncentracyjnych, a w czasach PRL-u
Spektakl komediowy „Mayday 2”, czyli
prześladowanego przez służbę bezpieczeństwa.
1 marca, środa – g. 18
historia taksówkarza, który stworzył sobie
dwa ciepłe domy z dwoma pięknymi żonami.
Podwójną grę prowadzi do momentu, gdy jego
Michał Bajor
dorastające dzieci z dwóch różnych związków za
Kto jeszcze nie miał okazji wysłuchać Michała
pośrednictwem internetu dowiadują się o sobie.
Bajora „na żywo”, będzie mógł to zrobić przy
Mistrzowski scenariusz i dużo humoru.
okazji jego recitalu „Moja miłość”. Artysta czaru8 marca, piątek – g. 19
je i wzrusza swoim głosem już od przeszło 40 lat, a
tym razem zaprezentuje najpiękniejsze piosenki o
Jacht Film Festiwal
miłości. Większość z nich to znane przeboje, które
Po raz pierwszy w Rybniku zagości Jacht Film
na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki
rozrywkowej. Będzie więc „Prześliczna wiolon- Festiwal, czyli cieszący się dużą renomą i popularczelistka” i „Odkryjemy miłość nieznaną”, ale też nością festiwal filmów żeglarskich. W jego trakcie
dwa premierowe utwory, które na płycie Michał zaprezentowane zostaną najlepsze polskie i zagraBajor zaśpiewał z Alicją Majewską i Anią Wyszkoni. niczne filmy dokumentalne o tematyce marynistycz3 marca, piątek – g. 19
nej, o żeglarstwie i jego różnorodności. Tegoroczna,
szósta edycja, odbywającego się w Warszawie
festiwalu ma swoje lokalne odsłony, z których jedną
Straszny dwór
przygotowano w Rybniku. W programie: projekcje
Najczęściej wystawiana opera Stanisława Mounikalnych filmów o morskich przygodach (w tym
niuszki w wykonaniu artystów Opery Śląskiej.
specjalne emisje dla szkół), prezentacja programu
„Straszny dwór” przedstawia idylliczny obraz życia
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edukacji żeglarskiej, ciekawe prelekcje, wystawy
fotografii, stoiska informacyjne klubów i organizacji reprezentujących sporty wodne oraz spotkania
z podróżnikami, żeglarzami i pasjonatami życia pod
pełnymi żaglami, m.in. z Romanem Paszke oraz
rybniczanami: Maciejem Murasem i Mirosławem
Małkiem. Szczegóły: www.jachtfilm.pl oraz na str. 44
10 marca, piątek – g. 16 ( od g. 10 do 13
pokazy dla szkół)

Traviata i król Krety
Dwie marcowe transmisje oper wystawianych
na deskach nowojorskiej Metropolitan Opery.
Najpierw „Traviata”, arcydzieło Giuseppe Verdiego w słynnej inscenizacji Willy’ego Deckera, czyli
produkcja, którą prezentowano już na prestiżowych festiwalach operowych. Premiera „Traviaty”
w 1853 r., dzisiaj jednej z najbardziej popularnych
oper, okazała się wtedy spektakularną klapą.
Z czasem, dzieło Verdiego stało się przebojem repertuaru operowego, a o tym, czym od lat zachwyca
wielbicieli gatunku, będzie się można przekonać
podczas kolejnej transmisji z MET. Kolejna propozycja dla melomanów to „Idomeneusz król Krety”
W.A. Mozarta, czyli zaczerpnięta z mitologii historia
władcy greckiej wyspy. Arcydzieło w liczącej ćwierć
wieku inscenizacji francuskiego reżysera Jean-Pierre
Ponelle’a potrwa prawie cztery godziny!
Traviata: 11 marca, sobota – g. 18.55
Idomeneusz król Krety: 25 marca, sobota
– g. 17.55
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Teatr Ziemi Rybnickiej

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

Viverso, czyli cała Polska zatańczy w Rybniku
Kolejna, V edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca pod patronatem prezydenta Piotra Kuczery. W festiwalu wezmą udział
amatorskie dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły oraz soliści
i duety taneczne. W programie pokazy różnych stylów tanecznych, m.in.: jazzowego, współczesnego, klasycznego, hip-hopu,
elektro boogie i disco. Nie zabraknie również tanecznych form
fabularyzowanych oraz tańca towarzyskiego i ludowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości
i Edukacji Artystycznej „Viverso” z Kielc, tamtejsze studio tańca
„Verso” oraz działające w TZR studio tańca „Vivero”.
12 marca, niedziela – od g. 9

POLECA!

Stand-up night, czyli kabaretowe monologi
Najnowsza propozycja połączonych sił artystów polskiej sceny
kabaretowej, czyli zabawne monologi w wykonaniu Ewy Błachnio,
Roberta Korólczyka, Tomasza Jachimka i Marcina Zbigniewa Wojciecha. Popularni artyści kabaretowi przedstawią swoje autorskie teksty,
którymi rozbawią, wzruszą, a może i dadzą do myślenia. Występ w konwencji amerykańskiego stand-up’u, w którym wykonawca przedstawia
monolog mający rozbawić publiczność.
21 marca, wtorek – g. 19

Fisz Emade Tworzywo

Piotr i Bartosz, synowie Wojciecha Waglewskiego, lidera
kultowego zespołu Voo Voo, wystąpią na scenie TZR w swoim
Dzieła po mistrzowsku
autorskim muzycznym projekcie „Fisz Emade Tworzywo”. Od
Koncert w wykonaniu młodych muzyków z orkiestry symfo- 2001 roku bracia Waglewscy, czyli producent oraz wokalista i raper,
nicznej rybnickiej Szkoły Muzycznej Szafranków. Za pulpitem wydali dziewięć płyt utrzymanych w stylistyce hip-hopowej. Muzycy
dyrygenckim stanie Andrea Di Mele z Włoch, na skrzypcach solo z Fish Emade stale eksperymentują, a ich hip-hop pełen jest miękkich
zagra Adam Mokrus. W programie kompozycje Maurice’a Ravela brzmień i dobrych tekstów. Efekty tych eksperymentów już dawno
i Antoniego Dvořáka.
zyskały uznanie rzeszy fanów.
24 marca, piątek – g. 19
15 marca, środa – g. 18

Dwie morgi utrapienia
Spektakl, na podstawie którego powstał film „Zróbmy sobie
wnuka”. Sztuka, która przez dziesięć lat nie schodziła z afiszów
warszawskiego teatru Kwadrat to historia rolnika broniącego przed
zakusami inwestorów swojego skrawka pola położonego w samym
środku miasta. Historia pełna humoru i refleksji nad współczesną
Polską. Na scenie m.in. Magda Wójcik, Sylwester Maciejewski
i Mikołaj Roznerski.
19 marca, niedziela – g. 18

Gitarowy rekord w Harcówce
Ciekawa propozycja dla miłośników i wirtuozów gitary. Klub Kultury „Harcówka” zaprasza na otwarte warsztaty dla gitarzystów, które
poprowadzi mistrz tego instrumentu Leszek Cichoński. W programie
wieczoru również koncert zespołu Leszek Cichoński Guitar Workshop,
po którym wszyscy gitarzyści spróbują ustanowić gitarowy rekord Rybnika. Uczestnicy warsztatów powinni przynieść własną gitarę (najlepiej
akustyczną).
W programie:
14.30 - 15.00 Rejestracja uczestników warsztatów
15.00 - 17.00 Warsztaty dla gitarzystów
17.00 - 17.30 Próba generalna przeboju „Hey Joe” oraz innych utworów
18.00 - koncert zespołu Leszek Cichoński Guitar Workshop oraz próba
ustanowienia gitarowego rekordu Rybnika.
26 marca, niedziela, Klub Kultury „Harcówka”, (ul. Zakątek 19,
Ligota-Ligocka Kuźnia)

Wygraj dobrym słowem
Miejskie eliminacje do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do udziału w rybnickich przesłuchaniach, które odbędą się w
sali kameralnej TZR organizatorzy zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na
stronie: www.rok.katowice.pl/OKR/pl/show/1. Zgłoszenia należy dostarczyć do 23 marca do działu artystycznego Teatru Ziemi Rybnickiej (Plac
Teatralny 1) lub mailowo na adres: kierownikartystyczny@tzr.rybnik.pl
(skan karty z podpisem uczestnika). Laureaci miejskich przesłuchań będą
reprezentować Rybnik podczas eliminacji regionalnych w Katowicach,
które odbędą się od 10 do 12 kwietnia w teatrze Korez w Katowicach.
28 marca, wtorek – g. 9				
(D)
Poniedziałkowe seanse dla starszych
i młodszych wielbicieli dobrego kina.
Projekcje rozpoczynają się o g. 13, bilety
w cenie 8 zł.
• 27 lutego – Szermierz (reż. Klaus Härö).
• 6 marca – Dusigrosz (reż. Fred Cavayé)
• 13 marca – Chciwość (reż. J. C. Chandor)
• 20 marca – Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
(reż. Maria Sadowska)
• 27 marca – La la Land (reż. Damien Chazelle).

