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Tym razem kulinarną atrakcją przedświątecznego jarmarku był tradycyjny śląski żur

Świąteczny żur,
pisanki i kura na resorach
Przedświąteczny jarmark
na rybnickim rynku to już
właściwie tradycja, podobnie
jak towarzyszące mu
przedświąteczne atrakcje.
W sobotę 8 kwietnia było ich
całkiem sporo, a wszystkie były
oczywiście związane ze świątecznymi zwyczajami i tradycjami. Gospodynie z Opolszczyzny
uczyły głównie dzieci, ale w kilku
przypadkach również całkiem
wyrośniętą młodzież, zdobienia
pisanek przy użyciu roztopionego wosku i barwników. Przez
kilka godzin w ogromnym kotle
opalanym drewnem mistrz kuchni plenerowej Janusz Badura
z Bytomia warzył świąteczny,

śląski żur na zakwasie, angażując
do przygotowania tej tradycyjnej
zupy mieszkańców, którzy m.in.
kroili cebulę i kiełbasę. Po pięciu
godzinach żur był gotowy i rozpoczęła się degustacja pożywnej
zupy, a że unoszący się zapach
skusił wielu, do kotła mistrza Badury ustawiła się niemała kolejka.
Na rynku była też zagroda
z królikami i owieczkami, które mimo uszu „ozdobionych”
unijnymi klipsami rybniczanie
uwiecznili na dziesiątkach zdjęć.
Z większym niż owieczki zapałem do zdjęć pozowały mocno
wyrośnięte świąteczne maskotki
z zajączkiem w roli głównej.
(WaT)

Świąteczna, słomiana kura na kółkach największą sławę zyskała
za sprawą wyrostków, którzy przejeździli nią pół Śródmieścia

Spora grupa młodych rybniczan miała okazję nauczyć się zdobienia pisanek. Swym doświadczeniem
w tej sztuce dzieliła się m.in. Helena Wojtasik z Tułowic na Opolszczyźnie (z prawej)
Zdjęcia Wacław Troszka

Rybnicka kraszanka, jedna z kilku nowych wielkanocnych ozdób, które pojawiły się w mieście
Dla najmłodszych nie lada atrakcją
były wielkanocne „baranki”

Promocja i medycyna

Okładka: 22 i 23 kwietnia odbyło się doroczne Wielkie sprzątanie Rudy. Przed rozpoczęciem spływu połączonego ze zbieraniem śmieci wszelakich tradycyjnie już
specjalnym kluczem rzekę otworzył na nowy sezon, z wierszem na ustach, utopek, czyli niezastąpiony w tej roli Bronisław Piróg
Zdj. Wacław Troszka

Trzy pytania do
prezydenta Rybnika Piotra Kuczery
Rybnik będzie bohaterem serialu. Co władze
miasta chcą osiągnąć poprzez taką promocję?
To działanie długofalowe, nastawione na budowanie
marki Rybnika jako miasta nowoczesnego, zielonego
i przyjaznego mieszkańcom. Chodzi o to, by
zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców potencjał
Rybnika. Miasto jest rozpoznawalne w subregionie,
jednak już w skali ogólnopolskiej znane jest, niestety
bardziej z problemów ze smogiem niż ze swoich
zalet. A przecież Rybnik to piękne miasto, będące
świetnym miejscem do zwiedzenia i odpoczynku
oraz przystankiem, np. w drodze do Czech. To także
miejsce z bogatą historią, ciekawą ofertą kulturalną
i sportową. Serial pomoże wypromować Rybnik
w kontekście oferty turystycznej, ale także pokaże
nasze miasto jako miejsce o dobrym klimacie do
życia. Mam nadzieję, że widzami produkcji stacji
TVN będą osoby, które poznając uroki Rybnika,
zechcą go wkrótce odwiedzić. Warto zauważyć, że
widz serialu to świadomy odbiorca, zaangażowany
emocjonalnie. Dlatego też jestem przekonany,
że lokowanie marki miasta w serialu okaże się
skuteczniejsze niż wykupienie powierzchni reklamowej
w prasie czy telewizyjnym bloku reklamowym albo też
inwestowanie w reklamę zewnętrzną.
Będzie to serial, którego akcja rozgrywa się
w szpitalu. Co ciekawe, to niejedyna inicjatywa
łącząca Rybnik z medycyną?
Medycyna jest niejako wpisana w rybnicką tradycję.
Miasto w twórczy sposób stara się wykorzystać tę
spuściznę przeszłości, u której źródeł znajduje się
postać Juliusza Rogera, XIX-wiecznego społecznika,
lekarza i inicjatora budowy szpitala nazwanego
potem jego imieniem. Swego rodzaju hołdem dla
tego wyjątkowego człowieka są plany utworzenia
w zabytkowych zabudowaniach Juliusza placówki
zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o rozwoju
i historii medycyny na Śląsku. Podpisane niedawno
w tej sprawie porozumienie ze Śląską Izbą Lekarską

to szansa na stworzenie
miejsca wyjątkowego
na skalę krajową! Ta
inicjatywa to przykład
umiejętnego wpisania
dziedzictwa przeszłości
we współczesny
krajobraz miasta – nie
ma lepszego miejsca
na wyeksponowanie
osiągnięć medycyny niż zabytkowe zabudowania
szpitalne, które – dzięki podejmowanemu wysiłkowi
rewitalizacji Strefy Juliusza – są przywracane miastu
jako wartościowa przestrzeń.
Rewitalizacja w Rybniku to proces, który nabiera
tempa, wokół tego tematu dzieje się coraz więcej.
Tak, i to w różnych aspektach. Trzeba podkreślić, że
podejmowane w Rybniku działania rewitalizacyjne
skupiają się nie tylko na odnawianiu budynków, ale
przede wszystkim na mieszkańcach. Planując działania
mające na celu przywrócenie miastu zabytkowego
kompleksu architektonicznego dawnego szpitala
miejskiego numer 1, czyli Juliusza, myśleliśmy przede
wszystkim o tym, by nadać tej przestrzeni atrakcyjną
funkcjonalność, która przyniesie mieszkańcom
szereg korzyści. Z kolei w ramach realizacji projektu
„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej
tradycji” podejmowane są działania, które będą
wspierać społeczność lokalną objętych projektem
dzielnic w realizacji ich pomysłów związanych
z miejscem zamieszkania. Chcemy dać ludziom
energię, dzięki której poczują się pewniej, pobudzić
inicjatywę lokalną i dzięki temu zachęcić do aktywnego
uczestnictwa w życiu miasta.

2 maja magistrat nieczynny
We wtorek 2 maja urząd miasta, podobnie jak redakcja „Gazety
Rybnickiej”, będzie nieczynny. Normalnie w tym dniu będzie
natomiast pracować Urząd Stanu Cywilnego (w ratuszu na rynku).

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 28 maja
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Miasto w skrócie
w Piotr Paleczny, pochodzący z Rybnika jeden
z najwybitniejszych polskich pianistów,
pedagog Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, został
laureatem Fryderyka, nagrody przyznawanej od 1995 przez Polską Akademię
Fonograficzną. Złotego Fryderyka 2017
znakomity artysta otrzymał za całokształt
osiągnięć artystycznych i szczególne zasługi
dla kultury muzycznej. Tym samym znajdzie
się on w gronie ponad 1300 członków akademii wybierających laureatów tej nagrody
w kolejnych latach. Wcześniejszymi laureatami Fryderyków, również związanymi
z Rybnikiem, byli – w kategorii muzyki poważnej – Henryk Mikołaj Górecki, a w 2006 r.
także zespół Carrantuohill – w kategorii etno/
folku za „Inis”, najlepszy album roku.
w Ponad 1020 trzecioklasistów z 15 rybnickich
gimnazjów ma za sobą trzydniowe egzaminy
gimnazjalne. Pierwszego dnia (19 kwietnia)
sprawdzano ich wiedzę humanistyczną,
drugiego – matematyczno-przyrodniczą,
a trzeciego – umiejętność posługiwania się
językami obcymi. Trzecioklasiści musieli m.in.
napisać rozprawkę o marzeniach, obliczyć
objętość graniastosłupa, znać króla, za panowania którego wzniesiono w Warszawie
Łazienki Królewskie i funkcje tkanki nabłonkowej. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną
dopiero 16 czerwca. W związku z likwidacją
gimnazjów, za dwa lata dzisiejsi gimnazjalni
pierwszoklasiści, napiszą ostatni taki egzamin w historii, a przynajmniej wszystko na
to wskazuje.
w Oto statystyki obrazujące walkę straży miejskiej ze spalaniem odpadów w kończącym się
sezonie grzewczym (listopad 2016 – marzec
2017). Przeprowadzono 1502 kontrole nieruchomości, podczas których wystawiono 78
mandatów. 15 razy funkcjonariusze pobrali
do badania próbki popiołu; w 6 przypadkach
ekspertyzy potwierdziły zabronione spalanie
odpadów. Co najczęściej trafiało do pieców?
— Pieluchy, tekstylia, opakowania plastikowe, płyty meblowe, różnego typu sklejki
i płyty drewnopochodne, ramy okienne, buty
oraz odpady zielone. Przyjęliśmy zasadę zero
litości dla trucicieli, jednak przy podejmowaniu decyzji o kwocie mandatu była również
brana pod uwagę sytuacja materialna
rodziny. W większości kary sięgały 500 zł —
wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik rybnickiej
straży miejskiej. W trakcie kontroli posesji
funkcjonariusze sprawdzali również, czy na
budynkach znajdują się numery porządkowe
(brakowało ich na 28 budynkach), czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów
(stwierdzono 48 nieprawidłowości) oraz właściwą gospodarkę nieczystościami ciekłymi
(wykryto 75 nieprawidłowości).
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Sesja rady miasta – 30 marca

Nadzwyczajna
porażka opozycji
30 marca w magistracie odbyły się dwie dodatkowe sesje rady
miasta. Pierwszą zwołał prezydent Rybnika, by rada przyjęła niezbędne
uchwały związane z reformą systemu szkolnictwa, w którym od
września nie będzie już gimnazjów. Drugą, nadzwyczajną zwołali
radni opozycyjni, którzy chcieli najpierw uchylić prezydentowi miasta,
przekazane mu przez radę upoważnienie do ustalania wysokości opłat
na miejskich parkingach, a później uchwalić nowy cennik niższych
opłat parkingowych, niwecząc w ten sposób działania prezydenta
związane z wprowadzaniem w życie planu zrównoważonej mobilności.
Nic takiego się jednak nie stało i żadna z trzech przygotowanych
uchwał nie została przyjęta.

Edukacja, edukacja
i jeszcze raz edukacja

Placówek Oświatowych. Decyzją radnych, od
kwietnia będzie on obsługiwać również dwa kolejne gimnazja: nr 7 w Boguszowicach Starych
— Dzisiejsza sesja została zwołana właśnie i mistrzostwa sportowego nr 2 na Nowinach.
z powodu uchwał edukacyjnych, gdyż od 1 wrze- Jak wyjaśnił Wojciech Świerkosz, obsługa
śnia w życie wchodzi nowe prawo oświatowe finansowa tych placówek będzie prowadzona
i rada miasta jest zobowiązana do dostosowania tylko przez kilka miesięcy, do 1 września, kiedy
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego — wy- to gimnazja oficjalnie znikną z edukacyjnej
jaśnił wiceprezydent Wojciech Świerkosz. mapy miasta i kraju.
Przypomniał też, że w czasie lutowej sesji radni
przyjęli już pakiet stosownych uchwał, które
później czekały na pozytywną opinię śląskiej
Po serii uchwał oświatowych radni przykurator oświaty oraz związków zawodowych.
jęli Politykę mieszkaniową miasta Rybnika
Teraz, po ich uzyskaniu, uchwały ponownie
2023+. Ten stworzony przez urzędników
trafiły pod obrady i radni jednogłośnie dostomagistratu dokument zawiera informacje
sowali sieć rybnickich szkół podstawowych,
o zasobie mieszkaniowym miasta, a przede
gimnazjów, placówek ponadgimnazjalnych
wszystkim założenia polityki mieszkanioi specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
wej, jaką będą realizować władze Rybnika.
Tym samym od 1 września w mieście wygaszaPolitykę mieszkaniową przyjęto generalnie
ne będą 2 gimnazja dwujęzyczne, 4 gimnazja
bez głosów przeciwnych, wcześniej jednak
obwodowe zostaną włączone do istniejących
rozgorzała gorąca dyskusja. Projekt uchwały
w ich pobliżu szkół podstawowych, a 7 gimnaprzedstawił Grzegorz Kopiec z wydziału mienia
zjów obwodowych zostanie przekształconych
urzędu miasta, będący autorem opracowania.
w samodzielne podstawówki. W miejsce za— Polityka mieszkaniowa miasta Rybnika 2023+
sadniczych szkół zawodowych wprowadzone
to dokument kompletny, dokument otwarty,
zostaną branżowe szkoły I stopnia, a dwa
przedstawiający wizję, misję i długoterminowe cele
gimnazja specjalne zostaną włączone do szkół
Rybnika w zakresie kształtowania mieszkalnictwa
podstawowych specjalnych. W Boguszowicach
oferującego wysoką jakość życia niezależnie od
ruszy też IX Liceum Ogólnokształcące Spewieku i statusu materialnego — powiedział na
cjalne, a na Nowinach – VIII Liceum Ogólwstępie swego wystąpienia. Powołując się na
nokształcące Mistrzostwa Sportowego (więcej
informacje pochodzące z Zakładu Gospodarki
w dwóch poprzednich wydaniach GR).
Mieszkaniowej stwierdził, że rybniczanie poszuDwie kolejne uchwały również dotyczyły
kują w zdecydowanej większości mieszkań nie
spraw oświatowych i zostały jednogłośnie i bezza dużych, tanich w utrzymaniu, czyli mających
dyskusyjnie przyjęte przez radnych. Pierwsza
dwa góra trzy pokoje, metraż między 40 a 60 m2
z nich dotyczyła ogłoszenia jednolitego tekstu
z czynszem do 250 zł. Radni usłyszeli też dość
regulaminu określającego wysokość i warunki
szczegółową informację dotyczącą komunalprzyznawania nauczycielom dodatków (za
nego zasobu mieszkaniowego, który na koniec
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
2016 roku liczył 4808 różnego rodzaju mieszwarunki pracy), a także zasad wypłacania im
kań (mieszkania komunalne, lokale socjalne,
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe czy
pomieszczenia tymczasowe). Mówiąc o tzw.
zastępstwa. Kolejna wprowadziła zmiany do
rekomendacjach, czyli celach strategicznych
październikowej uchwały w sprawie organizacji
polityki mieszkaniowej miasta, Grzegorz Kopiec
wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi
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wymienił zwiększenie zasobu mieszkaniowego
miasta, stworzenie pięciu kategorii (zamiast
obecnych trzech) oceny stanu technicznego
budynków komunalnych, urealnienie stawek
czynszu oraz uruchomienie nowego programu
związanego z problemem zaległości czynszowych. Obecnie łączne zadłużenie lokatorów
ZGM-u wynosi ok. 127 mln zł.
W czasie dyskusji radny Adam Fudali (BSR)
zapytał o ewentualną budowę mieszkań komunalnych ze wspomaganiem państwa (na gruntach skarbu państwa). Pełnomocnik prezydenta
miasta ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej
Wojciech Student odpowiedział, że miasto zamierza skorzystać z dostępnych form pomocy,
zaznaczył jednak, że trwa obecnie oczekiwanie
na wprowadzenie korzystnych dla samorządów
zmian do stosownej ustawy.
Arkadiusz Szweda (PiS) najpierw podkreślił,
że opracowanie przez miasto polityki mieszkaniowej w formie dokumentu nie wynika
z obowiązku ustawowego, a zaraz potem
zapytał o koszty tego opracowania. W odpowiedzi usłyszał od pełnomocnika Studenta, że
autorami opracowania są pracownicy urzędu
miasta. Chwilę później radny Szweda pochwalił
opracowanie za jego treść i zaproponowane
rozwiązania i skrytykował prezydenta Piotra
Kuczerę za to, że dopiero teraz, dwa i pół roku
po wyborach, jest ono gotowe. Wytknął też,
że w dokumencie przewidziano tylko jeden
projekt, który ma przynieść miastu od 30 do
50 mieszkań. — Takie tempo na pewno nie jest
zadowalające dla naszych mieszkańców. Chcemy mieszkań, nie papierów — zakończył swoje
wystąpienie radny PiS-u. Wiceprezydent Piotr
Masłowski zauważył, że takiego dokumentu
nigdy dotąd w mieście nie było, a informując,
że kilka rzeczy w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmieniono w ostatnim
czasie ewolucyjnie, nie zgodził się z zarzutem,
że w sprawie mieszkań komunalnych nic dotąd
nie zrobiono. Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący klubu radnych PO, uznał wypowiedź
radnego Szwedy za skandaliczną i wytknął mu,
iż takie opracowanie nie powstało wtedy, gdy
miastem rządziła koalicja BSR-PiS.
Doświadczony radny Michał Chmieliński
z BSR-u pytał o źródła funduszy, które miasto
zamierza przeznaczyć na poprawę stanu technicznego mieszkań komunalnych, a pełnomocnik
Wojciech Student odpowiedział, że będzie to
przede wszystkim poprawa skuteczności egzekwowania czynszów, a dodatkowo korzystanie ze
źródeł zewnętrznych. Zapowiedział też, że dopiero po sporządzeniu szczegółowego raportu o stanie technicznym miejskich budynków mieszkalnych zostanie przygotowany program remontów
i modernizacji oraz budowy nowych. Jak zauważył, są i takie budynki, które doczekają się nie remontu, a rozbiórki. Piotr Masłowski odpowiadając na kolejne pytanie radnego Chmielińskiego,
dotyczące tym razem nowego dyrektora ZGM-u,
stwierdził, że jednym z najważniejszych zadań,
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z którymi Artur Gliwicki będzie musiał się zmierzyć, będzie opracowanie metodologii egzekwowania zaległości czynszowych, tak by działania
w tej kwestii nie były chaotyczne, a taki charakter,
w jego ocenie, miały one do tej pory. Masłowski poinformował też o zewnętrznym audycie,
który zostanie przeprowadzony w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej. Z kolei Wojciech
Student poinformował, że w latach 2007-2016
w Rybniku wybudowano łącznie 3366 mieszkań.
2867 z nich wybudowali sami mieszkańcy, 454
deweloperzy, 36 mieszkań zbudowało miasto,
a 7 (!) spółdzielnie mieszkaniowe. Wiceprezydent
Janusz Koper przypomniał jeszcze o ciążącym na
mieście ustawowym obowiązku zapewnienia lokali socjalnych osobom eksmitowanym z zasobów
spółdzielni mieszkaniowych. — Z tym problemem
będziemy się borykać cały czas — podkreślał
wiceprezydent. Radny Mariusz Węglorz (WdR)
postulował identyfikację lokatorów niepłacących
czynszu i karanie tych, którzy go nie płacą, choć
ich na to stać. Adam Fudali powołując się na
przykład gminy, która przyciąga nowych mieszkańców sprzedając działki budowlane za połowę
ich wartości, stwierdził, że w polityce mieszkaniowej brakuje mu innowacyjności. Postulował
też uzbrojenie kolejnych gruntów należących do
miasta pod budownictwo mieszkaniowe. Andrzej
Oświecimski (WdR) podzielił się spostrzeżeniem, że w jego dzielnicy (Paruszowiec-Piaski)
wzrost zadłużenia lokatorów był konsekwencją
zamykania kolejnych zakładów pracy. Henryk
Cebula (SRD) zauważył, że w polityce mieszkaniowej brakuje wytycznych dotyczących osób
niepełnosprawnych i starszych, a wiceprezydent
Piotr Masłowski odpowiedział, że dla mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie miasto,
z pomocą funduszy zewnętrznych, będzie tworzyć
tzw. mieszkania chronione czy wspomagane.
Dodał też, że dla lokatorów w starszym wieku
i niepełnosprawnych ruchowo przeznaczane będą
mieszkania na parterach budynków.
Dyskusję zakończył wniosek przewodniczącego rady Jana Mury (WdR) o jej zamknięcie.
Poparło go 14 radnych, 5 było przeciwnych,
a 4 wstrzymało się od głosu. Chwilę później
odbyło się więc głosowanie nad przyjęciem
Polityki mieszkaniowej miasta Rybnika 2023+;
20 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały,
a 3 wstrzymało się od głosu.

Opozycja kontra koalicja
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga
tego dnia sesja, nadzwyczajna, zwołana na
wniosek radnych opozycyjnych. Ich plan był
prosty – chcieli najpierw odebrać prezydentowi miasta przekazane mu wcześniej przez
radę prawo do samodzielnego ustalania cennika opłat parkingowych, a potem uchwalić
własny cennik niższych opłat.
Planu tego nie udało im się zrealizować,
bo opozycja nie przekonała żadnego radnego
cd. na stronie 6
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w 26 kwietnia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP, w kampusie
miała się odbyć debata „Współczesny
rynek pracy – rynkiem pracownika, czy
pracodawcy?”. Zorganizowała ją Rybnicka
Platforma Poradnictwa Zawodowego, by
przybliżyć 120 uczniom rybnickich szkół
ponadgimnazjalnych trendy panujące na
współczesnym rynku pracy oraz wymagania, jakie pracodawcy stawiają dzisiejszym
pracownikom. Zdaniem organizatorów
młodzi ludzie kończący szkołę powinni
taką praktyczną wiedzę posiadać, dlatego
do udziału w debacie zaproszono m.in.
przedstawicieli pięciu lokalnych firm, by ci
opowiedzieli uczniom o tym na co powinni
zwracać uwagę szukając pracy i jakimi cechami powinien wyróżniać się nowoczesny
pracownik, którego oni chcieliby zatrudnić
w swoim zakładzie.
w 10 maja w „Okrąglaku”, czyli w siedzibie
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości odbędą się XVIII targi pracy.
Od g. 10 do 12 bezrobotni i osoby poszukujące zatrudnienia będą mogli zapoznać
się z ofertami przygotowanymi przez
kilkudziesięciu wystawców z całego regionu, począwszy od firm i przedsiębiorstw,
przez agencje i punkty pośrednictwa pracy
po urzędy pracy. Targi, pod honorowym
patronatem prezydenta Rybnika i starosty
powiatu rybnickiego, zorganizują Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku i tutejszy Cech
Rzemiosł.
w Strażnicy miejscy przeszli szkolenie dotyczące zachowywania zasad bezpieczeństwa
w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Uczyli się właściwego postępowania
wobec agresywnych psów, a także sposobów chwytania gadów i umieszczania ich
w odpowiednich pojemnikach. — W codziennej służbie często nasi funkcjonariusze
są pierwsi na miejscu zdarzenia. Trudno
sobie wyobrazić sytuację, w której patrol
siedzi w radiowozie i bezczynnie czeka na
przyjazd pracowników schroniska. Tym bardziej, że posiadamy sprzęt do wyłapywania
psów oraz innych zwierząt — mówi Dawid
Błatoń, rzecznik straży miejskiej.
w Rodzina młodego żużlowca z Tarnowa
Krystiana Rempały, który zmarł w maju
ubiegłego roku w wyniku obrażeń odniesionych kilka dni wcześniej na rybnickim
torze (uderzył w niego jeden z miejscowych żużlowców, który stracił panowanie nad motocyklem) odwołała się od
decyzji Prokuratury Rejonowej w Rybniku
o umorzeniu postępowania w tej sprawie.
Odwołanie to rozpatrzy Sąd Rejonowy
w Rybniku.
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w „Ty dajesz pomysł, my kasę. Pracujemy razem!” – tak Dom Kultury w Boguszowicach
zachęcał mieszkańców dzielnicy do zrealizowania wspólnych społeczno-kulturalnych
pomysłów. To efekt programu „Dom Kultury
+” finansowanego przez Narodowe Centrum
Kultury, w którym bierze udział boguszowicka
placówka. Dla mieszkańców przygotowano
więc cykl pięciu spotkań, m.in. w DK i salkach
katechetycznych (ostatnie już po zamknięciu
tego numeru GR), w czasie których każdy
z uczestników mógł przedstawić własny
pomysł na projekt, jaki chciałby zrealizować
wspólnie z domem kultury. Jak tłumaczy
Robert Pior z DK w Boguszowicach, program
„Dom Kultury +” ma określić, jakie mieszkańcy mają potrzeby społeczno-kulturalne,
czy oferta DK jest dla nich atrakcyjna i jakie
mają oczekiwania wobec tej placówki. Ma też
zaangażować mieszkańców w czynne życie
osiedla. Wybrane projekty zostaną zrealizowane najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.
w W nocy z 31 marca na 1 kwietnia dobry humor
i chęć zabawy dopisywały imprezowiczom,
którzy na rynku postanowili… pojeździć kurą,
będącą ozdobą przedświątecznego jarmarku.
Szusowanie słomianą ozdobą na kółkach szło
w najlepsze, choć zaliczono kilka upadków.
Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring
i wesołe harce zakończyła interwencja straży
miejskiej – funkcjonariusze wystawili dwa
mandaty i skierowali wniosek do sądu.
w W środku nocy, z piątku na sobotę (24 na 25
marca), w samym centrum miasta 22-letni
Barłomiej Cz., zameldowany w Rybniku na
pobyt czasowy, ranił nożem trzy osoby.
Rybnicka prokuratura rejonowa postawiła
mu zarzut usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia ciała dwóch osób, a sąd zdecydował
o jego trzymiesięcznym, tymczasowym
areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Do dramatycznych wydarzeń doszło przed jednym
z lokali usytuowanych w pasażu łączącym
ul. Sobieskiego z pl. Wolności. Najciężej
ranny młody mężczyzna, którego pijany
napastnik ugodził w szyję, opuścił szpital
w przedostatnim tygodniu kwietnia.
w Rybnik znalazł się na trasie pociągu InterCity
„Beskidy”, który wyjeżdża z Bielska-Białej
i przez Opole, Wrocław, Leszno, Poznań
i Gniezno dociera aż do Bydgoszczy. Pociąg
kursuje od poniedziałku do piątku oraz
w niedziele, natomiast w przeciwnym kierunku, z Bydgoszczy do Bielska-Białej jeździ
od poniedziałku do soboty. Według rozkładu pociąg odjeżdża z dworca w Rybniku
o g. 16.31 (Opole – 18.18; Wrocław – 19.20;
Poznań – 21.49) i wjeżdża na stację w Bydgoszczy o 23.44. Bilet normalny na 2 klasę
z Rybnika do Bydgoszczy kosztuje 71 zł.
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rządzącej koalicji i przegrała głosowanie nad
swoim pierwszym, kluczowym projektem uchwały, odbierającej prezydentowi miasta prawo do
ustalania wysokości opłat parkingowych. Dyskusja nad projektami dwóch kolejnych uchwał
nie miała już praktycznie sensu.
Opozycja, którą tworzą obecnie radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego (2),
BSR-u (ugrupowanie byłego prezydenta Adama
Fudalego – 5) i PiS-u (4) nie ma w radzie większości, więc przebieg tej nadzwyczajnej sesji był
łatwy do przewidzenia.
Referujący projekty radny Henryk Cebula,
po zgłoszeniu kilku autopoprawek do trzech
projektów uchwał, przypomniał, że zgodnie
z ustawą o gospodarce komunalnej organem
właściwym do ustalania wysokości opłat za korzystanie z miejskich parkingów jest rada miasta,
i że w dobrej wierze, w marcu 2015 roku, rada
stosowną uchwałą upoważniła do tego prezydenta miasta. — W lutym 2017 roku prezydent
Piotr Kuczera zarządził nowy cennik i w istotny
sposób zmienił stawki opłat za parkowanie,
co w szczególny sposób dotknęło mieszkańców
Śródmieścia oraz mieszkańców innych dzielnic,
pracujących w Śródmieściu, którzy z różnych
powodów nie mogą korzystać z komunikacji
miejskiej i są skazani na samochód. Prezydent
zignorował radę i bez zasięgania opinii podjął
jednoosobowo decyzję — przekonywał radny
Cebula. Chwilę później, omawiając projekt
drugiej już uchwały przedstawił proponowany
nowy cennik opłat: ogólnodostępny, miesięczny
abonament parkingowy miałby kosztować 40 zł
(obecnie 70 zł), a dla „dużej rodziny” 30 zł;
pierwsza godzina postoju na miejskim parkingu
miałaby kosztować 2,50 zł, a każda następna 1 zł.
Trzecia uchwała zaproponowana przez opozycję
miała wyznaczyć płatne miejsca postojowe na
dziedzińcu urzędu miasta. Prawo do wykupienia
miesięcznego abonamentu w wysokości 40 zł,

przysługiwałoby w ich przypadku prezydentowi miasta, jego zastępcom, sekretarz miasta,
skarbnikowi miasta oraz radnym.
Dyskusja nad opozycyjnymi projektami
uchwał rozpoczęła się od informacji radnego Mariusza Węglorza, przewodniczącego
branżowej komisji komunikacji i transportu
zbiorowego, który poinformował, że komisja
ta negatywnie zaopiniowała wszystkie trzy
projekty uchwał. Z kolei wiceprezydent Janusz
Koper stwierdził, że mamy do czynienia z próbą
ograniczenia suwerennych działań prezydenta
i możliwości zarządzania miastem. Przypomniał,
że już w 1996 roku, jeszcze za prezydentury
Józefa Makosza, to prezydent miasta zarządzeniami ustalał stawki opłat parkingowych.
Wiceprezydent zauważył też, że wbrew temu
co mówiła opozycja, prezydent Kuczera obniżył
cenę miesięcznego abonamentu parkingowego
ze 100 do 70 zł; przypomniał też, że całkiem
niedawno rada miasta przyjęła Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, w którym była mowa
o zmianie stawek opłat parkingowych.
Wojciech Kiljańczyk powołując się na branżowe czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP, zacytował definicję zrównoważonej mobilności miejskiej,
a potem zapytał autorów projektów uchwał, czy
przeprowadzili specjalistyczne analizy, m.in. finansową, skutków wprowadzenia w życie zaproponowanych w projektach uchwał zmian. Pytał
też, czy mają oni jakiekolwiek uzasadnienie merytoryczne do zaproponowanych stawek opłat.
W odpowiedzi radny Henryk Cebula, zapytał
z kolei radnych PO, czy mieli takie analizy, gdy
w połowie marca sami wystąpili do prezydenta
Piotra Kuczery z propozycją obniżenia opłat dla
mieszkańców Śródmieścia?
— Nasz wniosek skierowany do prezydenta dotyczył dwóch kwestii: obniżenia ceny abonamentu
dla mieszkańców Śródmieścia i objęcia stosownymi opłatami parkingu na dziedzińcu urzędu
Wacław Troszka
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Projekty uchwał przygotowanych przez opozycję przedstawił radny Henryk Cebula
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miasta. To był wniosek otwierający dyskusję,
a nie projekty uchwał — odpowiedział Wojciech
Kiljańczyk, zarzucając opozycji tani populizm
i wytykając „rażące błędy formalno-prawne”.
Inny radny PO Łukasz Kłosek nazwał projekty
uchwał „bublami prawnymi pisanymi na kolanie” i zauważył, że projekt trzeciej uchwały, dotyczący miejsc parkingowych na dziedzińcu UM,
wykracza poza zakres kompetencji rady miasta.
— Polityka parkingowa wpływa na liczbę
pasażerów w autobusach. Zależy nam na tym,
by komunikacja autobusowa funkcjonowała dobrze, by jak najwięcej mieszkańców mogło z niej
korzystać. Daleki jednak jestem od idealizowania
systemu, bo zdaję sobie sprawę z obowiązków
ciążących na rodzicach. Ale wiem też, że jesteśmy
mistrzami, co nie dotyczy tylko Rybnika, w znajdywaniu uzasadnienia, by jeździć tylko i wyłącznie
samochodem — mówił wywołany do tablicy
dr Bartosz Mazur, doradca prezydent miasta
ds. zintegrowanego transportu.
Anna Gruszka (SRD) zarzuciła z kolei prezydentowi grę pozorów i medialny show bez
konkretnych propozycji. — Prezydent Kuczera
zamiast reformować komunikację miejską poszedł na łatwiznę – podniósł opłaty za parkowanie
i przyjął rolę obserwatora — mówiła radna. Po
przegłosowaniu wniosku Mariusza Węglorza
o zamknięcie dyskusji, odbyło się głosowanie
nad pierwszym opozycyjnym projektem uchwały, mówiącej o uchyleniu udzielonego prezydentowi upoważnienia, na którego podstawie mógł
sam zdecydować o nowych taryfach opłat parkingowych. Projekt poparło 11 radnych, ale 14
zagłosowało „przeciw”. W tej sytuacji podjęcie
dwóch kolejnych uchwał stało się praktycznie
niemożliwe, ale że znalazły się one w porządku
obrad, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego
magistratu Maurycego Motyki, głosowania się
odbyły, ale już bez udziału radnych opozycji;
kilku z nich opuściło salę obrad. Dwa kolejne
projekty uchwał odrzucono więc jednogłośnie,
za pierwszym razem głosami 13 radnych,
za drugim 14.