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Wyśpiewany
jubileusz
Powstały przed 35 laty zespół,
zainicjował działalność w lutym 1982
roku, niespełna dwa miesiące po
ogłoszeniu w Polsce stanu wojenneLiczący 35 lat chór Gloria tworzy dzisiaj 27 osób
go. Przez pierwsze kilkanaście lat był
jedynym chórem parafialnym w dekanacie Ryb- koncie ponad 870 występów, z czego 230 poza
nik-Północ. Jego założycielem i dyrygentem, macierzystą parafią. Niejednokrotnie można
nieprzerwanie od trzydziestu pięciu lat, jest było ich usłyszeć podczas miejskich imprez,
Witold Brachman, absolwent rybnickiej szkoły a także w największych polskich sanktuariach
muzycznej. Członkowie Glorii mają na swym oraz kościołach w Niemczech, Austrii i we

Kulturalnym skrótem
* „Starałem się pomieścić wszystkie wiadomości, jakie pozyskałem przez lata na
temat domów, właścicieli, lokatorów oraz
funkcji tychże obiektów” – pisze Michał
Palica we wstępie do swojej nowej książki,
którą wydało rybnickie muzeum. Mowa
o publikacji pt. „Ludzie i domy – wędrówki
po rybnickim Deptaku”, czyli o przewodniku po Rynku oraz ulicach: Powstańców
Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana
i sąsiednich placach, w okresie międzywojennym (1922–1939). Autor przewertował setki starych zdjęć, map, gazet,
archiwów oraz książek i wsłuchiwał się we
wspomnienia rybniczan. — Praca Michała
M. Palicy, który od lat bada dzieje międzywojennego Rybnika, to dzieło człowieka,
który kocha swoje miasto. Przy współpracy rybnickiego Muzeum, powstała finalna
wersja wielu lat dociekań autora. Nie
było to łatwe zadanie… Michał M. Palica,
potomek rybnickiej rodziny kupieckiej,
wydobył na światło dzienne zapomniane
miejsca, a nade wszystko ludzi, którzy tu
żyli, mieszkali oraz pracowali — wyjaśnia
Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego muzeum. Przewodnik jest bogato ilustrowany
(fotografie, reklamy prasowe i plany)
i można go kupić w muzeum (10 zł).
— Z przewodnikiem, jako drogowskazem,
warto wędrować po ulicach naszego miasta — zachęca dyrektor Kloch.
*— W każdym obrazie zostawiam cząstkę
siebie, nadając ulotności drugie życie
— mówi Wanda Jakubowska, z zawodu
opiekunka medyczna, z zamiłowania
rysowniczka i malarka, która 7 lutego
w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej
pokazała swoje prace. Kilka lat temu
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Arch. chóru

Swój jubileusz świętowali
członkowie działającego przy
parafii św. Floriana w Orzepowicach chóru Gloria.

Włoszech. Dzisiaj zespół tworzy 27 chórzystów. — W większości to osoby, które śpiewają
w chórze od jego początków — przyznaje Witold
Brachman.
(D)

nieodzowną w jego wykładach muzyką,
żorzanka związała się z grupą twórczą
tym razem m.in. grupy The Alan ParAtelier malarki Ewy Rotter-Płóciennikowej,
sons Project z albumu pt. „Gaudi”. Nic
gdzie uczyła się grafiki i rysunku u Moniki
dziwnego, że po zakończeniu spotkania
Cybul-Słowikowej. Ulubionym tematem
deklaracje „jadę do Barcelony!” nie były
jej prac są magiczne drzewa, postacie,
odosobnione.
architektura i pejzaże. Warto dodać, że
Wanda Jakubowska pisze też wiersze
*13 lutego w „Halo! Rybnik” odbył się wernawiązujące do jej obrazów. Wystawę
nisaż wystawy zdjęć, których bohaterem
można oglądać do 7 marca.
jest niepełnosprawny mieszkaniec Jankowic Mariusz Urbanek, przemierzający wie*— Autobiografia Gaudiego została zapile szlaków i górskich dróg na trójkołowym
sana w kamieniu, w popękanych kaflach,
rowerze. Mariusz od urodzenia cierpi na
szylkrecie, powykręcanym metalu, witraporażenie mózgowe, ale nie przeszkadza
żach, wypolerowanym złocie, w cemencie
mu to w realizowaniu własnych pasji.
i zaprawie murarskiej — mówił dr Jacek
Jazda na rowerze zapewnia mu nie tylko
Kurek o genialnym architekcie Antonio
rehabilitację, ale jest też sposobem na
Gaudim, który był bohaterem wykładu pt.
aktywność społeczną i zdobywanie gór„Piękno jest odbiciem prawdy... Z Gaudim
skich wzniesień. Zdjęcia można oglądać
podróżując do źródeł miasta”. W mroźne
do 5 marca.
przedpołudnie 8 lutego, dr Jacek Kurek
zabrał widzów do słonecznej Barcelony
*Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Gaudiego, z mnóstwem magicznych barw
zachęca czytelników do zaprezentowania
i finezyjnych kształtów. — W Barcelonie
swoich pisarskich umiejętności i stwojest tylko dziewięć obiektów stworzonych
rzenia wspólnie powieści internetowej
przez Gaudiego — mówił wykładowca,
w amerykańskim stylu. „Grona śmiechu.
prezentując piękne zdjęcia budynku Casa
Kto zabił Dicka Palmera?” bo taki tytuł
Mila i Parku Güell z wijącą się ławką, wykonosi zabawa literacka, będzie częścią
naną z mieniącej się ceramicznej mozaiki,
Amerykańskiej Nocy Bibliotek zaplanowaczy świątyni Sagrada Familia, budowanej
nej w Rybniku na 3 czerwca. Wtedy też
intuicyjnie, dlatego wciąż niedokończopoznamy zwycięzców konkursu i napisane
nej. Pisarz George Orwell nazwał ją najprzez nich fragmenty powieści. Ważne by
bardziej szkaradnym budynkiem świata;
teksty nawiązywały do szeroko pojętej
dla dr Kurka to raczej argument w dyskusji
kultury amerykańskiej. Powieść tworzona
na dowód istnienia Boga. Nadkomplet pujest na platformie wordpress.com pod
bliczności wysłuchał opowieści o Gaudim,
adresem: www.powiescinternetowablog.
ale też o innych artystach – Salvadorze
wordpress.com. W konkursie może wziąć
Dalim i Joanie Miró, o „barcelońskim”
udział każdy zapisany do biblioteki czytelNikiszowcu, muzeach, które będąc w stonik (fragment tekstu należy podpisać swolicy Katalonii koniecznie trzeba zobaczyć,
im numerem karty bibliotecznej). Więcej
a nawet o klubie piłkarskim Leo Messiego.
informacji o konkursie i powieści na tej
A wszystko to opatrzone ciekawym, jak
samej stronie internetowej (zakładka: idea
zwykle, komentarzem wykładowcy oraz
i regulamin).
(S)
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Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90
Program działalności na marzec
• 1.03., środa, godz. 13.00 – Warsztaty psychologiczne cz. III Autodiagnoza osobowości” dr Stanisława
Mielimąka, zapisy u dyżurnych;
• 2.03, czwartek, godz. 11.00 –
Prezentacja projektu „Świadomy
senior” oraz omówienie zagrożeń
w miejscu publicznym i w domu
– Marek Wróbel i asp. Dariusz
Piotrowski;
• 6.03., poniedziałek, godz. 10.00
– dyżur prawniczy mec. Szczepan
Balicki;
• 6.03., poniedziałek, godz. 16.00
– Halo! Rybnik – Wernisaż i spotkanie autorskie Jadwigi Mandery;
• 9.03., czwartek, godz. 11.00 –
„Ważne wydarzenia 2016 roku’
mgr inż. Zdzisław Mencel;
• 10.03., piątek – I Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów - Dom
Kultury Chwałowice, wyjazd autobusu godz. 10.30 z placu Wolności;
• 13.03., poniedziałek, godz. 10.00
– dyżur Rzecznika Praw Konsumentów – Jan Kostka;