spraw służbowych, a jako radny i przewodniczący zarządu rady dzielnicy Chwałowice ma
ich sporo.
Radny Wojaczek przedstawił też pismo,
które na jego ręce skierowali pracownicy
DK w Chwałowicach, z prośbą o interwencję
w sprawie decyzji p.o. dyrektora placówki Beaty
Tomas o przebudowie dolnego holu. Chodzi
o przeniesienie szatni i urządzenie w tym miejscu dodatkowej pracowni. Pracownicy, z którymi
decyzja ta nie została skonsultowana, wymienili
w piśmie argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu. Radny przytoczył też umowę z biurem
kultury na szerszy remont placówki (m.in. budowa schodów na scenę) oraz kosztorys (ponad
90 tys. zł) i harmonogram całości robót, apelując
o rezygnację z przebudowy dolnego holu. Na
pytanie wiceprezydenta Piotra Masłowskiego
radny Wojaczek nie chciał zdradzić autorów
pisma, co wiceprezydent uznał za wykorzystywanie anonimu. Powiedział również, że koncepcja
przebudowy wyszła jeszcze od dyrektora Adama
Świerczyny, a funkcjonalności tego rozwiązania się przyjrzy. Zdradził też, że miasto szuka
następcy przebywającego od wielu miesięcy na
zwolnieniu lekarskim dyrektora. Radny Wojaczek przedstawił też apel sportowców o doinwestowanie zaplecza stadionu lekkoatletycznego.
Radny Henryk Cebula podziękował Annie
Stosio, długoletniej pracownicy zarządu zieleni
miejskiej, która przeszła na emeryturę, za wkład
pracy w upiększanie miasta zielenią i zawsze
życzliwą pomoc w sprawach związanych z kształtowaniem terenów zielonych w dzielnicach.
Radny poprosił też o rozwiązanie problemu zbyt
długiego oczekiwania i warunków załatwiania
spraw (tylko 10 miejsc siedzących w poczekalni) w nowej siedzibie powiatowego zespołu do
spraw orzekania o niepełnosprawności przy ul.
Chrobrego.
Adam Fudali przytoczył ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządowe
placówki oświatowe, zamieszczony na łamach
pisma samorządowego „Wspólnota”, w którym
świetnie wypadł Rybnik (1 miejsce wśród miast
na prawach powiatu w latach 2007-2015), podkreślając jednakże, że to głównie zasługa jego
Andrzej Wojaczek (BSR) wyrażając żal,
ekipy z Joanną Kryszczyszyn na czele.
że nie pozwolono mu odnieść się do sprawy
Radny Jerzy Lazar (PiS) wyraził nadzieję na
trzech głosowanych na tej sesji uchwał,
kontynuację przebudowy ul. Rudzkiej na całej
przypomniał o apelu do radnych, który
długości, modernizację ul. Bratków i Energeswego czasu zawisł na drzwiach magistratu.
tyków, ale również na dokończenie budowy
Jego anonimowi autorzy wnosili o wprowadzechodnika (ok. 60 m) naprzeciw szpitala. Wrócił
nie opłat również za parkowanie na dziedzińcu
też do sportowej Licealiady, podkreślając jej
UM, skoro podniesione zostały opłaty za inne
profesjonalną organizację i dobre wyniki zamiejskie parkingi. Radny podkreślił, że apel
wodników.
(WaT), (S), (r)
taki powinien być skierowany do prezydenta,
w którego kompetencjach takie zmiany leżą,
Kolejna sesja odbyła się
a nie do radnych. Po wypowiedzianych z prze27 kwietnia, już po zamknięciu
kąsem słowach prezydenta Masłowskiego,
że radny nie musi, jeśli nie chce, korzystać z beztego wydania „GR”.
płatnego parkingu przeznaczonego dla radnych
Majowa sesja rozpocznie się
i urzędników, Andrzej Wojaczek przypomniał,
18 maja o g. 16.
że parkuje na nim tylko w przypadku załatwiania

Trzy uchwały, cztery głosy
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w Zarządzeniem z dnia 24 marca prezydent
Rybnika Piotr Kuczera odwołał Adama
Świerczynę „z przyczyn przez niego niezawinionych” ze stanowiska dyrektora Domu
Kultury w Chwałowicach. Powodem odwołania, jak napisano w rozporządzeniu, jest
choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków. Wieloletni dyrektor
Rybnickiego Centrum Kultury, które z jego
inicjatywy wróciło do dawnej, historycznej
nazwy Teatr Ziemi Rybnickiej, dyrektorem
Domu Kultury w Chwałowicach został
z początkiem 2016 roku.
w Mirosław Górka, pracownik rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, autor
wielokrotnie nagradzanych projektów
społecznych, związany też z nieformalną grupą „T:RAF”, został jednym
z ambasadorów naszego województwa
w ramach kampanii promocyjnej „Śląskie. Tu pasuję”, zorganizowanej przez
urząd marszałkowski. Tym razem region
chwali się swoimi mieszkańcami, bo za
sukcesami Śląska stoją konkretni ludzie.
Twarzami kampanii zostali więc m.in.
kardiochirurg prof. Andrzej Bochenek,
muzyk Artur Rojek, malarka Marta Frei
i właśnie rybniczanin Mirosław Górka – jedyny w tym gronie reprezentant subregionu zachodniego. O swojej pracy, ludziach,
Śląsku i Rybniku oraz o perspektywach,
jakie daje widok z niedobczyckiej hałdy,
Mirosław Górka opowiedział w wywiadzie,
który można przeczytać na stronie internetowej projektu (turozmawiamy.slaskie.pl).
w 24 kwietnia z udziałem ośmiu osób
w punkcie informacji miejskiej Halo!Rybnik odbył się społeczny miting językowy,
czyli niezobowiązujące spotkanie obcych
sobie ludzi, którzy chcą porozmawiać
w obcym języku, tym razem był to angielski. Inicjatorem zorganizowania takiego
spotkania był pracujący w Rogowie
Luksemburczyk, inżynier Laureent Nittler.
Kolejne takie spotkanie odbędzie się
w tym samym miejscu 8 maja. Początek
blisko dwugodzinnego mitingu językowego o g. 17. Może przyjść kto chce
i o której chce.
w Urząd miasta ogłosił przetarg na wybudowanie w dzielnicy Stodoły stacji kolejki
wąskotorowej. Inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,
co znaczy, że zwycięzca przetargu będzie
musiał najpierw zaprojektować, a potem
wybudować 100-metrowy wąskotorowy
peron oraz wiatę z siedzeniami o powierzchni ok. 100 m2. Obiekt ma być gotowy po upływie 112 dni od daty zawarcia
umowy z magistratem.
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wiceprzewodniczący sejmiku woj. śląskiego, rybniczanin Grzegorz Wolnik podkreślił, że liczba
chętnych do otrzymania unijnych pieniędzy w stosunku do ilości przeznaczonych do rozdysponowania środków była niewspółmierna, co dowodzi
bardzo dobrego przygotowania inwestycji już od
Tak formalnie brzmi nazwa kategorii drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna.
momentu przystąpienia do opracowania dokuBudowa jej rybnickiego odcinka, który będzie też pełnić rolę miejskiej obwodnicy,
mentacji technicznej. Piotr Jurczyk, prezes firmy
ruszy już za kilka tygodni. Z wielkim przyśpieszeniem musi się również zabrać do
Intercor, który podpisał umowę jako przedstawiroboty Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia, wykonawca,
z którym umowę miasto podpisało 25 kwietnia. Tym samym zakończył się kilkuletni ciel wykonawcy, podkreślił, że podstawą sukcesu
okres przygotowań do największej od dziesięcioleci inwestycji drogowej w Rybniku. tak wielkiego przedsięwzięcia jest dobra współpraca w trójkącie: inwestor, wykonawca i inżynier
Roboty budowlane tego niezwykle wymagają- dzianymi trudnościami. Nie wszyscy zdają sobie kontraktu. — Powinniśmy się nawzajem wspierać
cego od strony technicznej drogowego przedsię- sprawę, że przygotowania do tej trudnej inwestycji — podkreślił. Co ważne, budowę drogi Racibórzwzięcia (dwujezdniowa droga o dwóch pasach trwały prawie czterokrotnie dłużej niż czas, jaki Pszczyna nadzorować będzie konsorcjum firm
ruchu długości ponad 10 km w zurbanizowanym nam pozostał na jej realizację — mówił Janusz MP Mosty i Drogowa Trasa Średnicowa, które
terenie, 14 obiektów inżynieryjnych, przejścia Koper. Przez kilka ostatnich tygodni tzw. kontrolę opracowało też dokumentację techniczną, czyli
przez linie kolejowe, przebudoprojekt. — To bardzo dowa infrastruktury technicznej,
bry układ — mówił prezes
przeprawy dla zwierząt itp.)
Intercoru. Pierwsze 420 m
trzeba zrealizować do końdrogi przebiegać będzie na
ca 2018 r. Kierowcom droga
terenie sąsiednich Żor, stąd
powinna być udostępniona
obecność na uroczystości
wiosną 2019 r. Równolegle
Bronisława Jacka Pruchnicw ramach tego samego zadania
kiego, doradcy prezydenta
powstawać będzie 1-kilometroŻor, który mówił: — Jestem
wy węzeł śródmiejski pomiędzy
przekonany, że po oddaniu
ulicami Jankowicką i Dolną,
inwestycji do użytku, Rybktórego oddanie zaplanowano
nik odczuje zdecydowaną
na lipiec 2019 r. Napięty termin
poprawę skomunikowania
zakończenia robót jest związany
miasta, podobnie jak miało
m.in. z koniecznością rozliczeto miejsce po wybudowaniu
nia środków pomocowych wraz
odcinka drogi w Żorach.
z kończącą się unijną perspekBy termin zakończenia
tywą finansową.
robót mógł zostać dotrzy— To ogromne wyzwanie —
many, prace będą prowaPodpisy pod dokumentem złożyli (od lewej) Piotr Jurczyk, prezes firmy Intercor, wiceprezydent Janusz Koper i naczelnik
mówił wiceprezydent Janusz
dzone równolegle na całej
wydziału dróg Jacek Hawel
Koper, który wraz z naczeldługości realizowanej dronikiem wydziału dróg UM Jackiem Haw- uprzednią procedur przetargowych związanych gi. Jak mówił prezes Piotr Jurczyk, minie jednak
lem podpisał umowę w imieniu władz miasta z wyłonieniem wykonawcy przeprowadzał prezes kilka miesięcy nim ich efekt „wyjdzie” z ziemi.
(z powodów rodzinnych nieobecny był prezydent Urzędu Zamówień Publicznych. Było to związane Jesteśmy przekonani, że przez najbliższe dwa lata
Piotr Kuczera). — Ale znając potencjał firmy wy- z rekordowym wręcz dofinansowaniem inwe- temat drogi Pszczyna-Racibórz będzie gościł na
konawczej, jestem przekonany, że termin zostanie stycji ze środków unijnych, a przypomnijmy, że naszych łamach regularnie. Wykonawca uruchodotrzymany, choć trzeba się liczyć z nieprzewi- Rybnik otrzymał dotację w wysokości ponad 290 mił już stronę internetową www.drogaregionalmln zł, co w przypadku naraciborz-pszczyna.pl, z pomocą której wszyscy
samorządu jest kwotą zainteresowani będą mogli poznać szczegóły
Prezydentowi Miasta Rybnika
ogromną. Uczestniczą- inwestycji i śledzić postępy robót.
cy w podpisaniu umowy
(r)

Umowa z budowniczym drogi Racibórz-Pszczyna podpisana

Wacław Troszka

Droga główna, przyśpieszona

Piotrowi Kuczerze
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

śp. Lory Kuczery
oraz Rodzinie i Najbliższym
składają
pracownicy
Urzędu Miasta Rybnika
i jednostek miejskich
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Radni
Miasta Rybnika

Panu

Piotrowi Kuczerze,
Prezydentowi Miasta Rybnika

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku
wraz z pracownikami.
Nr 4/550; kwiecień 2017

Audyt
w Zakładzie
Gospodarki
Mieszkaniowej
W maju nowy dyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Artur
Gliwicki zleci firmie zewnętrznej
wykonanie w tym zakładzie audytu.
Specjaliści skontrolują całą działalność popularnej „komunalki” ze
szczególnym uwzględnieniem windykacji należności, czyli głównie zaległych
czynszów. Prezydent Piotr Kuczera
zdecydował o przeprowadzeniu audytu,
gdy wyszła na jaw sprawa czynszowych
zaległości lokatorów, którzy zmarli.
Wniosek o ich umorzenie trafił na jego
biurko na początku roku, a najstarsze
sprawy sięgają roku 1998. Jak się później
okazało, ZGM dopiero w roku 2010
zintensyfikował prace w zakresie działań
windykacyjnych.
(WaT)
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 MAJA

PROGRAM OBCHODÓW
g. 10.30 – BAZYLIKA ŚW. ANTONIEGO:
– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny (oprawa
muzyczna w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej
„Rybnik” oraz Joanny Spandel – sopran); złożenie hołdu
przed pomnikiem Jana Pawła II; przemarsz na rynek
g. 12 – RYNEK:
– wysłuchanie hymnu państwowego; podniesienie flagi
państwowej; okolicznościowe wystąpienie Prezydenta
Rybnika; złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi;
zakończenie uroczystości
Zachęcamy również, by uczcić święto, wywieszając w tym dniu
flagę państwową. Niech zdobi ona nasze domy także wcześniej
– warto bowiem pamiętać, że 2 maja obchodzimy Święto Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.

9

Demontaż „kachloków” zamiast koncertu
Pieniądze, za które miasto miało
zorganizować drugą edycję festiwalu
Music&Water z koncertem gwiazdy światowego formatu na Stadionie Miejskim,
zostaną wydane na walkę ze smogiem,
a konkretnie kompleksową termomodernizację czterech bloków komunalnych.

Przygotowania do drugiej edycji wymyślonego
przed rokiem festiwalu, który z założenia miał być
połączeniem muzyki z wodą szły rzekomo jak po
grudzie; osobnym problemem okazała się organizacja kolejnego dużego koncertu na stadionie. Piotr
Masłowski mówi, że kroplą która przelała czarę goryczy było powiadomienie o rozpadzie konsorcjum,
które wespół z miastem zorganizowało pierwszą,
ubiegłoroczną edycję Music&Water Festiwalu.
Kompleksowej termomodernizacji, która
rozpocznie się od rozbiórki 100 pieców kaflowych, zostaną poddane cztery należące do
miasta bloki – dwa w dzielnicy Maroko-Nowiny
(przy ul. Zgrzebnioka 4 i Zebrzydowickiej 2)
oraz dwa w Niewiadomiu (ul. G. Morcinka 9
i 13). — Zdrowie rybniczan leży mi na sercu.
Pamiętamy początek roku, kiedy zanieczyszczenie
powietrza osiągało niespotykane dotąd poziomy
i w mieście nie dało się oddychać. Nie możemy
czekać na kolejny, dramatyczny w skutkach dla
naszego zdrowia sezon grzewczy. Wiosną jest czas

na działanie i takowe podejmujemy. Inwestujemy w
rozwiązanie realnych problemów miasta, a przede
wszystkim mieszkańców — mówi prezydent Piotr
Kuczera. Na proekologiczną inwestycję zostaną
też przeznaczone środki pochodzące z budżetu
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Brak występu gwiazdy na Stadionie Miejskim ma
zrekompensować mieszkańcom bogaty program
koncertów organizowanych w ramach miejskiej
majówki (Maj, bzy, Rybnik i Ty), a kolejne atrakcje
muzyczne czekają rybniczan już w czasie czerwcowych Dni Rybnika. Z kolei ogólnopolską promocję
ma zapewnić miastu kręcony m.in. w Rybniku nowy
serial TVN-u o tematyce medycznej. — Szukamy
takich nisz, gdzie miasto będzie mogło się pokazać
za mniejsze pieniądze. Według danych obrazujących
oglądalność seriali, jeden odcinek ogląda średnio ok.
3 mln ludzi, więc o rozpoznawalność Rybnika w Polsce jestem spokojny. Powiem nieskromnie, niektórzy
nam zazdroszczą — mówi prezydent Rybnika Piotr
Kuczera.
(WaT)

Pilotażowa segregacja popiołu

urzędu miasta Grzegorz Nowak. System funkcjonuje w mieście dobrze, jednak trzeba ciągle
pracować nad odzyskiwaniem w kolejnych latach
większej ilości surowców wtórnych. Osiągnięcie
wymaganych parametrów ma umożliwić m.in.
selektywna zbiórka popiołu. Procent recyklingu
liczony jest od ogólnej masy odpadów. I tak, o ile
w 2012 r. zarejestrowano zbiórkę ok. 45 tys. ton
odpadów, po wdrożeniu nowego systemu w roku
2014, był ich już 72 tys. ton, nie licząc wysypisk
nielegalnych (na marginesie: choć liczba dzikich
wysypisk maleje, wciąż część odpadów ląduje
w lasach czy rowach, co jest niezrozumiałe,
bo w ramach obowiązkowych opłat miasto odbiera
od mieszkańców każdą ilość odpadów). Wprowadzenie pilotażowego programu segregacji popiołu
było wspólną inicjatywą miasta oraz firmy Eko,
która zgodnie z umową, jeszcze do 2019 r. będzie
odbierać odpady z terenu całego Rybnika. Selektywna zbiórka śmieci jest dla firm świadczących
usługi komunalne równie ważna jak dla gmin, bo
i one są zobowiązane do uzyskania odpowiedniego
stopnia recyklingu. Jak informowała przedstawicielka firmy Eko Renata Perdak, w Niedobczycach
program obejmie dokładnie 1386 posesji (w sumie
we wszystkich pilotażowych dzielnicach ok. 4 tys.
gospodarstw). Na okres pilotażu każda posesja
zostanie wyposażona nieodpłatnie w pojemnik
wyłącznie na popiół. W ramach prowadzonego
przez firmę programu ekorecykl będzie on
wykorzystywany do kształtowania terenów w
budownictwie drogowym – poboczy, dróg dojazdowych czy pasów zieleni. Jak zapewnił naczelnik
Nowak, nikt z dzielnic objętych pilotażem nie
będzie przymuszany do wzięcia w nim udziału,
wyraził natomiast nadzieję, że nikt się nie wyłamie. Odbiór pojemników z popiołem będzie się
odbywał poza harmonogramem wywozu innych
odpadów. Jeśli pilotaż przebiegnie pomyślnie,

Nie będzie drugiej edycji Music&Water
Festiwalu, którego punktem kulminacyjnym
miał być doroczny koncert gwiazdy światowego
formatu na Stadionie Miejskim. Prezydent Piotr
Kuczera zdecydował, że pieniądze przeznaczone
w budżecie miasta na festiwal i występ gwiazdy
zostaną wydatkowane na walkę ze smogiem,
a konkretnie na termomodernizację czterech
bloków należących do miasta i demontaż
w nich popularnych „kachloków”, czyli pieców
kaflowych. Budynki zostaną wkrótce podłączone do ciepłociągu i lokatorzy wszystkich mieszkań będą korzystać z dobrodziejstw centralnego
ogrzewania.

W trzech rybnickich dzielnicach: Niedobczycach, Niewiadomiu i Zebrzydowicach
od przyszłego sezonu grzewczego ruszy pilotażowa segregacja popiołu. Jest ona
związana z wynikającym z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie wymogiem osiągnięcia w kolejnych latach odpowiedniego poziomu
recyklingu odpadów.
szkła i metalu, ale również odzyskiwania nadających się do wtórnego wykorzystania niektórych
składników z pozostałości spalanego w piecach
węgla. Mieszkańcom Niedobczyc informacja
o wyznaczeniu ich dzielnicy do udziału w pilotażu
przekazana została na zebraniu sprawozdawczym
rady dzielnicy 6 kwietnia. Na spotkaniu w miejscowym Domu Kultury poruszono też kilka innych
ważnych tematów jak bezpieczeństwo (z udziałem
dwojga dzielnicowych) oraz kwestię eksploatacji
górniczej i jej skutków w postaci szkód górniczych,
przedstawioną w formie prezentacji przez przedstawicieli ruchu „Marcel” i „Rydułtowy” KWK
ROW. Frekwencja mieszkańców na zebraniu była
bardzo słaba, a szkoda, bo przekazane informacje
były i ważne, i interesujące.
O doświadczeniach związanych z wdrożeniem
„ustawy śmieciowej” i prowadzeniem przez miasto selektywnej
zbiórki odpadów
mówił naczelnik
wydziału gospodarki komunalnej
Wacław Troszka

Wdrożona w lipcu 2013 r. tzw. „ustawa śmieciowa”, obok obowiązku segregacji odpadów,
zakładała odpowiedni poziom recyklingu czyli
odzyskiwanie surowców wtórnych i ich ponowne
przetworzenie. W 2020 r. recyklingowi powinno
zostać poddane 50 proc. odpadów, do takiego
wyniku gminy dochodzą oczywiście sukcesywnie:
w 2016 r. recykling objął 18 proc. odpadów;
w tym roku wartość ta powinna wynieść 20 proc.,
a w 2019 r. – 40 proc. Jeśli wskaźniki takie nie
zostały (czy też nie zostaną) osiągnięte, gminy
ponoszą kary finansowe nałożone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jak
dotąd Rybnik wywiązuje się ze swoich obowiązków
i kary uniknął, by jednak tak było nadal, trzeba
się dostosować do wyznaczonych wskaźników.
Recykling dotyczy tworzyw sztucznych, papieru,

Miejmy nadzieję, że
selektywna zbiórka popiołu
stanie się równie popularna,
jak organizowane dwa razy
w roku zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
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Od 15 do 26 maja w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach mieszkańcy naszego województwa mogą
składać wnioski o dotacje do swoich domowych inwestycji, których efektem
będzie zmniejszenie niskiej emisji.

Ekodotacje do zdobycia

Wacław Troszka

Pomoc finansową można będzie otrzymać w ramach programu SMOG STOP, który
jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych (również
szeregowców i bliźniaków) oddanych już do użytku i ogrzewanych. Dotację będzie można
otrzymać do wymiany pieca bądź kotła na bardziej ekologiczny, ale także do budowy lub
modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, do zabudowy systemów
podgrzewania wody użytkowej opartych na odnawialnych źródłach energii wreszcie do
docieplenia przegród budowlanych i do wymiany okien i drzwi, ale tylko w budynkach, które
zaczęto użytkować przed 16 grudnia 2002 roku. W przypadku zakupu i montażu nowego
kotła na paliwo stałe bądź biomasę, dofinansowanie będzie można otrzymać wyłącznie do
urządzeń spełniających wymogi klasy 5. Stary piec trzeba będzie oczywiście zdemontować.
Wysokość dotacji zostanie wyliczona na podstawie danych zawartych we wniosku.
Ma ona wynieść 25 proc. kosztów inwestycji, ale nie będzie mogła przekroczyć kwot
przypisanych poszczególnym inwestycjom. I tak w przypadku zakupu i montażu nowego
kotła klasy 5 na paliwo stałe lub biomasę będzie to góra 4,5 tys. zł, a w przypadku
kotła gazowego lub olejowego 3 tys. zł. W przypadku gruntowej pompy ciepła dofinansowanie będzie mogło sięgnąć kwoty 12,5 tys. zł, a przy budowie lub modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania wyniesie góra 5 tys. zł.
Regulamin pomocowego programu oraz obowiązujący formularz wniosku można
znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą przyjmowane od 15 do 26 maja w siedzibie WFOŚiGW
Pierwszy rowerowy kontrapas w Rybniku
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, od 7:30 do 15:30; można je również wysłać
pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). Wnioski złożone przed i po terminie
Wytyczony na ul. Rybnickiego w Śródmieściu
nie będą rozpatrywane. W ramach programu SMOG STOP Fundusz chce wypłacić
mieszkańcom łącznie od 4 do 5 mln zł. 				
(WaT) k o n t r a p a s , k t ó r y m r o w e r z y ś c i m o g ą
selektywna zbiórka popiołu będzie obowiązywała w całym mieście, co wcześniej zostanie
zapisane w miejskim programie utrzymania
czystości i porządku. Obecny na spotkaniu
radny Henryk Cebula wyszedł z propozycją,
by w ramach rekompensaty za dodatkowe
czynności mieszkańcy dzielnic „pilotażowych” otrzymali worki na odpady segregowane nieodpłatnie. Radny poddał też pod
wątpliwość potrzebę korzystania z dodatkowego, nowego pojemnika przeznaczonego
tylko na popiół w przypadku, kiedy z powodu
zmniejszenia się objętości odpadów zmieszanych (aktualnie z popiołem), gospodarstwo
będzie dysponowało wolnym pojemnikiem;
były też sugestie, by odpady zmieszane
umieszczać w czarnych workach (jak to ma
miejsce np. w Radlinie czy Rydułtowach,
gdzie selektywna zbiórka popiołu trwa
już od dawna). Istnieje też kwestia różnic
w ilości „produkcji” popiołu, co przekłada
się na liczbę pojemników – w domach, gdzie
funkcjonują już nowoczesne, ekologiczne
piece, popiołu będzie mniej, tam, gdzie
piec jest stary, opalany dodatkowo gorszym
węglem – będzie go więcej. Zresztą za sprawą tzw. „uchwały antysmogowej” przyjętej
7 kwietnia przez sejmik woj. śląskiego, i to się
zmieni, bo od 1 września nie będzie można
palić mułami czy flotokoncentratem (zakaz
dotyczy też węgla brunatnego oraz drewna
o zawilgoceniu wyższym niż 20 proc.), któ-

rych spalanie powoduje nie tylko wydzielanie
się wielkiej ilości szkodliwych substancji, ale
i większej ilości popiołu. Zapisy tej wiążącej
się z omawianym tematem uchwały przybliżył, na dzień przed jej przyjęciem, radny
sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Gruszka,
który nawiązując do omawianego pilotażu
podkreślił, że ilość popiołu w pojemniku
zdradzi, czy w danej posesji przestrzegane są
zapisy antysmogowej uchwały. Na zebraniu
pojawiły się też głosy dotyczące bieżącego
harmonogramu odbioru odpadów, m.in.
dotyczące zbyt rzadkiego (raz w miesiącu)
wywożenia odpadów segregowanych, przynajmniej w lecie. Zmiany częstotliwości
odbioru odpadów są oczywiście możliwe, ale
po wygaśnięciu umowy z firmą wykonującą
usługi, bo wiążą się to z ponowną kalkulacją
kosztów. Wykorzystując obecność przedstawicieli miasta oraz firmy Eko, mieszkańcy
skarżyli się też na zaleganie wystawionych do
wywiezienia odpadów wielkogabarytowych,
m.in. przed budynkami wielorodzinnymi przy
ul. Kadłubka 35/37 czy Hetmańskiej.
Jak mówił naczelnik Grzegorz Nowak,
szczegóły pilotażu trzeba jeszcze doprecyzować, wykorzystując też sugestie mieszkańców, najważniejsze jednak, by osiągnąć
oczekiwany efekt w postaci selektywnej
zbiórki popiołu, a następnie jego wtórnego
wykorzystania.
Wiesława Różańska
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jednokierunkowym odcinkiem tej ulicy jechać
pod prąd to namacalna zapowiedź rowerowej
rewolucji na ulicach Rybnika, o której pisaliśmy
w poprzednim wydaniu „GR”.

Pierwsza
rowerowa jaskółka
Choć w kwietniu pogoda nie rozpieszczała rowerzystów, to wkrótce powinno się jednak ocieplić. Przypominamy, że od kilku już lat nieodpłatnie znakuje rowery
rybnicka straż miejska. Oznakowanie zabezpiecza je częściowo przed kradzieżą, a w przypadku, gdy rower jednak
nam ukradną, ułatwia jego odzyskanie. Ale o żadnych
gwarancjach w tym wypadku nie może być mowy.
Znakowanie rowerów odbywa się w każdy czwartek
w godzinach od 16 do 18 w komendzie straży miejskiej
przy ul. Reymonta 54.
— Każdemu rowerowi zostaje przypisany numer ewidencyjny, który wpisujemy do naszej bazy danych i grawerujemy na spodniej części ramy. Ponadto rower zostaje
oznaczony naklejką informacyjną, której zdarcie pozostawia wymowny ślad i utrudnia sprzedaż skradzionego
jednośladu. Właściciel otrzyma od nas również świadectwo
oznakowania roweru — mówi Dawid Błatoń z rybnickiej
straży miejskiej. Z darmowego znakowania rowerów
mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Wymagany
jest dokument tożsamości oraz pisemne oświadczenie,
że posiadany rower nie pochodzi z kradzieży.
(m), (WaT)
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Przed nami tegoroczna odsłona budżetu obywatelskiego,
czyli zgłaszanie obywatelskich propozycji i wybór tych, które
w przyszłym roku doczekają się realizacji. Warto przyjrzeć
się regulaminowi, bo zmieniło się kilka zasad obowiązujących
przy zgłaszaniu projektów i w czasie głosowań, w których
mieszkańcy wybierają te do realizacji, tak dzielnicowe jak
i ten jeden ogólnomiejski.