• 15.03., środa, godz. 12.30 –
„Problemy starzenia się skóry” - dr
Ewa Hadas;
• 16.03., czwartek, godz. 11.00
– „Kino artystyczne” - dr Ewelina
Konieczna;
• 20.03., poniedziałek, godz.
10.00 – dyżur prawniczy mec.
Gerard Kuźnik;
• 23.03., czwartek, godz. 11.00
– Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Cech Rzemiosł
„Okrąglak”;
• 29.03., środa – wycieczka do Katowic, wyjazd godz.8.45 z placu
Wolności;
• 30.03., czwartek, godz. 11.00
– wykład „Obcowanie z niezwykłymi i pięknymi ludźmi” Wisława
Szymborska i Kornel Filipowicz
„Listy” - dr Edyta Korepta;
Zapraszamy na wykłady wszystkie
osoby zainteresowane danym
tematem, pozostałe zajęcia wg
planu wywieszonego na tablicy
ogłoszeń, tylko dla członków
UTW Rybnik

DKK w marcu
Na kolejne spotkania i rozmowy poświęcone
literaturze zaprasza Dyskusyjny Klub Książki,
działający w rybnickiej bibliotece.
W nadchodzącym miesiącu zaplanowano dwie dyskusje poświęcone bestsellerowym powieściom.
Pierwsze spotkanie już 15 marca
o g. 17 w bibliotece głównej (ul.
Szafranka 7), a jego tematem będzie głośna powieść „Małe życie”,
którą napisała Hanya Yanagihara, pisarka
rodem z Hawajów. Książka, która w ostatnich
latach odniosła wielki sukces wśród krytyków
i czytelników, trafiła do finału Nagrody Bookera i National Book
Award, otrzymała także prestiżową Kirkus Prize. Jej fabuła opowiada o losach czterech przyjaciół, którzy po ukończeniu studiów
rozpoczynają życie i kariery w Nowym Jorku. Jest to też niezwykle
poruszająca, a nawet wstrząsająca historia o traumach z przeszłości
i życiu w bólu, który nie daje o sobie zapomnieć.
Na drugą dyskusję zapraszamy 30 marca
o g. 16 do filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30)
– tym razem tematyka będzie nieco lżejsza
i zabawniejsza. Proponujemy rozmowę o
powieści „Po prostu razem” Anny Gavalda. W
wyniku nieoczekiwanego zbiegu okoliczności
pod jednym dachem zamieszkują nerwowa i
poturbowana kobieta, zakompleksiony arystokrata, gburowaty kucharz i jego babka…
W tych okolicznościach na pewno nie będzie
(m)
nudno. Zapraszamy na spotkania!

27 lutego, g. 19
POWIDOKI

6 marca, g. 19
Honorowy obywatel

13 marca, g. 19
TO TYLKO KONIEC ŚWIATA

20 marca, g. 19
MOONLIGHT

Prod. Polska 2016, biograficzny/
dramat, 98 min., reż.: Andrzej
Wajda, obsada: Bogusław Linda, 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.

Prod. Hiszpania/Argentyna,
2016, komedia, 120 min, reż.:
Gastón Duprat, Mariano Cohn,
obsada: Oscar Martínez, Dady
Brieva, Andrea Frigerio.
Argentyński pisarz zdobył
wszystko – łącznie z Nagrodą Nobla. Teraz powraca do
rodzinnego miasteczka, by
odebrać medal Zasłużonego
Obywatela. Musi zmierzyć się
z opiniami ludzi, którzy odnajdują siebie na kartach jego
powieści.

Prod.: Francja/Kanada, 2016, 97
min., dramat, reż.: Xavier Dolan,
obsada: Gaspard Ulliel, Marion
Cotillard, Vincent Cassel.
Po 12 latach nieobecności
34-letni Louis, uznany pisarz,
wraca do domu. Ma zamiar
powiadomić rodzinę, że umiera.
Powitanie odbiega jednak od
jego wyobrażenia. Jego matka,
młodsza siostra i szczególnie
starszy brat są zbyt zajęci sobą
i swoimi sprawami, by przejąć
się Louisem.

Prod. USA , 2016, dramat, 110
min., scen.i reż.: Barry Jenkins,
obsada: Andre Holland, Trevante Rhodes, Janelle Monáe.
Po n a d c z a s o w a o p o w i e ś ć
o relacjach międzyludzkich
i odkrywaniu siebie. Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć
w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom. Dorasta on
w jednej z niebezpieczniejszych
dzielnic Miami i stara się znaleźć
swoje miejsce w świecie.

27 marca, g. 19
LA LA LAND
Kochajmy marzycieli!

Prod. USA, 2016, musical, romans, 126 min., scen. i reż.: Damien Chazelle, obsada: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend.
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. Gdy drogi
tych dwojga przetną się, połączy
ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1.
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.
Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.
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Złote Gody

Tysiące wspólnych dni
— 50 lat, czyli 18.250 dni wspólnego życia w czasach gdy szybko i chętnie szuka
się „nowego modelu małżonki bądź małżonka” to nie lada osiągnięcie — mówił
wiceprezydent Janusz Koper do małżonków świętujących w siedzibie
zespołu Przygoda jubileusz Złotych Godów. 21 lutego zaproszono tam
13 małżeńskich par.
— Miłość się nie starzeje, więc patrząc na
siebie z pewnością ciągle widzicie młodą dziewczynę i młodego chłopaka sprzed lat — dodał
Janusz Koper, wręczając „złotym” małżonkom
listy gratulacyjne oraz medale przyznane
im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
A młode dziewczyny spotykały młodych
chłopaków w różnych okolicznościach: jedni,
tak jak państwo Sylwia i Józef Kolarowie
poznali się w kultowym w latach 60. rybnickim klubie Bombaj, inni jak Maria i Emil
Dyczkowie na… leśnej drodze. — Gdy szłam
przez las na imprezę taneczną, Emil podwiózł
mnie na motorze. Zatańczyliśmy pierwszy
wspólny taniec i pozostaliśmy nierozłączni do
końca zabawy — wspomina pani Maria. Nie
zwlekali ze ślubem, tym bardziej, że spotkania
z przyszłą małżonką wymagały od młodego

Eryka niezłej kondycji fizycznej: — Szedł
do mnie kilkanaście kilometrów, zimą pieszo
i autobusem, a gdy było cieplej przyejeżdżał
na motorze. Brakowało ciepłych ubrań, więc
zjawiał się pozawijany w gazety. Zanim go
z tych gazet odwinęłam, to już musiał zbierać
się do domu — mówi z uśmiechem pani Maria.
Państwo Dyczkowie pracowali w kopalniach
Jankowice i Jastrzębie, doczekali się córki
i syna, sześciorga wnuków oraz już trzech prawnuków. — Dzieci zawsze były naszą radością.
Nigdy nie sprawiały nam problemów — mówią.
Dzieci i wnuki są również dumą Sylwii
i Józefa Kolarów, którzy wychowywanie trzech
córek godzili z pracą zawodową. Pani Sylwia
była polonistką w II LO, a pan Józef głównym księgowym w nieistniejącej już kopalni
1 Maja w Wodzisławiu Śl. — Jesteśmy bardzo

spełnieni: nie tylko zawodowo, ale i rodzinnie.
Mieliśmy wiele dobrych chwil, rodziły nam się
dzieci piękne, zdrowe i radosne. Do dzisiaj
jesteśmy ze sobą bardzo zżyci — mówi pani Sylwia. Wspólnie z mężem przyznaje, że jednym
z fundamentów ich długoletniego związku
jest głęboka wiara oraz przekonanie, że gniew
niczego dobrego do małżeństwa nie wnosi:
— Gdy pojawiają się różnice zdań, trzeba
ustąpić, a nie denerwować się i robić na złość
drugiej osobie — przekonują.
Do udziału w jubileuszowym spotkaniu
zaproszeni zostali również państwo:
Bronisława i Jerzy Buchalikowie, Anna
i Zenon Bugielowie, Krystyna i Krystian
Burdowie (nieobecni na uroczystości),
Otylia i Gerard Frelichowie, Eugenia
i Eryk Kuczerowie, Jadwiga i Maksymilian
Mandrelowie, Agnieszka i Stanisław
Nowakowscy, Krystyna i Alfred Pawerowie,
Danuta i Hubert Połomscy, Aniela
i Józef Roskoszowie oraz Wanda i Józef
Roszakowie.
(D)
Zdjęcia: Wacław Troszka

Na zdj. od lewej: Jadwiga i Maksymilian Mandrelowie, Agnieszka i Stanisław Nowakowscy, Krystyna i Alfred Pawerowie, Danuta i Hubert Połomscy, Aniela i Józef Roskoszowie oraz Wanda i Józef Roszakowie.