Antysmogowy
przełom

Budżet obywatelski
będzie łatwiejszy
Wnioski dotyczące
budżetu obywatelskiego roku 2018 będą przyjmowane do końca maja
w kancelarii urzędu miasta; można je również
przesłać pocztą bądź pocztą elektroniczną (skan
formularza wraz z załącznikami) na adres:
ngo@um.rybnik.pl.
Kolejne zmiany dotyczą już głosowania.
Przypomnijmy, że raczej na pewno odbędzie
się głosowanie w sprawie wyboru do realizacji
jednego projektu obywatelskiego o charakterze ogólnomiejskim. Jeśli chodzi o głosowania
w dzielnicach i projekty lokalne, to odbędą się tylko
w tych dzielnicach, gdzie łączna wartość zgłoszonych projektów będzie przekraczać przyznaną
danej dzielnicy kwotę. Wprowadzono również
możliwość skorygowania wniosków. Będzie to
można zrobić najpóźniej siódmego dnia po ogłoszeniu listy projektów, ale korekty nie będą mogły
zmieniać istoty projektu. Chodzi zwyczajnie o to,
by, np. w przypadku złożenia kilku projektów
w jednej dzielnicy i przekroczenia limitu finansowego, ich autorzy mogli w porozumieniu tak
skorygować swoje wnioski, by graniczna kwota nie
została przekroczona i nie trzeba było przeprowadzać głosowania, co pozwoli na zrealizowanie
wszystkich zgłoszonych propozycji, oczywiście
o ile te przejdą weryfikację formalną oraz zostaną
pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. wdrożenie budżetu obywatelskiego.
I jeszcze dwie ostatnie nowości. Po pierwsze,
głosując na projekt lokalny będziemy mogli wziąć
udział w głosowaniu dotyczącym innej dzielnicy
i to zarówno wtedy, gdy w dzielnicy, w której
mieszkamy, lokalne głosowanie będzie się odbywać, jak i wtedy, gdy go zwyczajnie nie będzie,
bo nie będzie takiej potrzeby. Trzeba jednak pamiętać, że nadal każdy
mieszkaniec Rybnika
będzie mieć do dyspozycji tylko dwa głosy –
jeden w głosowaniu na
projekt ogólnomiejski
i jeden w głosowaniu
na projekt lokalny,
czyli dzielnicowy. I po
drugie, głosując na wyMateriały prasowe UM Rybnika

Nowy regulamin został przyjęty zarządzeniem
prezydenta Rybnika z dnia 25 kwietnia, a wprowadzone w nim zmiany są efektem dotychczasowych
doświadczeń oraz spotkania z zainteresowanymi
budżetem obywatelskim mieszkańcami, które
w urzędzie miasta odbyło się 23 marca. Większość
zmian jest podyktowana względami praktycznymi
i ma generalnie ułatwić mieszkańcom zgłaszanie
projektów, a później ich wybór. To właśnie dlatego
zrezygnowano z obowiązujących do tej pory przy
składaniu propozycji list poparcia, wyrażonego
przez innych mieszkańców podpisami (przy składaniu projektów dzielnicowych wymagano podpisów poparcia 15 osób , a przy ogólnomiejskich
30 – przypomnienie red.).
Zgłaszane propozycje inwestycyjne, z drobnymi wyjątkami, będą mogły po raz pierwszy
dotyczyć również terenów zarządzanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe. Warunkiem będzie
jednak podpisanie przez przedstawicieli spółdzielni umowy z miastem, w której spółdzielnia
zobowiąże się m.in. do bieżącego utrzymywania
mających powstać obiektów, finansowania ewentualnych wymaganych prawem przeglądów oraz
ich ubezpieczenia.
Wnioski dotyczące budżetu 2018 będą mogli
składać wszyscy mieszkańcy Rybnika, a nie tylko
osoby w nim zameldowane. Warunek podstawowy
– ukończony 16. rok życia. Propozycje inwestycji
bądź innych przedsięwzięć będzie można składać
zarówno w tradycyjnej wersji papierowej jak
i elektronicznej (skan wypełnionego wniosku),
ale urzędnicy już proszą, by w miarę możliwości
dołączyć również elektroniczną, ale edytowalną
wersję wniosku (np. plik tekstowy), co pozwoli
na szybką obróbkę wniosków i niezbędne przetwarzanie zawartych w nich informacji.

Tak będzie wyglądać tężnia
solankowa, która za pieniądze z
budżetu obywatelskiego powstanie
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
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Wreszcie jest i można mieć nadzieję,
że w znaczący sposób przyczyni się
do poprawy jakości powietrza w
całym naszym województwie, również
w Rybniku. 7 kwietnia Sejmik
Województwa Śląskiego jednogłośnie
przyjął tzw. uchwałę antysmogową, co
w praktyce oznacza, że od 1 września w
całym województwie śląskim, w piecach
służących do ogrzewania budynków
nie będzie można spalać mułów,
flotokoncentratów, węgla brunatnego
oraz mokrego drewna.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, poprzedziły konsultacje społeczne, w których wzięli udział m.in.
przedstawiciele gmin i powiatów. Przypomnijmy, że swoje uwagi do projektu tej uchwały
zgłosił zarówno zarząd Związku Subregionu
Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jak i sam
prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który wziął
braną propozycję bądź propozycje, nie będziemy
już musieli wypisywać na formularzu nazwiska
rodowego (panieńskiego) matki. W ubiegłym roku
to „nazwisko rodowe” sprawiło głosującym wiele
kłopotów i tylko w związku z tą jedną „rubryką”
unieważniono ponad 1200 głosów.
Przypominamy, propozycje projektów obywatelskich, które miałyby być zrealizowane w roku
2018 należy zgłaszać w magistracie (na formularzach) do końca maja, natomiast głosowania,
w których zdecydujemy, które projekty doczekają
się realizacji, czekają nas we wrześniu.
• • •
W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego
powstanie tężnia solankowa w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, na terenie dawnego kąpieliska,
w sąsiedztwie tamtejszego stawu. Ta inwestycja
zwyciężyła w ubiegłorocznym głosowaniu mieszkańców na projekt ogólnomiejski. Koncepcja
architektoniczna tężni, jak i zagospodarowania
terenu wokół niej, który stanie się kolejnym
miejskim parkiem, została już zaakceptowana
przez magistracki wydział architektury oraz
projekt, czyli dokumentację techniczną projektanci z Poznania mają złożyć w magistracie do
końca maja. W czerwcu miasto ogłosi przetarg
na wybudowanie tężni i urządzenie parku w jej
sąsiedztwie (m.in. parking samochodowy od ul.
Mikołowskiej, toalety, place zabaw, siłownie,
alejki, oświetlenie, monitoring). Całość ma być
gotowa jesienią.
(WaT)
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użyciu węgla lub drewna, od 2028 roku będzie
można stosować już tylko i wyłącznie piece i kotły klasy 5, lub inne ekologiczne źródła ciepła.
Tradycyjne kominki od początku roku 2023
będą już musiały spełniać wymóg przynajmniej
80-procentowej sprawności energetycznej oraz
normy emisyjne, a jeżeli nie, trzeba będzie zamontować na kominie odpowiedni elektrofiltr.
Jeśli chodzi o paliwa stałe do wyboru pozostanie węgiel, tzw. pellet i drewno. Drzewo,
którym będziemy palić będzie musiało być dobrze wysuszone, bo jego wilgotność nie będzie
mogła być większa niż 20 proc. Oczywiście, by
precyzyjnie określić wilgotność drzewa będzie
potrzebny specjalistyczny przyrząd pomiarowy
– wilgotnościomierz. Na popularnym portalu
aukcyjnym Allegro można takie kupić za jakieś
50 czy 60 zł. Zdaniem specjalistów, by drzewo opałowe uzyskało wymagane parametry
wystarczy je suszyć w warunkach naturalnych
przez dwa lata, a przy upalnym lecie wystarczy
i rok. Oczywiście wszystko zależy od gatunku
drewna, wielkości kawałków na jakie zostało
pocięte, sposobu ułożenia, suszenia itd. Jedno
nie ulega wątpliwości – pomiar wilgotności
rozwieje wszelkie wątpliwości.
Złamanie zakazu spalania kiepskiego opału
będzie karane według taryfikatora Kodeksu
wykroczeń; kara finansowa będzie mogła wynieść od 20 zł do 5 tys. zł.
(WaT)

Fragment przemówienia, które w czasie infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła
historycznej sesji Sejmiku wygłosił prezydent obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy,
Rybnika Piotr Kuczera
zawały, udary, rak płuc, a także szybsze starzenie
się układu nerwowego. Bardzo negatywny jest
Dlaczego tak ważne jest dziś podjęcie działań wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu.
na poziomie prawa?
Każdego roku kilka tysięcy osób mieszkających
14 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych w województwie śląskim umiera przedwcześnie
miast Europy znajduje się w województwie ślą- właśnie dlatego, że oddychają silnie zanieczyszskim. Stoi przed Państwem reprezentant miasta, czonym powietrzem. Nie możemy dłużej na to
którego mieszkańcy przez jedną trzecią roku są pozwolić. Musimy dać sobie szansę na ratowanie
narażani na poważne zagrożenie zdrowia i życia. zdrowia i życia.
Nazwa Rybnik pada zwykle w każdym zestawieWalka ze smogiem jest kosztowna. To wysiłek
niu dotyczącym złej jakości powietrza. Początek każdego mieszkańca, który decyduje się na
tego roku rozpoczęliśmy od wyników badań zmianę źródła ogrzewania ale to również koszty
jakości powietrza, które sparaliżowały wszystkich samorządów.
mieszkańców. Nie boję się powiedzieć, że kilka
W ciągu ostatnich dwóch lat w Rybniku
dni w styczniu tego roku z alarmem smogowym wydaliśmy na dotacje dla mieszkańców na wyspowodowało, że mieszkańcy odczuli realne za- mianę źródeł ogrzewania i termomodernizację
grożenie zdrowia i życia. Nie mogliśmy oddychać! budynków blisko 11 milionów. Co oznacza,
O 30% wzrosła liczba chorych zgłaszających się że zwiększyliśmy środki w budżecie miasta na ten
do szpitali i przychodni z problemami oddecho- cel 10-krotnie w porównaniu do ubiegłych lat.
wymi i krążeniowymi! Alarm smogowy 10 i 11 25 milionów wydamy w ciągu 3 lat na wymiany
stycznia w Rybniku to przekroczenie dopuszczal- źródeł ciepła w placówkach oświatowych i miesznego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu o kaniowych miasta. Te milionowe środki są wciąż
więcej niż 1500 %! W tym czasie dyrektorzy szkół niewystarczające. Wiem, że ten coraz większy
i przedszkoli zwiesili zajęcia w tych placówkach. wysiłek podejmuje coraz więcej samorządów
W moim mieście wszyscy wciąż pamiętają na Śląsku. Mam też nadzieję, że doczekamy się
te tragiczne dni, kiedy rzeczywiście, namacalnie w swoich działaniach wsparcia finansowego na
– z trudem mogliśmy oddychać.
poziomie rządowym.
Smog zabija powoli, ale bardzo skuteczCzy te wydatki są opłacalne? Dziś nie możenie. Lista chorób, do których przyczynia się my już sobie pozwolić na to by w ekologię nie
zanieczyszczenie powietrza jest długa: astma, inwestować. Tak, ekologia nas kosztuje. Jednak

w sytuacji, kiedy na szali leży zdrowie i życie,
wybór staje się coraz bardziej oczywisty.
Podejmowana dziś uchwała czyni poważy krok
ku poprawie jakości powietrza w województwie
śląskim, które wciąż jest w dużej części regionem przemysłowym, a jego głównym zasobem
był i jest węgiel kamienny. To dość odważne
posunięcie, by wprowadzać regulacje dotyczące
węgla na Śląsku. Dyskusja, która przetoczyła się
w samorządach na terenie naszego województwa
pokazuje, że jesteśmy gotowi do podejmowania
zmian w swoich nawykach bez uszczerbku
dla przemysłowego charakteru tego regionu.
Uchwała jest trudnym kompromisem będącym
efektem konsultacji społecznych. Budujące jest
zjednoczenie samorządowców wokół działań,
zainicjowanych przez marszałka województwa,
których celem nadrzędnym jest ochrona powietrza pozwalająca na ratowanie zdrowia…
Przed samorządami ważny moment na podjęcie działań, które spowodują, że wprowadzone
prawo będzie egzekwowane.
Jednocześnie podjęcie tej uchwały jest swego
rodzaju apelem do rządu o wprowadzenie regulacji ustawowych, które będą wsparciem dla
uchwały na Śląsku. Potrzebujemy wprowadzenia
norm emisyjnych dla kotłów na terenie całego
kraju, podobnie jak norm jakości dla sprzedawanych paliw. Bardzo ważne dla tej uchwały będzie
też wprowadzenie odpowiedniego programu
dotacyjnego dla najuboższych.

Materiały prasowe sejmiku

ci wszyscy,
którzy planują
montaż urządzeń grzewczych po ostatnim dniu sierpnia tego roku.
Obowiązek ten
dotyczy również
wszystkich tych,
którzy budują
domy i mieszk a n i a . Ty c h ,
którzy obecnie
W czasie tak ważnej dla jakości życia na Śląsku sesji sejmiku w imieniu samorządowców głos zabrał prezydent
użytkują piece
Rybnika Piotr Kuczera
niższej klasy
udział w tej historycznej sesji i zabrał głos re- albo takie, które z racji wieku i zastosowanych
prezentując śląskich samorządowców.
rozwiązań wymykają się wszelkim klasyfikaZapisy uchwały będą obowiązywać oczy- cjom, uchwała sejmiku obliguje do ich wymiany
wiście przez cały rok, a nie tylko w sezonie na piece klasy 5. Termin tej wymiany jest uzagrzewczym, wszystkich użytkowników kotłów leżniony od długości eksploatacji posiadanych
i pieców, popularnych „kóz” i kominków na pieców. Do końca roku 2021 trzeba będzie
paliwo stałe w województwie śląskim, a zatem wymienić wszystkie kotły eksploatowane dłużej
mieszkańców, osoby prowadzące działalność niż 10 lat; kotły użytkowane od 5 do 10 lat do
gospodarczą, właścicieli budynków wieloro- końca 2023 roku, zaś te użytkowane krócej
dzinnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszka- niż 5 lat do końca roku 2025. Z kolei używane
niowe.
obecnie piece klasy 3 i 4 trzeba będzie wymienić
Regulacje zawarte w uchwale dotyczą na urządzenia klasy 5 do końca roku 2027. Jak
również wymiany pieców na kotły minimum łatwo wywnioskować, generalnie, w naszym
klasy 5. Do ich zamontowania są zobowiązani województwie, do ogrzewania budynków przy
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Nowoczesna ekspozycja dawnej medycyny
W pawilonie Rafał dawnego szpitala Juliusza przy merytorycznej współpracy To na jego zlecenie dyrektor Muzeum Śląsamorządu lekarskiego ma powstać wyjątkowe muzeum śląskiej medycyny skiego Alicja Knast, urodzona rybniczanka,
i farmacji.

Komu gazociąg?
W siedmiu dzielnicach m.in. w Orzepowicach i Kamieniu odbyły się spotkania
mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa oraz urzędu miasta.
Ich tematem była możliwa rozbudowa gazociągu w dzielnicach zdominowanych przez
zabudowę jednorodzinną.
Układ jest stosunkowo prosty – Polska Spółka
Gazownictwa jest zainteresowana rozbudową
gazociągu i podłączeniem do niego jak największej liczby domów, ale warunkiem jest
opłacalność inwestycji, czyli podłączenie się
do gazociągu odpowiedniej liczby odbiorców,
najlepiej w gęstej zabudowie. Dlatego ważną
rolę w przedsięwzięciu odgrywają deklaracje
mieszkańców, którzy jeżeli chcą korzystać
z dobrodziejstw gazociągu, powinni wypełnić
i dostarczyć do urzędu miasta. Po ich zebraniu
spółka sporządzi wstępną kalkulację i zdecyduje, czy przystąpi do rozbudowy gazociągu.
Oczywiście w każdej dzielnicy sytuacja jest inna, m.in.
ze względu na miejsce, do
którego gazociąg jest doprowadzony, gęstość zabudowy
W czasie spotkania w podstawówce
mieszkańcy Kamienia czekali na konkretne
informacje, a dowiedzieli się przede wszystkim,
że o ewentualnej budowie gazociągu
w dzielnicy zdecyduje rachunek ekonomiczny
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i długość sieci, jaką trzeba zbudować, by podłączyć kolejnych odbiorców. W Kamieniu sytuację dodatkowo komplikują złe doświadczenia
mieszkańców z przeszłości, bo jakieś 25 lat temu
powstał tam społeczny komitet, który zebrał od
mieszkańców pieniądze na budowę gazociągu.
Dziś nie ma ani komitetu, ani gazociągu, a tym
bardziej pieniędzy. W czasie zebrania w tamtejszej podstawówce jeden z mieszkańców, Dariusz
Wojaczek zwrócił też uwagę na fakt, że miasto
chcące zmodernizować system ogrzewania tejże

przygotowała analizę możliwości stworzenia
w województwie muzeum medycyny i farmacji.
— Zawarte porozumienie to bardzo ważny
krok na drodze przywracania do życia wyjątkowego obiektu architektonicznego. Ta inicjatywa to także szansa na wpisanie dziedzictwa
przeszłości we współczesny krajobraz miasta,
a nie ma lepszego miejsca na wyeksponowanie
osiągnięć medycyny niż zabytkowe zabudowania
szpitalne. Będzie to też szczególnego rodzaju hołd
dla Juliusza Rogera i jego dorobku jako lekarza
i społecznika — mówi prezydent Piotr Kuczera.
28 kwietnia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miasto złoży wniosek
o dofinansowanie kompleksowej modernizacji
tzw. pawilonu Juliusz współtworzącego zabytkowy kompleks byłego szpitala miejskiego
oraz urządzenia na jego bazie edukatorium
Rogerium, prezentującego dziedzictwo kulturowe regionu. W ramach przedstawionego
we wniosku projektu powstanie tam wystawa
stała związana z postacią Juliusza Rogera, inicjatora budowy szpitala w Rybniku. Ekspozycja
ta zostanie stworzona w oparciu o najnowsze
trendy w przygotowaniu takich ekspozycji,

szkoły i zrezygnować z jej ogrzewania przy
użyciu starego kotła na paliwo stałe, zastąpi
go wkrótce nie piecem gazowym, ale tzw.
pompą ciepła. To zmniejsza szanse dzielnicy
na budowę gazociągu, bo tak duży odbiorca jak
szkoła mógłby przesądzić o opłacalności jego
rozbudowy w Kamieniu. Okazuje się jednak,
że w magistracie decyzja o wyposażeniu szkoły
w pompę ciepła zapadła po fiasku pierwszego
podejścia do „badań ankietowych” w tej dzielnicy. Po tym jak niewiele rozprowadzonych
wśród mieszkańców ankiet w ogóle wróciło
do gazowników, ci poinformowali urząd miasta, że w Kamieniu szans na gazociąg nie ma,
w tej sytuacji za najlepsze rozwiązanie uznano
montaż pompy ciepła.
Jak się okazało w czasie spotkania w szkole,
porozumienie się mieszkańców z przedstawicielem gazowniczej spółki nie jest wcale takie
proste. Mieszkańcy chcieli
usłyszeć konkrety, pytając
wprost ile budynków trzeba,
by spółce opłacało się wybudować gazociąg, ale przedstawiciel PSG powtarzał jak
mantrę, że mają złożyć deklaracje, a spółka przeliczy koszty
i wtedy da odpowiedź, czy przy
tej liczbie tak, a nie inaczej
usytuowanych budynków inwestycja może doczekać się
realizacji.
Wacław Troszka

jednostki kultury. Podobnie jak w przypadku
pozostałych części zabytkowego kompleksu,
władze miasta zamierzają zdobyć dotacje zewnętrzne na remont i gruntowną modernizację
tego segmentu dawnego szpitala (powierzchnia
użytkowa pawilonu
Rafał wynosi 1800 m2),
ale też na urządzenie
w nim nowoczesnej,
efektownej ekspozycji
prezentującej m.in.
narzędzia i sprzęty,
których używali medycy np. w XIX wieku.
Pomoc merytoryczną
m.in. przy gromadzeniu eksponatów i tworzeniu ekspozycji zadeklarowała też Śląska
Izba Lekarska w Katowicach, a przychylnym
okiem na plany władz
Rybnika patrzy też
List intencyjny w sprawie stworzenia w Rybniku muzeum medycyny i farmacji podpisali prezes Okręgowej
zarząd województwa.
Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz (z prawej) i prezydent Rybnika Piotr Kuczera
Wacław Troszka

19 kwietnia w urzędzie miasta Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach i prezydent Rybnika Piotr Kuczera podpisali w tej sprawie list intencyjny, który
mówi o powołaniu do życia samorządowej
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— Znaczenie ma przede wszystkim długość
sieci, którą trzeba wybudować, dlatego nie jesteśmy w stanie sztywno określić dla ilu odbiorców
wybudujemy gazociąg. Jeśli po przeanalizowaniu
sytuacji decydujemy się na rozbudowę sieci to
nowy gazociąg zaczynamy projektować dopiero
po podpisaniu umów przyłączeniowych z właścicielami budynków. Wcześniej mieszkańcy muszą
wystąpić do nas o warunki przyłączenia do sieci
gazowej. Przyłącze do granicy działki, jeśli nie jest
dłuższe niż 15 m. kosztuje 2260,25 zł brutto, jeśli
jest dłuższe, każdy dodatkowy metr kosztuje 88,31
zł brutto. Już na terenie posesji, od szafki gazowej
do kotłowni właścicieli budynku musi sam, na
własny koszt pociągnąć instalację, rozpoczynając
od wykonania projektu instalacji wewnętrznej
(podlega pozwoleniu na budowę i trzeba go złożyć
w wydziale architektury urzędu miasta), a potem
zlecając jej wykonanie specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami. Gdy wszystko jest już gotowe,
właściciel budynku musi już tylko zawrzeć umowę
na dostawę gazu z wybranym dostawcą, a gdy
umowa jest podpisana, my montujemy licznik
gazu i można już korzystać z gazociągu — mówi
Sebastian Kulik z Polskiej Spółki Gazownictwa.
Mieszkancy Kamienia i Orzepowic deklaracje
chęci podłączenia do gazociągu mieli złożyć
m.in. w urzędzie miasta do 21 kwietnia. Mieszkańcy Orzepowic złożyli ich 48, a Kamienia
96. O dalszym rozwoju wypadków będziemy
informować na bieżąco.
(WaT)
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Wacław Troszka

m.in. o techniki multimedialne. Częścią
wystawy będzie ok. 20-minutowy film, który
zwiedzający będą oglądać na samym początku
zwiedzania w sali audytoryjnej, by poznać postać Juliusza Rogera. W piwnicach pawilonu
Juliusza zostanie urządzona przestrzeń wystawiennicza, przeznaczona na prezentowanie
wystaw czasowych przygotowywanych przez
Muzeum w Rybniku, samorządowe jednostki
kultury oraz stowarzyszenia zajmujące się
kulturą
Całkowity koszt inwestycji wyliczono na
21,7 mln zł, a dofinansowanie, o które zabiega
miasto ma wynieść 14,8 mln zł. W ogólnopolskim konkursie, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień, w kategorii zabytków
jest do rozdysponowania kwota 340 mln zł.
W poprzedniej edycji tego konkursu dofinansowanie budowy sali koncertowej (16,5 mln zł)
zdobyła Szkoła Muzyczna Szafranków. Umowę
z ministerstwem w sprawie tej dotacji podpisano na początku kwietnia.
Przypomnijmy, że w styczniu miasto złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach konkursowy wniosek na kompleksową
modernizację budynku dawnej szpitalnej
dermatologii, w którym ma powstać centrum
pomocy rodzinie. Złożenie wniosku o dotację
na modernizację pawilonu Rafał zaplanowano
na czerwiec.
(WaT)

Rybnickie ławki i kosze na śmieci mają się docelowo
pojawić we wszystkich 27 rybnickich dzielnicach. Nowe
„meble” na skwerze przy ul. Hallera

Rybnickie meble
Pojawiły się już w kilku miejscach miasta m.in. na rynku, na skwerze przy ul.
Hallera vis-à-vis targowiska i na skwerze
przy odnowionym moście nad Nacyną przy
ul. Raciborskiej.

nika, który rozstrzygnięto już w lutym 2016 r.
Konkursowe propozycje laureatów jednej
z dwóch równorzędnych drugich nagród (pierwszej nie przyznano) nieco jeszcze poprawiono,
zlecono wykonanie prototypów, a potem już
Ławka i kosz na śmieci z herbem Rybnika większej partii.
i charakterystycznym półkolem, nawiązującym
Wkrótce rybnickie ławki i kosze na śmieci mają
do koła kopalnianej maszyny wyciągowej. To trafić do wszystkich rybnickich dzielnic, co wcale
długo wyczekiwane pokłosie ogłoszonego przez nie oznacza, że wszystkie ławki w całym mieście
magistrat konkursu na meble miejskie dla Ryb- zostaną zastąpione nowymi meblami. (WaT)

Tw ó r c y w f o l d e r z e
Informacje o ponad 200 artystach, animatorach kultury i organizacjach
zajmujących się bardzo szeroko pojętą sztuką w naszym mieście znalazły się
w folderze zatytułowanym „Rybnik. Twórcy kultury”, który po raz pierwszy
zaprezentowano 21 kwietnia w trakcie III Forum Kultury.
Publikację przedstawiła Elżbieta WolnyLuks, kierownik Biura Kultury UM, które stoi
za przygotowaniem i wydaniem tej publikacji.
W folderze „Rybnik. Twórcy kultury”, któremu
przyświecało hasło „Ludzie, inspiracje, działania” znajdziemy krótkie informacje, dane kontaktowe oraz zdjęcia osób i zespołów związanych
z różnymi dziedzinami życia artystycznego: fotografią, filmem, kabaretem, literaturą, plastyką,
tańcem, czy teatrem. Najliczniej reprezentowana jest muzyka, najmniej – moda. Jak wyjaśniła
Elżbieta Wolny-Luks, wydawnictwo powstało
wyłącznie na podstawie zgłoszeń samych
twórców kultury – pochodzących z Rybnika, tu
mieszkających, pracujących lub utożsamiających
się z naszym miastem.
Swoje zgłoszenia nadesłało ponad dwieście osób i organizacji.
Obok artystów dobrze
nam znanych takich
jak Adam Makowicz,
Piotr Paleczny czy
Kabaret Młodych Panów i Carrantuohill
znalazły się w nim też
sylwetki osób mniej
znanych szerszemu

odbiorcy, głównie młodych twórców, m.in.
Naomi Muras, Moniki Glosowitz, Sonii Tattam, Agnieszki Król, czy duetu P.S. W folderze
przeczytamy też o lokalnych organizacjach
pozarządowych, jak stowarzyszenie Ślady czy
fundacja Piątka, ale również o lokalnym portalu
muzycznym muzyka.rybnik.pl.
Folder zostanie wysłany do instytucji kultury
w kraju oraz do miast partnerskich Rybnika
i ma ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy
rybnickimi twórcami a instytucjami, do których
wydawnictwo trafi. „Wydanie folderu to świadectwo tego, że szeroko rozumiana działalność
artystyczna jest tematem ważnym, a Rybnik jest
miastem stawiającym na kulturę i jej rozwój” –
napisał we wstępie
do folderu prezydent
Piotr Kuczera. Wersja elektroniczna wydawnictwa dostępna
jest na stronie internetowej www.kultura.rybnik.eu.
(S)
Relacja z III Rybn i c k i e g o Fo r u m
Kultury w majowym
wydaniu „GR”.
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Trwających inwestycji drogowych jest wprawdzie niewiele, ale sądząc z planów oraz przygotowywanych projektów i postępowań przetargowych, a także podpisanej umowy na
budowę drogi Racibórz-Pszczyna, poczynając od maja front robót znacznie się poszerzy.
niu ulic Wyzwolenia, Mikołowskiej i Sybiraków. Następnie w tym miejscu rozpocznie
się budowa skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną, dodatkowymi pasami ruchu i drogą dla rowerzystów. W tym miejscu należy
się spodziewać utrudnień dla kierowców;
dla samochodów ciężarowych zostaną
wytyczone objazdy.
Wykonawcą remontu ul. Grunwaldzkiej
od ul. Kotucza do Budowlanych w formule projektuj-buduj została firma Strabag
z Wrocławia. Przetarg został rozstrzygnięty

W maju planowane jest rozstrzygnięcie
przetargu na wyłonienie wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka (IV) ul. Rudzkiej, od granicy z Orzepowicami pomiędzy
dwiema groblami długości ok. 1,5 km.
Również w maju zostanie ogłoszony
przetarg na modernizację ul. Kotucza na
odcinku od dużego ronda Wileńskiego do
ronda Gliwickiego. Inwestycja ta zakończy
realizowaną od 2006 r. przebudowę drogi
krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym
w granicach miasta. Rybnik otrzymał na tę
inwestycję dotację unijną w wysokości ponad 17 mln zł (w tym refundacja poniesionych kosztów
modernizacji w 2014 r. mostu
nad Nacyną w ciągu DK 78).
Beneficjent jest zobowiązany
do przedstawienia dokumentacji do oceny jednostce zarządzającej środkami finansowymi, czyli w tym przypadku
Centrum Unijnych Projektów
Transportowych. Ten wymóg
sprawił, że procedury przetargowe nieco się wydłużyły.
Wacław Troszka

Na budowanej w dzielnicy Popielów ulicy
Wisławy Szymborskiej finiszują roboty wiązane z kanalizacją deszczową. Wydłużenie
tego etapu prac spowodowane było trudnymi warunkami gruntowymi związanymi
z nadmiarem wód, dlatego, obok wybudowanego już zbiornika odparowującego, kanalizacja deszczowa będzie w tym
terenie spełniać szczególnie ważną rolę. Ze
względu na głębokie miejscami położenie
rur kanalizacyjnych między studzienkami
(do 7 m), wykonawca, Mostostal Zabrze –

nowego praktycznie mostu nad wpadającą
do zalewu Rudą), w okolicy skrzyżowania
z ul. św. Maksymiliana w dzielnicy Rybnicka
Kuźnia, a zakończy się pod bramą elektrowni. Roboty powinny ruszyć w połowie
roku, a ich finisz przewidywany jest na jego
zakończenie.

Pozimowy remont ul. Wolnej w Ligocie-Ligockiej Kuźni
przeprowadziły Rybnickie Służby Komunalne

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego, zastosował na długości
ponad 100 m metodę przewiertu sterowanego, co zajęło ponad 2 tygodnie. Wąska,
dotąd gruntowo-szutrowa, o sporym
nachyleniu droga, poszerzona zostanie
na całej długości do 3,5 m, pojawią się
też zatoczki ułatwiające wymijanie się
pojazdów. W związku z podłużnym nachyleniem drogi istniejące w kilku miejscach
skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi
ażurowymi płytami. Droga otrzyma nową
konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną,
a zakończenie robót planowane jest na
lipiec. Koszt inwestycji wyniesie niespełna
2 mln zł.
Z początkiem maja rozpocznie się rozbiórka betonowego ronda na skrzyżowa-
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jeszcze przed świętami. Przebudowana
zostanie konstrukcja jezdni i chodników,
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie
i infrastruktura. Roboty, których wartość
wynosi nieco ponad 3 mln zł, potrwają,
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, ok. pół roku.
Zgodnie z założeniami polityki zrównoważonej mobilności tworzone są warunki
dla ruchu rowerowego. Na finiszu jest
m.in. przetarg na budowę drogi rowerowej
wzdłuż tzw. bulwarów nad Nacyną.
Lada dzień ogłoszony zostanie przetarg na modernizację kolejnego odcinka
ul. Podmiejskiej. Zostanie ona podjęta
w miejscu zakończenia przebudowy
poprzedniego odcinka (wraz z budową

Gotowe są projekty kilku parkingów: m.in. przy
ulicach Hutniczej, Morcinka
i Racławickiej; w trakcie opracowywania jest natomiast
dokumentacja techniczna na
budowę w trybie projektujbuduj parkingu w samym
centrum miasta, pomiędzy
ulicami Hallera i Raciborską,
na tyłach hotelu „Rynkowego”. Dojazd do niego zapewni nowa droga
łącząca ulicę Hallera z Pocztową, będąca
przedłużeniem ul. Rzecznej. Przetarg na
realizację tej inwestycji odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu.
Wykonawcą dokumentacji technicznej
przebudowy ul. Kościuszki (prawa strona
idąc od PKP) będzie rybnicka pracownia
projektowa Techmeko.
Informację od mieszkańca Kłokocina
o notorycznym niszczeniu przez ciężarówki
chodnika przy ul. Włościańskiej na wysokości dojazdu do ul. Rycerskiej, przekazaliśmy
do wydziału dróg z prośbą o zainteresowanie się tym problemem.
(r)

Nr 4/550; kwiecień 2017

Ryba ma głos...