Na zdj. od lewej: Bronisława i Jerzy Buchalikowie, Anna i Zenon Bugielowie, Maria i Emil Dyczkowie, Otylia i Gerard Frelichowie, Sylwia i Józef Kolarowie oraz Eugenia i Eryk Kuczerowie.
Na zdjęciach również wiceprezydent Janusz Koper i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp
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Zaczynają przed dziewiątą, od kawy i rozmów,
to ich codzienny rytuał. 13 seniorów po sześćdziesiątce dociera do Popielowa z różnych stron miasta
– Orzepowic, Chwałowic, Śródmieścia, Niewiadomia i Niedobczyc. Niektórzy dojeżdżają sami,
jednak większość korzysta z dowozu. Gimnastyka,
śniadanie i różne zajęcia warsztatowe, a w samo
południe – telewizyjne wiadomości, bez których
seniorzy nie wyobrażają sobie dnia. Po nich obiad
i dalszy cykl zajęć. — Seniorzy nie chcą być sami
w pustych domach. Samotność jest dla nich ogromnym ciężarem — mówi Patrycja Gbiorczyk, prezes
fundacji „Byle do Wiosny”, która od 2013 r. działa
na rzecz osób starszych. Po koncercie Ireny Santor
w Niedobczycach i cyklu bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych dofinansowanych przez miasto
w ramach programu „Srebrna jesień”, od stycznia
realizuje największe wyzwanie – przez rok dbać
będzie o podopiecznych domu „Senior-Wigor”.
Fundacja wystartowała w konkursie po raz drugi, wygrała i zastąpiła bytomskie stowarzyszenie
„Pomocna dłoń”, które prowadziło placówkę od
momentu jej otwarcia, w grudniu 2015 roku. Nowy
personel zdążył już zaskarbić sobie sympatię seniorów. — Po burzach i sztormach nasz statek wpłynął
wreszcie na spokojne wody. Nie wspominajmy już
tego, co było. Wyszliśmy na prostą dzięki nowej fundacji – panie są ciepłe i empatyczne — ocenia pani
Danusia, która w placówce jest od samego początku.

Stery w nowych rękach

Nadal z Wigorem
Są wyjątkowo aktywni, wymyślamy dla nich tematy
zajęć, ale też pytamy, co sami chcieliby robić. Bardzo lubią też dzień medyczny – mierzenie ciśnienia,
ważenie i rozmowy o zdrowiu — mówi pani Kasia,
terapeutka. Fundacja planuje zabierać seniorów
do tężni, organizować dla nich zajęcia jogi i pikniki
w ogrodzie otaczającym dom, zapraszać rehabilitantów i dietetyka, zacieśniać współpracę ze szkołami,
przedszkolami oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie miasta. — Rozszerzyliśmy
naszą ofertę i seniorzy mogą przebywać w domu nie
tylko w ustalonych wcześniej godzinach, czyli od 8.00
do 16.00, ale nawet od 6.30 do 16.30, tyle, że wówczas
muszą dojechać do placówki własnym transportem —
mówi szefowa fundacji. — Dochodzą do nas nowe
osoby, ale stanowimy zgrany zespół, który rozumie
ideę powstania i funkcjonowania tej placówki. Tworzymy tutaj nowy dom – ciepły, otwarty i przyjazny,
w którym mamy czuć się dobrze i wzajemnie się wspierać, jak w rodzinie — mówi jedna z podopiecznych.

Dołącz do domowników

— Jedzenie jest smaczne, atmosfera fajna, może
przydałoby się tylko więcej młodzieży, takiej w wieku
65 plus — mówi z uśmiechem pan Alojzy. Miejsca
w Popielowie szukają głównie osoby owdowiałe
i samotne, dominują panie. Najstarszą jest 85-letnia
pani Zosia, która do placówki przyszła 7 lutego, po
raz pierwszy, ale nie ostatni. Pani Janina nigdy nie
żałowała, że wybrała to miejsce. — To właśnie tutaj
nauczyłam się obsługiwać komputer — mówi z dumą.
Do „Seniora-Wigora” trafiła w październiku ub.
roku, po rozmowie z pracownicą Ośrodka Pomocy
Społecznej. To właśnie OPS (ul. Żużlowa 25, tel.: 32
439 93 17) oraz jego punkty terenowe w Boguszowicach, Niedobczycach, w centrum, na Nowinach
i w Paruszowcu-Piaskach prowadzą nabór chętnych

(informacji o domu udziela też fundacja „Byle do
Wiosny” – tel. 505 122 543). Placówka utrzymuje się
z ministerialnej i miejskiej dotacji. Koszty pobytu,
jakie ponoszą pensjonariusze są uzależnione od
ich dochodów – im są niższe, tym jest on dla nich
tańszy. Najmniejsza opłata, jaką płacą seniorzy
w Popielowie wynosi 22 zł miesięcznie, najwyższa –
niecałe 400 zł. Zasady odpłatności za pobyt ustala
rada miasta w uchwale. Swego czasu opozycja
w radzie przekonywała, że decyzja o zaadaptowaniu na potrzeby domu seniora budynku dawnego
popielowskiego przedszkola była nietrafiona,
a lokalizacja negatywnie odbija się na frekwencji,
jednak zgodnie z wymogami rządowego projektu,
starając się o dofinansowanie należało zaadaptować
budynek z dużym ogrodem, co się udało. Faktycznie, zainteresowanie ofertą placówki nie jest takie,
jakiego się spodziewano – w dniu otwarcia było tu
9 pensjonariuszy, dziś jest ich 13., ale mogłoby być
nawet 30. — Panowie Czesław i Brunon poruszają się
o kulach, pani Zosia – z balkonikiem, a więc wśród
seniorów są osoby, które potrzebują przestrzeni dla
sprawniejszego poruszania się. Kiedy na zewnątrz
zrobi się cieplej, większa liczba domowników nie
będzie miała takiego znaczenia, bo częściej będziemy
organizować zajęcia poza budynkiem i w ogrodzie,
gdzie w ramach budżetu obywatelskiego ma też
powstać pole do gry w minigolfa — mówi prezes
fundacji. — Jestem pewna, że seniorów będzie przybywać, kiedy zakończy się trudny dla nich okres zimy.
Teraz częściej chorują, pogoda bardzo ich ogranicza,
więc niechętnie opuszczają dom, ale przecież nikt
nie lubi samotnie siedzieć w czterech ścianach,
w których każdy kąt przypomina niejedną rodzinną
historię. Powtarzamy więc… byle do wiosny — mówi
z uśmiechem terapeutka.
Sabina Horzela-Piskula
Sabina Horzela-Piskula

— Nasz dom zawsze jest otwarty. Można nas odwiedzić i zobaczyć jak jest — mówi prezes fundacji
o Dziennym Domu Seniora „Senior-Wigor”, przy
ul. Konarskiego 49 w Popielowie. A jak jest? Od
poniedziałku do piątku seniorzy korzystają z zajęć
terapeutycznych, prozdrowotnych i rekreacyjnych –
grają w ping-ponga i gry planszowe, ćwiczą pamięć,
czytają i szydełkują, pieką ciasta, uczestniczą w pogadankach o zdrowiu, jeżdżą na wycieczki, słuchają
wykładów w bibliotece i spacerują z kijkami. Do
dyspozycji mają salę telewizyjną, kącik wypoczynkowy, kuchnię oraz siłownię, w której regularnie
ćwiczą. — Nasi seniorzy mają ogromną świadomość
samych siebie i tego, jak ważny jest dla nich ruch.

Ponad rok temu pani Danusia z uśmiechem witała gości, a pan Alojzy z wielkim
kluczem symbolicznie otwierał Dzienny Dom Seniora ,,Senior – Wigor” w Popielowie. Wydaje się, że od tamtej pory niewiele się tutaj zmieniło, bo seniorów nadal
nie opuszcza dobry humor, jednak dba o nich już nowy personel. Od stycznia dom
seniora prowadzi rybnicka fundacja ,,Byle do Wiosny”.