Na zbytki
przyjdzie czas

Miasto dla biznesu
Rybnik dla Biznesu – spotkanie pod takim hasłem odbędzie się 30 maja w Domu
Kultury w Niedobczycach, a przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu
zapraszają na nie prezydent Rybnika Piotr Kuczera i dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Rybniku Anna Michalczyk.
Spotkanie ma służyć przede wszystkim
integracji środowiska i nawiązywaniu nowych
kontaktów. W jego programie m.in. wystąpienie
Jacka Walkiewicza, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, znanego z porywającego
sposobu prowadzenia profesjonalnych szkoleń.
Tym razem jego wystąpienie (g. 18.40) będzie
zatytułowane „Pełna moc w życiu i biznesie”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale
konieczna jest wcześniejsza rejestracja na
miejskiej branżowej stronie internetowej
(www.rybnikdlabiznesu.evenea.pl). Rejestracja uczestników do g. 17.30, wtedy to w DK
Niedobczyce rozpoczną się pierwsze „rozmowy
przy kawie”.
(WaT)

Rybnik zagra w serialu
Kampus akademicki, który powstał na terenie dawnego
kompleksu szpitalnego przy ul. Rudzkiej znów będzie pełnił funkcję
szpitala, tyle, że tym razem już tylko wyłącznie przed kamerami
ekipy filmowej, która będzie w Rybniku kręcić zdjęcia do serialu
medycznego pt. „Diagnoza”.
Rybnik w filmie to efekt ogłoszonego przez
miasto przetargu na lokowanie produktu
turystycznego Rybnika w serialu, który będzie emitowany na antenie ogólnodostępnej
stacji telewizyjnej. Jedyną ofertę złożył TVN
i za blisko 370 tys. zł Rybnik pojawi się w
kolejnych odcinkach serialu w co najmniej
36 ujęciach. Zdjęcia plenerowe będą kręcone
przede wszystkim w Kampusie, ale także na
rynku, na pl. Jana Pawła II, oraz na chwałowickich familokach i w jednej z rybnickich kopalń
w Chwałowicach bądź Jankowicach, bo jeden z
odcinków ma opowiadać o wypadku na kopalni.
Jak ujawnia TVN¸ główną rolę zagra Maja
Ostaszewska; wcieli się ona w postać pacjentki,
która trafia do rybnickiego szpitala po wypadku, w którym straciła pamięć. W kolejnych
odcinkach będziemy poznawać jej losy i kolejne
tajemnice. 13-odcinkowy serial, którego akcja
będzie się rozgrywać w Rybniku ma gwiazdorską obsadę bo zagrają w nim również: Maciej
Zakościelny, Adam Woronowicz, Magdalena
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Popławska, Michał Czernecki, Beata Ścibakówna, urodzona w Żorach Sonia Bohosiewicz,
Anna Smołowik i Antoni Królikowski. Zdjęcia
do serialu już ruszyły, ale na razie w halach
filmowych w Warszawie ekipa kręci sceny
dziejące się w pomieszczeniach zamkniętych.
Do Rybnika filmowcy zjadą w drugim tygodniu
czerwca. Nie wiadomo jeszcze, czy będą tu na
miejscu angażować statystów.
Autorką scenariusza jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a reżyserami serialu są Xawery
Żuławski, który wyreżyserował swój debiutancki „Chaos” i „Wojnę polsko-ruską” z Borysem
Szycem w roli głównej oraz Łukasz Palkowski,
mający w swoim dorobku film „Bogowie”
o kardiochirurgu Zbigniewie Relidze i najnowszą produkcję - sensacyjny serial „Belfer”
z Maciejem Stuhrem w roli tytułowej.
Na antenie TVN-u „Diagnoza” ma się pojawić jesienią i to w porze największej oglądalności, czyli między godziną 19 a 23.
(WaT)

Prezydent Piotr Kuczera zdecydował,
że nie będzie ani koncertu gwiazdy na
stadionie, ani drugiej edycji festiwalu
Music&Water. Pieniądze przeznaczone
na ich organizację miasto spożytkuje na
gruntowną termomodernizację czterech
komunalnych bloków, w których piece
kaflowe zastąpi centralne ogrzewanie
z ciepłociągu. Trudno nie przyklasnąć
tej decyzji. Rozrywka jest przyjemna
i potrzebna, ale walka z koszmarnie
zanieczyszczonym w sezonie grzewczym
powietrzem w Rybniku ważniejsza,
bo trujące spaliny dewastują nasze
zdrowie i skracają nam życie, a w tej
sytuacji trudno wydawać pieniądze na
zbytki. Inna sprawa, że trudno znaleźć
oczywistą odpowiedź na pytanie, czy samorząd w ogóle powinien się zajmować
organizacją bardzo kosztownych dla budżetu koncertów zagranicznych gwiazd.
Zdania mieszkańców są podzielone,
ekspertów od samorządu zapewne też.
Zaplanowana termomodernizacja czterech bloków zapewne tylko
w minimalnym stopniu poprawi jakość
naszego powietrza, ale, gdy na koncertach gwiazd bawiła się niewielka
w gruncie rzeczy część rybniczan, to z tej
niewielkiej poprawy powietrza skorzystają wszyscy mieszkańcy, niezależnie od
wieku i wykształcenia, a nawet sympatii
politycznych; i ci którzy lubią prezydenta
i ci, którzy zaliczają się raczej do jego
opozycji.
Miejski samorząd jest jak rodzina, ma
określony budżet i hierarchię potrzeb.
W domu najpierw kupuje się dzieciom
tornistry do szkoły i buty na zimę,
a dopiero potem, myśli o tym, czy starczy jeszcze na zmianę telewizora i czy
można sobie ewentualnie pozwolić na
potrzebny do tego niewielki kredyt.
Gdy w czasie III Rybnickiego Forum
Kultury, które 21 i 22 kwietnia odbyło
się w Szkole Muzycznej Szafranków,
przysłuchiwałem się debacie tej kulturze
poświęconej, zauważyłem, że niektórym
przedstawicielom świata sztuki i kultury
hierarchizacja potrzeb samorządu,
a zwłaszcza wydawania samorządowych
pieniędzy nie mieści się w… kanonach
sztuki.
Wacław Troszka
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Rekrutacja do 31 rybnickich podstawówek
prowadzonych przez miasto odbywa się drogą
elektroniczną. — Rodzice mogą wybrać szkołę
również poza obwodem, ale wówczas kwestia
przyjęcia dziecka do pierwszej klasy będzie uzależniona od liczby miejsc — wyjaśnia Katarzyna
Fojcik, naczelnik wydziału edukacji UM. Klasa
nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. Wnioski
o przyjęcie można składać do 12 maja. 24 maja
ma być znana lista zakwalifikowanych kandydatów, a do końca maja rodzice muszą pisemnie
potwierdzić zadeklarowany wcześniej wybór.
Ostateczna lista uczniów publicznych podstawówek ma być znana 2 czerwca.
Przypominamy też, że dla obecnych szóstoklasistów miasto przygotowało również ofertę
klas sportowych i dwujęzycznych. — Nie chcemy pozostawiać pustki po cieszących się sporą

Czas naborów

25 kwietnia ruszyła rekrutacja do
klas pierwszych rybnickich szkół
podstawowych. Trzy dni później (28
kwietnia, już po zamknięciu tego wydania
GR) miał się rozpocząć uzupełniający
nabór do miejskich przedszkoli.
popularnością gimnazjach dwujęzycznych, dlatego
w czterech podstawówkach – nr 9 w Śródmieściu,
nr 10 na Nowinach, nr 36 w Boguszowicach
i nr 15 w Rybnickiej Kuźni planujemy otwarcie
siódmych klas dwujęzycznych — mówi Tadeusz
Bonk z wydziału edukacji UM. Miasto zachęca
do skorzystania z tej oferty, a rodzice, którzy zdecydują się na taki krok, muszą do końca maja dostarczyć do wybranej szkoły podanie. Potem przyszłych siódmoklasistów czeka jeszcze egzamin

Dobre życie aż do śmierci
Przeżyć godnie, bez cierpienia ostatnie dni – to pragnienie osób zmagających się
z ciężką, nieuleczalną chorobą, które pomaga spełnić specjalistyczna opieka paliatywna
i hospicyjna. O tym czym jest medycyna paliatywna i jak powinna wyglądać pomoc
niesiona przez hospicja mówiono podczas konferencji zorganizowanej 6 kwietnia przez
fundację Puls-Med „Blisko Ciebie”. Wzięło w niej udział 100 osób, a kolejne 60 śledziło
wystąpienia prelegentów dzięki bezpośredniej transmisji w internecie.
czasem w Rybniku działa jedno profesjonalne
hospicjum domowe, które zajmuje się również
pacjentami z Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia
Śląskiego i powiatu rybnickiego. — Mamy
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
na 16 pacjentów, ale potrzeby są większe
i często opiekujemy się nawet 30-40 osobami.
Hospicjum domowe nie zapewnia całodobowej
opieki, której wymaga wielu chorych, dlatego tak
potrzebna jest placówka stacjonarna — podkreśla Sylwia Figura-Kluszczyńska. W mieście
funkcjonuje również niemedyczne hospicjum
domowe im. św. Rafała Kalinowskiego, ale jak
zastrzega obecna na konferencji dr Jadwiga
Pyszkowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. śląskiego, nie
zapewnia ono profesjonalnej opieki paliatywnej: — Choroba zaawansowana, wyniszczająca,
niosąca stygmat śmierci uderza w trzy obszary
człowieka: somatyczny, psychiczny i duchowy.
Niemedyczne hospicjum towarzyszy chorym, ale
nie niesie pomocy
paliatywnej, która
jest zintegrowaną
opieką nad pacjentem i jego rodziną.
To praca wykwalifikowanego personelu: lekarza, pielęgniarki, psychologa,
Dominika Ingram-Nowaczyk

Rybnicka fundacja od kilku lat prowadzi
hospicjum domowe, jednak na tym nie poprzestaje i zamierza wybudować pierwsze w mieście
profesjonalne hospicjum stacjonarne. — Mamy
projekt, wiemy jak powinno wyglądać, rozmawiamy z miastem, zbieramy fundusze. To początek długiej drogi, ale jesteśmy zdeterminowani
— mówi Sylwia Figura-Kluszczyńska, prezes
Puls-Med „Blisko Ciebie”. Ta determinacja ma
swoje uzasadnienie, bo w Rybniku nie ma jak
dotąd placówki, która osobom w terminalnym
okresie nieuleczalnej choroby zapewniłaby
całodobowe, specjalistyczne wsparcie. A zapotrzebowanie na taką pomoc rośnie: w Polsce
opieką paliatywną obejmowanych jest rocznie
około 100 tys. osób, z czego 90 proc. stanowią
pacjenci z chorobą nowotworową. Według
prognoz, w ciągu najbliższych dziesięciu lat
liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie
o 30 proc., zwiększy się również liczba pacjentów wymagających opieki paliatywnej. Tym-

W konferencji poświęconej
opiece hospicyjnej
i paliatywnej wzięło udział
100 osób
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kompetencji językowych, ale oczywiście do
przyjęcia do klasy dwujęzycznej niezbędne jest
również świadectwo ukończenia klasy szóstej.
Z kolei 24 marca w mieście zakończył się elektroniczny nabór do 37 rybnickich przedszkoli.
Od 28 kwietnia do 9 maja trwać będzie nabór
uzupełaniający. — Mamy jeszcze wolne miejsca
w placówkach na Nowinach, w Boguszowicach
i Rybnickiej Kuźni. W pozostałych przedszkolach
są tylko pojedyncze miejsca — wyjaśnia Tadeusz
Bonk. Od września 2017 r. miasto ma obowiązek
zapewnić wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom
prawo do edukacji przedszkolnej, ale nie oznacza
to, że będzie się ona odbywała w najbliższym
przedszkolu wybranym przez rodzica. — Może
się więc zdarzyć tak, że dla dziecka z Chwałowic
znajdzie się miejsce np. w przedszkolu na Nowinach — przestrzega urzędnik.
(S)

fizjoterapeuty, duchownego, także wolontariuszy
niemedycznych. Dobre słowo jest ważne, ale
hospicjum nie może tylko pocieszać. Ma choremu towarzyszyć profesjonalnie i ulżyć w bólu,
wtedy ulga staje się pociechą. Nie ma posługi
hospicyjnej bez odpowiedzialnej, specjalistycznej
opieki paliatywnej.
Obecny na konferencji wiceprezydent Piotr
Masłowski zadeklarował pomoc miasta w znalezieniu działki pod budowę hospicjum, którą
samorząd mógłby nieodpłatnie przekazać fundacji będącej organizacją pożytku publicznego:
— Zrobimy też wszystko, by podczas miejskich
wydarzeń i imprez kulturalnych fundacja mogła
organizować zbiórki funduszy na budowę tak
potrzebnej placówki — zapowiedział wiceprezydent.
Jeśli więc uda się stworzyć w Rybniku
hospicjum stacjonarne, na którego budowę
i wyposażenie potrzeba będzie od kilku
do kilkunastu milionów złotych, chorzy
i ich rodziny będą mieli do dyspozycji
przyjazne miejsce na minimum 20 łóżek
z profesjonalnym zespołem, który pozwoli
cierpiącym godnie przeżyć ostatnie dni,
a rodzinom pozostać przy bliskich, gdy ich
stan się pogarsza. Sylwia Figura-Kluszczyńska zachęca lokalnych przedsiębiorców
i mieszkańców regionu do finansowego
wsparcia przedsięwzięcia, a wolontariuszy
niemedycznych do współpracy. Pieniądze
na budowę hospicjum można już przekazywać na konto fundacji Puls-Med „Blisko
Ciebie”, podczas organizowanych w mieście
Żonkilowych kwest oraz jako 1-procentowy
odpis podatku.
Aktualnie rozważana jest możliwość wybudowania hospicjum na działce wyodrębnionej
z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach, należącej
do województwa śląskiego. Miasto deklaruje
też pomoc w przygotowaniu projektu przyszłego hospicjum.
(D)
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77. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Stalina z 5 marca 1940 r. Przypomniał je oparty
o dokumenty, publikacje, listy jeńców i wiersze
montaż słowno-muzyczny wykonany przez
gimnazjalistów. Możemy być pewni, że wśród
Nieprzypadkowo od wielu lat gospodarzem miejskich obchodów kolejnych rocznic wszystkich rybnickich uczniów to właśnie oni od
Zbrodni Katyńskiej jest Gimnazjum nr 1. W tym roku uroczystości w tej szkole lat mają na temat Zbrodni Katyńskiej najwiękodbyły się po raz ostatni, ale jeśli organizację przejmie Szkoła Podstawowa nr 9, szą wiedzę. Wśród zaproszonych na uroczystość
która tu powstanie po wdrożeniu reformy oświaty, historyczne mury się nie zmienią. gości, obok reprezentujących władze samorząWśród ponad 20 tysięcy zabitych przez So- drugiej, wywodzącej swoją tradycję z lat przed- dowe kilku radnych, byli tradycyjnie przedstawietów polskich jeńców – oficerów, policjantów wojennych, instytucji publicznej, której aż trzech wiciele Rodziny Katyńskiej, Klubu Inteligencji
oraz funkcjonariuszy państwowych – było trzech pracowników stało się ofiarami Golgoty Wscho- Katolickiej, straży granicznej, Uniwersytetu III
nauczycieli przedwojennej szkoły podstawowej, du. Jak przypomniała dyrektor szkoły Mirosława Wieku, obecne były również poczty sztandarowe
w której murach mieści się dzisiejsze G nr 1: Ćwięczek, obchody w szkole zainaugurowano kilku rybnickich szkół ponadgimnazjalnych.
jej kierownik Antoni Janik oraz Jan Skoczeń przed 17 laty z okazji 60. rocznicy tragicznych Stałym gościem obchodów jest dyrektor Mui Alojzy Borgowiec. W naszym mieście nie ma wydarzeń będących konsekwencją rozkazu zeum Bogdan Kloch, który podziękował szkole
za propagowanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej
i stanie na straży pamięci o jej ofiarach. Podobną
rolę pełni stowarzyszenie Rodzina Katyńska,
którego przedstawicielka Krystyna Lelowicz
odebrała z rąk dyrektor Mirosławy Ćwięczek
tytuł i statuetkę „Przyjaciela szkoły”. Drugim
„Przyjacielem szkoły” został przedstawiciel
Związku Piłsudczyków płk Tadeusz Dłużyński,
bez którego zaangażowanych emocjonalnie,
pełnych interesujących historycznych faktów
i własnych refleksji wystąpień trudno sobie
kwietniowe spotkania w G1 wyobrazić.
Drugą odsłoną rocznicowych obchodów
Zbrodni Katyńskiej było nabożeństwo w intencji jej ofiar odprawione 23 kwietnia w bazylice
św. Antoniego.
(r)
Wiesława Różańska