Podopieczni Dziennego Domu Seniora „Senior-Wigor” wraz z nowym personelem placówki
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Popiołkowanie i śląskie pokusy
Odmienności śląskiej i polskiej tradycji Środy Popielcowej doświadczyłem, kiedy podczas studiów w Lublinie
poszedłem na mszę rano, przed wykładami i tam ksiądz wysypał mi na włosy dużą „szczyptę” owego popiołu.
Byłem zszokowany i oczywiście brudny. Potem cały dzień drapałem się po brudnej głowie, skutkiem czego
większość tego święconego popiołu miałem pod paznokciami.
Więcej poza Śląskiem nie pójdę do kościoła czterdzieści sześć dni postnych. Postnych – to
rodzeństwo, ciotki, wujków, parafialny cmenw Środę Popielcową. Bardziej mi bowiem oczywiście brzmi dzisiaj jak żart. Dawniej
tarz z grobami przodków, rodzinne strony…
odpowiada to praktyczne śląskie sprawowa- bowiem rzeczywiście poszczono. Nie jedzono • POKUSA TRZECIA. Uwierz wreszcie
nie tego obrzędu, kiedy śląski ksiądz bierze mięsa, mleka, sera, masła, smalcu, jajek, ryb…
Ślązoku, że jest coś takiego, jak osobny
odrobinę popiołu i znaczy nim na czole znak Może więc lepiej powiedzieć co jedzono? Był
naród śląski i osobny język śląski, a nie daj
krzyża. W efekcie na naszym czole zostaje tylko to tylko żur, kasza, kapusta, marchew, buraki
się poniewierać przez „warszawkę” i innych
niewielki znak, który po mszy jednym ruchem i chleb suchy lub smarowany konfiturami.
goroli. I zrób w związku z tym taką rozróbę,
ręki da się zetrzeć. Owszem, ktoś może powie- A skoro tak poszczono cały post, to co było
że to na długo popamiętają.
dzieć, że to śląskie sypanie popiołem jest tylko w Wielką Środę i Wielki Piątek? Wtedy nie • POKUSA CZWARTA. Przestań się wreszsymboliczne, ale przecież
cie Ślązoku ośmieszać
o to tu chodzi, a nie o sypi nie powtarzaj już tych
nięcie całą garścią. Nagłupot, bajek i mitów
tomiast rozmawiając ze
o jakiejś wydumanej śląskiej
starymi proboszczami dopobożności i pracowitości,
wiedziałem się, że w latach
o wyssanej z palca pol60. i 70. XX wieku, kiedy
skości i germanizowaniu
na Śląsk za pracą zjeżdżało
Śląska czy o powstańcach
wiele ludzi „z Polski”, to oni
śląskich. Zacznij myśleć
w Środy Popielcowe byli co
nowocześnie!
najmniej nieusatysfakcjo• POKUSA PIĄTA. Przenowani śląskim podejściem
stań już do znudzenia módo tego obrzędu. Przybysze
wić o tej śląskiej oszczędci – jak wspominają księża
ności. Oszczędzanie jest
– choć początkowo nieregudla frajerów. Weź sobie
larnie chodzili na niedzielwreszcie jakiś porządny
ne msze, to jednak w Śrokredyt i kup coś, na co cię
dę Popielcową przybywali
nie stać. Zobaczysz, jaki
tłumnie. Duchowni byli tym
będziesz szczęśliwy!
dosyć zdumieni a potem
• POKUSA SZÓSTA. Nie
nawet żartowali, że nowi
miej żadnych oporów przed
mieszkańcy Śląska mają dopaleniem w piecu byle jakim
datkowo ósmy sakrament,
węglem, mułem, plastikiem
Kuszenie przedstawione jako gra w szachy człowieka z diabłem. Obraz z Anabergu, czyli z kościoła na Górze Św. Anny
czyli – popiołkowanie. Ta
i innym pieroństwem.
popielcowa różnica brała się stąd, że dawniej jedzono nic lub tylko jeden posiłek dziennie. • POKUSA SIÓDMA. Rób cokolwiek, byle
w Polsce, a zwłaszcza we wschodniej Polsce, A pewna mieszkanka podwodzisławskiej Poci było wygodnie. Zmieniaj zdanie w zależw Popielec ludzie spontanicznie posypywali się łomi mówiła mi o babci, która pościła jedząc
ności od sytuacji i spodziewanych zysków.
popiołem podobnie, jak leje się wodą w lany po- tylko suchy chleb posypany lekko popiołem
A jak cię za to skrytykują, to zawsze możesz
niedziałek. Tak! Na ludzi idących do pracy, do i popijała niesłodzoną zbożową kawą.
powiedzieć, że atakują cię wstrętni gorole,
kościoła czy na targ, młodzież sypała całe garście
Czas Wielkiego Postu to też okres w którym
którzy nie lubią Ślązoków.
popiołu i uciekała. Zatem co kraj… – a może chrześcijan zachęca się do skuteczniejszej walki
A może ktoś jeszcze doda coś do tej śląskiej
lepiej powiedzieć – co region to obyczaj.
z pokusami. I tutaj zastanawiam się, czy też listy pokus? Bo one naprawdę są wśród nas
Jednak po wspomnianej Środzie Popielcowej można ustalić jakieś typowo regionalne śląskie obecne, ciągle aktualne i aktywne. Choć zawsze
rozpoczyna się Wielki Post. A to – wielki – od- pokusy, jakimi mogą być kuszeni Ślązacy? na takie pokusy można odpowiedzieć odrzucanosi się do symbolicznej liczby – czterdzieści. Zestawiłem – według mnie – siedem takich jąco, czyli – ciś stąd ty pieroński dioble! Tyle,
Czterdzieści bowiem lat Żydzi szli z niewoli najgroźniejszych śląskich pokus:
że taki współczesny dioboł rzadko przyjmuje
egipskiej do Ziemi Obiecanej. Również czter- • POKUSA PIERWSZA. Jeżeli jesteś Ślązo- typową postać z rogami, kopytami, ogonem
dzieści dni pościł Chrystus na pustyni przed
kiem, to już wystarczy do bycia idealnym i widłami. Czasami jest to jakiś prezes, dyrekrozpoczęciem swojej działalności publicznej.
człowiekiem. Bo nawet najgorszy Ślązok jest tor, przewodniczący, nauczyciel, dziennikarz,
Mówi się więc, że i Wielki Post trwa czterdzielepszy od najlepszego gorola!
producent, reżyser, naukowiec, parlamentaści dni. Tak, ale bez wliczania przypadających • POKUSA DRUGA. Jedź w świat, zarabiaj, rzysta, muzyk, aktor, ktoś z rodziny czy z kręgu
po drodze sześciu niedziel. Zatem licząc od
korzystaj z życia i nie przejmuj się, że zosta- znajomych…
Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty – mamy
wisz w domu żonę, męża, rodziców, dzieci,
Tekst i reprodukcja: Marek Szołtysek
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Wielki album Rybnika

(cz. 149)

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

149/1

149/2

149/3

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

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

ZDJĘCIE nr 149/1:
Dzisiaj prezentujemy zdjęcie
z około 1965 roku. Pan Henryk
przysłał nam tę fotografię, na
której na pierwszym planie
jest jego 16 kur. W latach 60.
XX wieku kury były wyjątkowo
popularne w rybnickich i podrybnickich gospodarstwach.
Była to odmiana nazywana
– „sukces”. Kury te były łatwe
w hodowli, znosiły duże jajka
i miały dużo mięsa. Może ktoś
z naszych czytelników pamięta
te kury, może ma jakieś swoje
doświadczenia z ich hodowlą.
Może jeszcze dzisiaj ktoś takie
kury hoduje?

ZDJĘCIE nr 149 /2:
Oto fotografia z 1942 roku,
zrobiona oczywiście w czasie
hitlerowskiej okupacji. Z jednej
strony to dowód na to, że życie toczyło się wtedy w miarę
możliwości normalnie i ludzie
robili sobie pamiątkowe zdjęcia,
wysyłane czasami do swych narzeczonych i mężów do wojska,
na wojnę. Z drugiej strony ta
fotografia pokazuje ówczesną
modę na torebki, nazywane po
śląsku taszkami. Wydaje się,
że dzisiaj znów moda na takie
wielkie taszki powróciła.

ZDJĘCIE nr 149 /3:
Oto zdjęcie z rybnickiego
albumu, na którym widzimy
dwóch żołnierzy podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w latach 1956/1958.
Zdjęcie zrobiono w Żaganiu.
Ta miejscowość stała się znów
sławna od stycznia bieżącego
roku, stacjonują tam bowiem
amerykańscy żołnierze w ramach „szpicy” NATO. Może ktoś
też tam służył i ma jakieś zdjęcia
z koszar i terenów, gdzie dzisiaj
przebywają Amerykanie?
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Teatr pod pełnymi żaglami
W piątek 10 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się śląski Jacht
Film Festiwal, w czasie którego będzie można zobaczyć zupełnie wyjątkowe
filmy o morskich przygodach i spotkać się z żeglarzami, mającymi w swoim
dorobku nie lada dokonania.
W pierwszej części festiwalu (g. 10-13.30)
przeznaczonej dla uczniów rybnickich szkół
podstawowych pokazane zostaną dwa filmy,
a trenerzy Jacek Błaszczyk i Mirosław Małek
przedstawią Program Edukacji Wodnej i
Żeglarskiej, prowadzony w naszym mieście
przez sekcję żeglarską TS Kuźnia Rybnik.
Ogólnodostępna część popołudniowa roz-

pocznie się o g. 16 i potrwa do 22. Projekcje
filmów powstałych w Australii, Meksyku,
Kanadzie, Niemczech i w Nowej Zelandii
będą się przeplatać ze spotkania z wybitnymi
żeglarzami, sportowcami i podróżnikami
m.in. z kpt. Romanem Paszke, Joanną Pajkowską i rybnickim samotnikiem Maciejem
Murasem. W czasie festiwalu, nad którym

honorowy patronat objął prezydent Rybnika, będzie też można zobaczyć interesujące
wystawy zdjęć oraz wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi żeglarskimi nagrodami. Więcej informacji m.in. szczegółowy
program festiwalu na stronie internetowej
(www.jachtfilm.pl).
(WaT)

Wybór należy oczywiście do samego podatnika.
Jak informuje naczelnik Urzędu Skarbowego
w Rybniku Ireneusz Lepiarczyk, w ubiegłym
roku podatnicy rozliczający się w rybnickiej
„skarbówce” przekazali na organizacje pożytku
Trwa okres rozliczeń podatkowych za publicznego 61.183 odpisy na łączną kwotę
ubiegły rok. Roczne zeznania podatkowe 3.653.914 zł. Statystyczny średni odpis wyniósł
musimy dostarczyć do urzędu skarbowe- więc 59,72 zł. Największy pojedynczy odpis wygo do końca kwietnia.
niósł prawie 11.465 zł. Prawie połowa 1-procenPrzypominamy, że 1% należnego podatku towych odpisów, dokładnie 30.358, pochodziło
dochodowego możemy przekazać organi- z zeznań wspólnych, na ogół małżonków.
zacjom pożytku publicznego działającym w
A oto lista 12 organizacji pożytku publicznaszym mieście bądź regionie, ale też tym dzia- nego, na konta których trafiły w ub. roku
łającym na terenie całego kraju. Wśród OPP są największe kwoty z odliczeń dokonanych
m.in. fundacje zbierające pieniądze na leczenie przez podatników rozliczających się za 2015 r.
konkretnych osób, które możemy wskazać w rybnickiej „skarbówce”: 1. Fundacja „Zdążyć
przekazując część swego podatku. Trudno z pomocą” (Warszawa) – 930.964 zł; 2. Stonie usłyszeć też apeli lokalnych organizacji, warzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z
które przekonują do przekazywania owego 1 Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem”
% stowarzyszeniom czy klubom działającym (Rybnik) – 231.173 zł; 3. Fundacja Pomocy
po sąsiedzku w naszym mieście bądź regionie. Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

(Złotów) – 165.019 zł; 4. Fundacja „Iskierka”
(Chorzów) – 119.010 zł; 5. Fundacja „Avalon”
– Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
(Warszawa) – 98.587 zł; 6. Fundacja „Rosa”
(Wrocław) – 91.070 zł; 7. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam” (Gliwice)
– 79.665 zł; 8. Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym (Chorzów) – 69.124 zł; 9. Fundacja Studencka „Młodzi Młodym” (Częstochowa) – 59.437 zł; 10. Fundacja dla Dzieci
„Dar Serca”(Bielsko-Biała) – 51.517 zł; 11.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
(Warszawa)– 48.784 zł; 12. Fundacja „Polsat”
(Warszawa) – 41.848 zł.
Aktualną listę organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymywania jednoprocentowych odpisów podatkowych można
znaleźć na stronie internetowej (pozytek.gov.
pl). Aktualnie liczy ona 362 strony i obejmuje
8519 organizacji. Poniżej prezentujemy rybnickie organizacje ujęte w tym zestawieniu.

dobra

nr KRS

nazwa organizacji

0000000650

„RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI - SZKÓŁKA PIŁKARSKA
ROW W RYBNIKU”
MIEJSKI KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY „RYBNIK” W
RYBNIKU
MIEJSKI KLUB SZACHOWY RYBNIK Z SIEDZIBĄ W
RYBNIKU

0000001109
0000001164
0000001718
0000002213
0000002975
0000003278
0000013219
0000034528
0000067168
0000079369
0000091306
0000108669
0000113150
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STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „RODZICE-DZIECIOM”
W RYBNIKU
RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY W RYBNIKU
STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA „ALERGOKOL”
W RYBNIKU
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW
Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ
W RYBNIKU
FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM SILESIA”
STOWARZYSZENIE „17-TKA”
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „BUSHIDO”
AEROKLUB RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU
CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)

0000204954
0000216943
0000228185
0000241470
0000268474
0000273051
0000288002

0000311733
0000348467
0000368135
0000388517
0000399787
0000432199
0000467834
0000056435

FUNDACJA EDF POLSKA
STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI IM.
KS. JÓZEFA NIEDZIELI
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYBNIKU
TOWARZYSTWO SPORTOWE „VOLLEY” RYBNIK
STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH
ZHP HUFIEC RYBNIK
STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA „RAZEM”
„STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU-DLA DOBRA”
FUNDACJA „MIEJ SERCE”
FUNDACJA DZIECIĘCY SEN
TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „ROW” RYBNIK
„KABUNCZA”
FUNDACJA PULS-MED BLISKO CIEBIE
STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY”
Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

Nr 2/548; luty 2017

Zbliża się inauguracja rundy wiosennej piłkarskiej II
ligi. Po jesiennej drużyna ROW-u 1964 zajmuje miejsce
w strefie spadkowej (15 m., 18 pkt), tracąc jeden punkt
do miejsca gwarantującego pozostanie w lidze. Potrzebne do utrzymania punkty nasi piłkarze muszą zdobyć w
15 meczach. W przerwie zimowej, poza licznymi sparingami
z wyżej notowanymi rywalami, drużyna trenowała na zgrupowaniu w Kamieniu. Klub pozyskał kilku nowych zawodników,
którzy mają pomóc w walce o utrzymanie m.in. Mariusza
Zganiacza, 32-letniego pomocnika, który w przeszłości grał
w Odrze Wodzisław, Koronie Kielce i Piaście Gliwice.
Wiosenne rozgrywki ROW zainauguruje meczem na
wyjeździe z drużyną Błękitnych Stargard (6 m., 28 pkt), która
ciągle ma szansę na awans do I ligi. Jesienią na własnym
stadionie rybniczanie przegrali 1:2.
Pierwszy mecz w Rybniku podopieczni trenera Piotra
Piekarczyka rozegrają w piątek 10 marca o g.18 z Olimpią
Zambrów (10 m., 24 pkt). Następne dwie kolejki to także
mecze u siebie, najpierw z Kotwicą Kołobrzeg (12 m., 19 pkt)
oraz z Rakowem Częstochowa (1 m., 41 pkt).
Jeżeli rybniczanie chcą myśleć o utrzymaniu w lidze muszą
z pewnością zacząć lepiej punktować na własnym stadionie,
bo jesienią pod tym względem byli najsłabszą drużyną
w lidze (8 pkt). Okazja do poprawy tych niechlubnych statystyk pojawia się już na początku sezonu – trzy mecze z rzędu
na własnym stadionie. Jeśli tej okazji nie uda się wykorzystać,
drużyna może się znaleźć w bardzo trudnym położeniu.
(MF)
Najbliższe mecze w Rybniku: 10 marzec g. 18: ROW
– Olimpia Zambrów; 17 marzec g. 18: ROW – Kotwica
Kołobrzeg; 24 marca g. 18: ROW – Raków Częstochowa.

Zmarł trener Jan Grabowski
13 lutego w Gorzowie, w wieku 66 lat zmarł Jan Grabowski, były trener rybnickich żużlowców i rybnickiej
drużyny. Jako zawodnik reprezentował barwy Falubazu Zielona Góra. W Rybniku pracował dwukrotnie: najpierw
w latach 1999-2003 w dobie RKM-u i ostatnio w latach 2013-2015, gdy
wespół z prezesem Krzysztofem Mrozkiem podjął się odbudowy rybnickiego
żużla. Jego największym sukcesem było wywalczenie z rybnicką drużyną
awansu do ekstraligi w 2003 roku, po pamiętnym meczu z Unią Tarnów na
rybnickim stadionie. On sam wysoko cenił sobie również złoto mistrzostw
Polski wywalczone z juniorską drużyną w 2002 roku.
Był ostatnim już w polskim żużlu bardzo rzetelnym trenerem-wychowawcą. Od młodych zawodników, których trenował wymagał nie tylko
postępów na torze, ale też, by przykładali się do nauki i prowadzili sportowy
tryb życia. By na wszystko mieć baczenie zamieszkał w wieży stadionu przy
ul. Gliwickiej. W czasie pierwszego pobytu w Rybniku udało mu się odmłodzić
drużynę i wprowadzić do niej kilku utalentowanych juniorów, choć trafiali
się mu też zawodnicy, o których mówił, że mają wielki talent, ale przy tym
są patentowymi leniami.
Wierni kibice rybnickiego żużla na pewno nigdy o Nim nie zapomną.
Wacław Troszka

Sport zimowy

31 stycznia na Stadionie Miejskim odbyły się zorganizowane przez MOSiR towarzyskie biegi narciarskie. To
pierwsze w Rybniku zawody w zimowej dyscyplinie sportu
od wielu, wielu lat.
Na stadionie, gdzie przygotowano tory na popularne biegówki pojawiło się 39 biegaczy w różnym wieku i z różnym stażem;
byli i debiutanci. Cieszy fakt, że MOSiR pomyślał o miłośnikach
biegów narciarskich; nie jest to może liczna grupa, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by tę formę typowo zimowej rekreacji
w naszym mieście rozpropagować.

Wacław Troszka

Piłkarska wiosna

Prawdopodobnie pierwsze w historii zawody w biegach
narciarskich na rybnickim stadionie

Krótko i szybko

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Danela zagrają z miejscowym Rolnikiem, AZS Kraków i Lex
zagrać w Rudzie Śl., a 5 marca w Rybniku zmierzą się
Kancelarią Słomniki.
z MCKiS Jaworzno. Już teraz jednak wiadomo, że uplasują
w Piotr Kuczera, dżudoka Kejza Team Rybnik podczas zawodów
się na miejscach 5-7 i w pierwszej pucharowej rundzie ich w W pierwszy weekend lutego w hali sportowej Gimnazjum
Pucharu Świata w Rzymie wywalczył złoty medal. W drodze
rywalem będzie ktoś z trójki: Bytom, Katowice, Jaworzno.
nr 2 odbył się finałowy turniej mistrzostw Śląska w siatkówce.
po złoto rybnicki zawodnik pokonał m.in. mistrza Europy
Tytuł, po raz piąty z rzędu, zdobyli juniorzy Jastrzębskiego
juniorów oraz mistrza świata i trzeciego zawodnika ostatnich w Dawid Malina został mistrzem Polski w biegu na 3000 m,
Węgla, którzy gładko pokonali trzech pozostałych uczestnico jest jego największym sportowym sukcesem. W Toruniu
igrzysk olimpijskich. W finale pokonał Azera Turala Safgulików turnieju – gospodarza Volley Rybnik oraz dwa zespoły
podczas
halowych
mistrzostw
Polski
seniorów
zawodnik
jewa. Tydzień wcześniej Kuczera i jego klubowa koleżanka
z Częstochowy i przegrali w Rybniku tylko jednego seta.
TL ROW Rybnik uzyskał czas 8.26.56. Trenerem rybnickiego
Anna Borowska zdobyli złote medale Pucharu Polski seniodługodystansowca jest Maciej Ciepłak. W biegu tym wystąpił w 4 i 5 lutego w hali MOSiR-u w Boguszowicach odbył się
rów w judo. W klasyfikacji medalowej turnieju rozegranego
także inny zawodnik TL ROW Marcin Ciepłak, który uplasował
11 lutego w Mysiadle rybnicki klub sklasyfikowany został
turniej piłkarski dzieci pod hasłem „Wszyscy jesteśmy równi”
się na 8. miejscu.
na drugim miejscu.
zorganizowany przez fundację Rybnik w Grze.

w W najciekawszym spotkaniu 7 kolejki II rundy Rybnickiej w W halowych mistrzostwach Śląska w lekkiej atletyce zawodni- w 4 marca w hali MOSiR-u w Boguszowicach odbędzie się
cy dwóch rybnickich klubów wywalczyli w sumie 14 medali.
Amatorskiej Ligi Koszykówki Hawajskie Koszule Żory poprezentacja ekstraligowej, żużlowej drużyny ROW-u Rybnik.
Spośród reprezentantów TL ROW złoty medal w biegu na
konując 103:75 Na Rondzie Team Żory, zachowały miano
Wszystkie wejściówki zostały już wyprzedane. Tym razem
2000 wywalczył Dawid Malina, a trzeci był Marcin Ciepłak.
ekipy niepokonanej w tegorocznych rozgrywkach. Na 19
pojawią się niej tylko zawodnicy rybnickich „rekinów”, ale
Brąz wywalczyli Alicja Słomka w trójskoku i Oliwier Mutwil
marca zaplanowano natomiast I rundę play-offów; rewanże
również Kabaret Młodych Panów.ROW ogłosił już terminarz
w biegu na 2000 m Julia Sidelnik była druga w skoku w dal
zostaną rozegrane tydzień później.
planowanych sparingów, pierwszy 1 kwietnia w Lesznie
i trójskoku, zaś Julia Polak – druga w biegu na 60 m. Wśród
z Unią. Natomiast pierwszy mecz ligowy rybniczanie mają
w 1 lutego ruszyły zapisy do VIII Rybnickiego Półmaratonu
młodziczek Joanna Klasik była druga w biegu na 300 m. Dla
rozegrać w Wielkanoc, 16 kwietnia w Częstochowie.
Księżycowego, który odbędzie się 24 czerwca. Szczegóły oraz
RMKS-u medale wywalczyli: Kamil Garus – brąz, w biegu na
zapisy na stronie internetowej MOSiR-u Rybnik, głównego
w Rybnicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej „Atlas Tours”
60 m, Kamil Kosowski – srebro w trójskoku, Michał Węgrzyk
organizatora biegu. Ilość miejsc ograniczona do 1600 osób.
zaprasza na doroczny, siatkarski memoriał wybitnego ryb– srebro w pchnięciu kulą, Natalia Szymura – srebro, Julia
nickiego siatkarza i trenera Czesława Fojcika. Odbędzie się
w Siatkarze Volley Rybnik zakończyli sezon zasadniczy na drugim
Jabłońska brąz w biegu na 60 m przez płotki, a Renata Pieron w niedzielę 12 marca, już tradycyjnie w hali żorskiego
miejscu w tabeli 5 grupy II ligi i przygotowują się do fazy
chała – srebro w pchnięciu kulą. Srebrny medal w skoku w dal
MOSiR-u przy ul. Folwareckiej 10 (obok urzędu miasta).
play-off z udziałem ośmiu najlepszych drużyn. W dwumeczu
zdobył niezrzeszony w żadnym klubie, ale trenujący w RMKSZgłoszenia drużyn (wyłącznie męskich) do 7 marca przyjpierwszej rundy ich rywalem będzie 8. zespół w tabeli Akaie Aleksander Gembalczyk. Trenerami rybnickich lekkoatletów
muje komisarz ligi Tadeusz Bonk (tel. 603 770 779; mail:
demia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel. Pierwsze spotkanie
są: Michał Olszar – (TL ROW) oraz Dorota Fojcik, Michał
tados2@o2.pl). Wpływy z wpisowego (100 zł od drużyny)
rybniczanie rozegrają na wyjeździe 4 marca, rewanż w RybSitarski, Łukasz Skibski i Aleksander Wypiór (RMKS Rybnik).
oraz z aukcji pamiątek sportowych zostaną przeznaczone
niku 11 marca o 17 w hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej.
w Piłkarki nożne TS ROW awansowały do turnieju finałowego
na leczenie 14-letniej Kornelii Wochnik, zawodniczki Klubu
w Do play-offów przygotowują się także koszykarzy MKKS-u
ekstraligi futsalu. W pierwszej rundzie fazy play-off dwuGimnastycznego Radlin, u której zdiagnozowano ostrą
Rybnik. Do końca sezonu zasadniczego drugoligowcom
krotnie pokonały AZS AWF Warszawę 4:2. W finale, który
białaczkę szpikową.
pozostały do rozegrania dwa spotkania – 25 lutego mieli
odbędzie się w Głogówku podopieczne trenera Remigiusza

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

45

Pomniki z drzewa
Jeszcze w ubiegłym roku Rybnik stracił cztery drzewa będące pomnikami
przyrody, ale w zamian zyskał pięć nowych. Stosowną uchwałę w tej sprawie rada
miasta podjęła w czasie sesji budżetowej 15 grudnia.
Po owej nawałnicy postanowiono sprawdzić stan sanitarny pozostałych pomników
przyrody i wtedy okazało się, że dwa kolejne – klon pospolity rosnący na terenie
Kampusu przy ul. Rudzkiej i tulipanowiec
amerykański na terenie kopalni Chwałowice, ze względów bezpieczeństwa powinny
zostać wycięte.
By liczba pomników przyrody nie zmalała tak drastyczne, magistracki wydział
ekologii ogłosił akcję „Pomnik przyrody” i zaapelował do mieszkańców, by
zgłaszali swoje propozycje wyjątkowych
drzew, które mogłyby zostać uznane za
p o m n i k i p r z y r o d y . Ta k i c h p r o p o z y c j i
wpłynęło do urzędu dziewięć. Zgłoszone
drzewa zbadał oceniając ich zdrowotność
i wartość przyrodniczą specjalista dendrolog,
a pracownicy urzędu miasta ocenili ich
wartość kulturową, historyczną i krajobra-

Zdjęcia: Wacław Troszka

Nadanie drzewu statusu pomnika to forma ochrony przyrody, a zgodnie z prawem
to rada miasta decyduje o ustanowieniu tej
formy ochrony lub o jej zniesieniu.
Cztery dotychczasowe pomnikowe drzewa
zostały pozbawione swych walorów głównie
w wyniku działania sił natury. 8 lipca 2015 roku
nad naszym miastem przeszła nawałnica,
która m.in. powaliła ok. 300-letnią lipę
drobnolistną (obwód pnia ok. 375 cm),
rosnącą obok skrzyżowania ulic Arki Bożka
i Gminnej w dzielnicy Kamień. Pomnikiem
przyrody była od listopada 1962 roku, ale
wtedy jeszcze zdecydowała o tym Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach,
czyli peerelowski odpowiednik dzisiejszego
sejmiku. Ta sama wichura powaliła też inną
lipę drobnolistną, będącą pomnikiem przyrody, ale z nieco krótszym stażem, rosnącą
przy ul. Poloczka w dzielnicy Grabownia.

zową. Ostatecznie wytypowano pięć drzew
spełniających kryteria pomników przyrody
i to one decyzją rady miasta uzyskały taki
status, zapewniający im ochronę prawną.
Są to:
– dwa zrośnięte buki rosnące w parku
Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Ps y c h i c z n i e C h o r y c h w Ry b n i k u
(vis-à-vis wieży ciśnień), których wiek
określa się między 160 a 210 lat;
– buk rosnący w lesie przy ul. Wielopolskiej
mający między 170 a 190 lat;
– dwa buki w lesie w Ochojcu (m.in. na
polanie pod bukiem) i przy leśnej ścieżce
mające odpowiednio między 130 a 150 lat
i między 180 lat a 200
– oraz najstarsze z tych wszystkich drzew –
dąb szypułkowy rosnący przy ul. Pniowskiej
w dzielnicy Chwałęcice mający między
310 a 320 lat.
Uchwała nabrała już mocy prawnej. Charakterystyczne zielone plakietki z godłem
pojawią się na nowych pomnikach przyrody
wiosną. Obecnie pomników przyrody mamy
w Rybniku w sumie 20, to 16 drzew i 4 głazy
narzutowe.
(WaT)

Najstarszy z nowych pomników przyrody to ponad 300-letni dąb szypułkowy, rosnący przy ul. Pniowskiej
w Chwłęcicach
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Na terenie szpitala psychiatrycznego rośnie wiele pomnikowych drzew, status pomnika przyrody
otrzymały jednak dwa zrośnięte buki będące ozdobą szpitalnego parku
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Sympozjum o przyszłym świętym

Wacław Troszka

W piątek 24 marca w Kampusie, w ośrodku Uniwersytetu Ekonomicznego odbędzie się sympozjum poświęcone osobie urodzonego właśnie w tym budynku ks.
Franciszka Blachnickiego, twórcy ruchu „Światło-Życie”, którego 30. rocznica śmierci
przypada właśnie w tym roku.
Wspólnie organizują je wydział Biznesu, Finansów i Administracji tejże uczelni oraz
Duszpasterstwo Akademickie Rybnik. Sympozjum, w czasie którego będzie można też
zobaczyć film dokumentalny Adama Kraśnickiego pt. „Prorok nie umiera – ks. Franciszek
Blachnicki” rozpocznie się o g. 10 w budynku UE. Wcześniej o g. 9 w kaplicy św. Edyty
Stein na terenie Kampusu początek mszy św. w intencji beatyfikacji ks. Blachnickiego.
W sympozjum weźmie udział m.in. biskup katowicki Adam Wodarczyk, który jest postulatorem w jego procesie beatyfikacyjnym. Szczegóły na facebookowym profilu DAR Rybnik.
(WaT)

empik

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

poleca

Michalina Wisłocka, Sztuka
kochania, Wydawnictwo Agora,
Warszawa 2016.
Michalina Wisłocka powraca
nie tylko jako bohaterka filmu
opowiadającego historię jej życia,
ale także, za sprawą kolejnego
wydania „Sztuki kochania”, jako
autorka bestsellerowego (dotychczas sprzedano już 7 mln egzemplarzy!) podręcznika ars amandi. Na
uwagę zasługuje także styl pisania Wisłockiej, która nie poprzestaje
na przekazywaniu wiedzy i instruktażu, lecz także opowiada o dojrzałym, odpowiedzialnym, opartym na zaufaniu i akceptacji związku.
• • •
DVD Michał Bajor, Od Piaf
do Garou, Agencja Artystyczna
MTJ 2017.
Słynne piosenki francuskie
w przekładach Wojciecha Młynarskiego i interpretacjach Michała
Bajora to prawdziwa gratka dla
wszystkich miłośników dobrej muzyki i mądrego słowa. Płyta zawiera
zapis spektaklu muzycznego z 2013 roku w warszawskim Teatrze
Polonia. Na płycie znajdują się m.in. polskie wersje takich piosenek
jak „C’est si bon”, „Nathalie”, czy „Ne me quitte pas”.
Honorujemy karty:

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

zaprasza

Rozwiązanie zagadki 1/2017: Zdjęcie opublikowane w styczniowym numerze Gazety Rybnickiej przedstawiało ogrodzenie przy kościółku akademickim od strony
ulicy Gliwickiej. Nagrody otrzymują: Aleksandra Wengierska i Patrycja Gromotka (po
jednej książce z Empiku) oraz Dominika Ogrodowska (woda).

7,14,15 marca, godz. 20:30
Liga mistrzów UEFA
Transmisje w jakości
HD zapewniające najwyższą jakość obrazu
i dźwięku, emitowane na żywo wspólnie
z NC+. To międzynarodowe, klubowe rozgrywki piłkarskie przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn
klubowych, które zajmują czołowe miejsca
w europejskich ligach krajowych 
• • •
23 marca, godz. 20:00
Koncert: Rammstein: Paris
Oto nowa emocjonująca koncertowa produkcja najwyższej jakości prosto od uznanego
szwedzkiego reżysera Jonasa Åkerlunda.
To uczta dla zmysłów, mroczna i spektakularna baśń pełna kontrowersji, efektów
pirotechnicznych i zapachu kultowej Benzin.

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od środy 1 marca (w ciągu miesiąca)

Szczegóły na www.multikino.pl

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie.
Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 17 marca.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek
12a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie
w wiadomości imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy
nagrody:

2 książki

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

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

47

Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według
poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające 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).
Informacje o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce
„Nocne dyżury aptek”

27/28.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
28.02/1.03 brak dyżuru
Boguszowice Osiedle
1/2.03 Apteka, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364
2/3.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek
3/4.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście
Boguszowice Osiedle
4/5.03 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016
5/6.03 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia
6/7.03 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna
Ligota-Ligocka Kuźnia
7/8.03 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49
8/9.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042 Maroko-Nowiny
9/10.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście
10/11.03 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice
11/12.03 brak dyżuru

12/13.03 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
13/14.03 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny
14/15.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście
15/16.03 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice
16/17.03 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce
17/18.03 brak dyżuru
18/19.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście
19/20.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle
Niedobczyce/Biedronka
20/21.03 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144
21/22.03 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny
Golejów
22/23.03 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
23/24.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real
24/25.03 brak dyżuru
25/26.03 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare
26/27.03 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom
Śródmieście
27/28.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031
Śródmieście
28/29.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537
29/30.03 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza
Smolna
30/31.03 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317
31.03/1.04 brak dyżuru
Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 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.

Zapraszamy
do Biura Ogłoszeń

15.000

największy
lokalny nakład
nakładu Twojego ogłoszenia!

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta
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Strona przygotowana przez Fundację EDF Polska

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:
• 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 siedzibie 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, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• 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.

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi
ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599
Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

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

Oferuje następujące usługi cmentarne:
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.
Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta:
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

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

Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz),
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy:
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej
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ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (oficyna), skrytka pocztowa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

DRUK:
ul. Budowlana 15,
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691

Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

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

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)
czynne: pon.-pt. 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

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

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.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

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
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GABINETY LEKARSKIE

dr hab. n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

lek. med. Tomasz Pawlikowski

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

peelingi, kriochirurgia, korekcja zmarszczek

lek. med. Jan Pawlikowski

lek. med. Lidia Kucza

dr n. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med. Szymon Chlubek

lek. med. Zbigniew Mężyk

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

Dermatolog-wenerolog
tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. Iwona Sułecka

www.gabinety-reymonta50.pl

Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