Bolesna rocznica

Uczniowie Gimnazjum nr 1 to najbardziej wyedukowani w tematyce Zbrodni Katyńskiej młodzi ludzie

Yntka i Akwarium

Teraz trzeba już tylko dołożyć starań, by
nowe nazwy wybrane w konkursie się upowszechniły i weszły do użytku, co wcale nie
zuje do jej formy oraz elewacji wykonanej ze będzie takie proste. Jak powiedziano nam
„szkła i aluminium”, mogących rzeczywiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
kojarzyć się z obiektem dla… rybek akwa- szyldy z nazwami oraz tworzonymi obecnie
riowych. Autorem tej propozycji jest kolejny logotypami obu pływalni pojawią się na ich
rybniczanin Grzegorz Duczmal. Zwycięzcy fasadach prawdopodobnie w maju. Nowe,
otrzymali w nagrodę vouchery na korzystanie odświeżone logo ma od niedawna również
do końca roku z różnych usług oferowanych sam MOSiR.
przez placówki MOSiR-u.
(WaT)

Ta najstarsza w Rybniku, przy ul. Powstańców Śl. w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego
i Szkoły Muzycznej Szafranków, będzie nosić
nazwę „Yntka”, zaś dużo młodsza w Boguszowicach Starych zostanie nazwana „Akwarium”. To efekt konkursu ogłoszonego przez
dyrekcję ośrodka. Konkursowych propozycji
zgłoszono w sumie 26. Jedne były oczywiste
i banalne, inne oryginalne, by wspomnieć choćby „Bazyliszka”, nazwę zaproponowaną dla
pływalni, usytuowanej w sąsiedztwie bazyliki
św. Antoniego.
Największe wrażenie na komisji konkursowej
zrobiła zgłoszona przez rybniczanina Grzegorza Muszera „Yntka”, będąca gwarową wersją
„skoku do wody na głowę”. Do basenu krytego
przy ul. Powstańców Śl. pasuje, jak ulał bo to,
po pierwsze, najstarsza pływalnia w mieście
i po drugie, o dziwo, jako jedyna w regionie,
ma więżę do skoków, która cieszy się sporą
popularnością. Mniej oryginalna jest nazwa
basenu w Boguszowicach; Akwarium, nawią-

Wacław Troszka

Pływalnie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zyskały własne nazwy.

Takie yntki są możliwe tylko na Yntce, czyli na pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śl.

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

ZIMOWA DOGRYWKA. 19 kwietnia niespodziewanie powróciła zima. Opady mokrego
śniegu, które w lasach i ogrodach wyrządziły nieco szkód, były nie lada niespodzianką,
zwłaszcza dla kierowców, którzy zmienili już opony na letnie. By na drogach, mimo zimowych opadów i letniego ogumienia było bezpiecznie, pługo-solarki Rybnickich Służb
Komunalnych w ciągu jednej praktycznie dniówki wysypały na jezdnie ulic 30 ton soli. Najlepszą ilustracją pogodowych anomalii były przysypane śniegiem wielkanocne dekoracje.

LIFTING MAGISTRATU. Rozpoczął się remont elewacji urzędu miasta. W trakcie robót,
które mają potrwać do końca sierpnia zostaną m.in. uzupełnione ubytki w murach i naprawione spękania. Wymienione zostaną rynny i uzupełnione obróbki blacharskie. Wyremontowane zostanie też ogrodzenie urzędu (strona wschodnia) i znajdujący się na dziedzińcu
wewnętrznym garaż, który doczeka się nowego pokrycia dachu. Zgodnie z warunkami przetargu prowadzone prace nie mogą mieć wpływu na bieżące funkcjonowanie urzędu miasta.
Wacław Troszka

ROZBIÓREK CIĄG DALSZY. Jeszcze w marcu kolej wyburzyła stary budynek dworca na
stacji Rybnik Towarowy w Niedobczycach (na zdjęciu), gdzie pasażerowie mogą korzystać
z odnowionych peronów. W kwietniu z kolei prywatny właściciel wyburzył zrujnowany
dworek przy ul. Dworek w Śródmieściu. Choć to jemu niezbyt długa ulica zawdzięcza
swą nazwę, niewiele wiadomo o jego historii i właścicielach. Mocno zaniedbany budynek
nie był wpisany do rejestru zabytków, a jego rozbiórka odbyła się zgodnie z literą prawa.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

UJĘCIA WODY. 3 kwietnia w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku ogłoszono wyniki dorocznego konkursu fotograficznego dla uczniów podstawówek i gimnazjów, którego
niezmiennym tematem jest woda. Tegoroczny brzmiał: H2O – moja miłość. W gronie gimnazjalistów
pierwsze miejsce zdobyła Inka Kaczor z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2, a w młodszej kategorii Małgorzata Sitek ze Społecznej Szkoły Podstawowej. Cztery szkoły najliczniej reprezentowane
w konkursie popularne „Wodociągi” wyposażą w praktyczne poidełka wody pitnej.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

REKORD NIEDUŻY. 26 marca w Klubie Kultury „Harcówka” na Ligocie pojawił się Leszek
Cichoński, inicjator bicia gitarowych rekordów Guinessa na wrocławskim rynku. Poprowadził
dla młodych gitarzystów warsztaty, wystąpił ze swoim zespołem, a wraz z uczestnikami warsztatów ustanowił pierwszy w dziejach miasta rekord grających razem gitarzystów. Podobnie,
jak we Wrocławiu, muzycy zagrali razem „Hey Joe” Jimiego Henrdixa. Jak widać na zdjęciu,
rekord (15 gitarzystów) trudno uznać za wyśrubowany, niemniej wyzwanie zostało rzucone…

OGRODNICY I ZŁODZIEJE. Rybniczanie kochają kwiaty, choć widać, że czasem miłość
ta jest opacznie rozumiana. Na zdjęciu autentyczna tabliczka, która kilka tygodni temu
pojawiła się na ogólnodostępnym trawniku w sąsiedztwie ronda Gliwickiego. Ktoś w dobrej wierze posadził tam kwiaty, ale jak widać zbyt długo się nie uchowały. By choć trochę
napsuć krwi bezczelnemu a bezkarnemu najwyraźniej złodziejowi, ogrodnik ów ozdobił
ten sam trawnik już w sposób znacznie bardziej wymowny.
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Wacław Troszka

PŁYNIEMY POLSKO – to hasło niezwykłego przedsięwzięcia sportowo-dobroczynnego, któremu
patronuje Fundacja EDF Polska i prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dariusz Gryt i Jacek Biskupek (na
zdjęciu w towarzystwie uczestnika zajęć Sebastiana Ślósarczyka i Kornela Pająka – pierwszy z prawej)
z Yacht Clubu Rybnik, pływający na skuterach wodnych wyczynowo, zamierzają opłynąć na nich
Polskę, a tak naprawdę pół Polski i zebrać pieniądze na sprzęt do nurkowania dla osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach nurkowania, które co czwartek odbywają się na pływalni
MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl. Jak mówi doświadczony rehabilitant Andrzej Myśliwiec, walory
rehabilitacji pod wodą, gdy nie działa grawitacja trudno przecenić. Honorowy start rejsu na skuterach
miał się odbyć 28 kwietnia w Ustroniu, a faktyczny dzień później w Oświęcimiu. Mieli płynąć Wisłą,
Bałtykiem, Odrą i na koniec Rudą. Zakończenie wyprawy w niedzielę 7 maja o g. 12 na przystani
organizatora całego przedsięwzięcia Yacht Clubu Rybnik w Rybniku-Chwałęcicach (Kotwica). Dwóm
śmiałkom towarzyszy oczywiście ekipa techniczna. Jan Makowski z Fundacji EDF Polska zapewnia,
że wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc „nurkującym” niepełnosprawnym.
Więcej informacji i relacja z wyprawy na Facebooku. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji
EDF Polska: 66 1560 0013 2353 6765 9000 0010; tytuł przelewu: darowizna – Płyniemy Polsko.
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BLACHNICKI ZBYT MAŁO ZNANY. W związku z 30. rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Światło-Życie na rybnickim Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Kampusie obyło się sympozjum poświęcone
jego życiu i działalności. Blachnicki urodził się w marcu 1921 roku, krótko przed wybuchem
III powstania śląskiego właśnie na terenie dzisiejszego Kampusu, gdyż jego ojciec, pielęgniarz
w działającym tu wtedy szpitalu spółki brackiej miał tu służbowe mieszkanie. O losach
ks. Blachnickiego, który przeżył nawrócenie czekając w czasie wojny na wykonanie przez
hitlerowców kary śmierci, opowiedział ks. biskup Adam Wodarczyk, postulator w jego procesie beatyfikacyjnym. Dopełnieniem tej opowieści był biograficzny film Adama Kraśnickiego
„Prorok nie umiera” oraz dyskusja na temat spuścizny, jaką pozostawił po sobie ten wybitny
kapłan, w której autor filmu też wziął udział. — Sympozjum zakończyło się myślą, iż postać
tego nietuzinkowego rybniczanina winna być bardziej w naszym mieście rozpropagowana
i wyeksponowana. Z kolei dla sporego grona młodzieży była to doskonała lekcja nie tylko
historii, ale przede wszystkim nauka kształtowania własnej tożsamości i charakteru — mówi
jeden z organizatorów spotkania rybniczanin dr Michał Kapias z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W HALO!RYBNIK O CMENTARZACH. Zbiorowym bohaterem ostatniego w tym sezonie
spotkania z cyklu „Geboren in Rybnik” (urodzony w Rybniku) były żydowskie cmentarze, po których 25 marca „oprowadziła” Małgorzata Płoszaj. — Są piękne, przywołują pamięć, wzbudzają
przerażenie — przyznaje, a wie co mówi, bo odwiedziła 300 żydowskich cmentarzy w Polsce
i kilkadziesiąt za granicą fotografując je o różnych porach roku. Położone na odkrytych wzgórzach
albo w głębokim lesie, opuszczone i pełne życia, dzięki przyrodzie, która wzięła je w opiekę, rozkradzione i zniszczone, jak ten w Raciborzu, czy zadbane, jak nekropolia we Wrocławiu, dzisiaj
Muzeum Sztuki Sakralnej. — Obok prostych macew, są na nich prawdziwe mauzolea, np. największy
w Polsce żydowski grobowiec Izraela Poznańskiego w Łodzi, potentata włókienniczego, który był
pierwowzorem jednego z bohaterów „Ziemi obiecanej” Reymonta — mówiła Małgorzata Płoszaj.
Na cmentarzu w Białej na Opolszczyźnie spoczął David Hoeniger. „Geboren in Rybnik” jako syn
żydowskiego kupca i karczmarza, kształcił się w Berlinie, by jako ceniony królewski radca sanitarny
oraz szanowany radny Białej spocząć na tamtejszej nekropolii.
Kolejne spotkania z „urodzonymi w Rybniku” zaplanowano na jesień. Bohaterem cyklu będzie
m.in. przodek jednego z doradców węgierskiego premiera Wiktora Orbana.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

DORADZA JAK REWITALIZOWAĆ. Od stycznia Marcin Stach (41 l.) pracuje w urzędzie
miasta jako doradca prezydenta miasta ds. rewitalizacji. Z wykształcenia jest psychoterapeutą, mediatorem, prawnikiem i menadżerem. Był założycielem i pierwszym prezesem
aktywnie działającego od ubiegłego roku Instytutu Społecznego „Silesia”. Jego angaż
jest związany z projektem „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickich dzielnic”, na
którego realizację magistrat pozyskał z Ministerstwa Rozwoju 3 mln zł. Zaplanowane w
nim działania dotyczą fragmentów dzielnic: Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście. — Skupimy się na kompleksowych działaniach związanych
z ożywieniem społecznym, bez którego trudno myśleć o zrewitalizowaniu przestrzeni.
Dlatego szukamy ludzi, którzy wesprą mieszkańców tych dzielnic w realizacji ich pomysłów
związanych z miejscem zamieszkania — mówi Marcin Stach. Magistrat ogłosił już pierwsze
konkursy związane z rewitalizacyjnym projektem. Wyłoniono już podmioty, które zajmą
się edukacją kulturalną i opracowaniem programu edukacji regionalnej. Marcin Stach
jest też zaangażowany w przygotowanie projektu uchwały rady miasta o konsultacjach
społecznych, która określi jak mają one w naszym mieście przebiegać.
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Poznaj miasto z przewodnikiem!
W słoneczną niedzielę 2 kwietnia rybniczanie po raz pierwszy po zimowej przerwie
wybrali się na spacer z przewodnikiem.
uczestnicy przeszli już m.in. śladami marszu
śmierci, cystersów i PRL-u, poznali tajemnice rybnickich szpitali, nekropolii, schronu
bojowego, zieleńców i parków. Kwietniowa
wyprawa z udziałem kilkudziesięciu spacerowiczów prowadziła śladami interesujących
detali architektonicznych. Architekt Jacek
Kamiński wziął „pod lupę” kamienice przy
rynku, ulicach: Sobieskiego, Kościelnej,
Korfantego i Hallera oraz charakterystyczne

budowle: „pałacyk” przy ul. Pocztowej, zamek
i siedzibę urzędu miasta. Jak zwykle ze swadą
wprowadzał uczestników wycieczki w zawiłości
dziejów śródmiejskich budowli, przeplatając je
opowieściami o ich właścicielach i architektonicznych „smaczkach”. Kolejny spacer, tym
razem szlakiem żydowskich przedsiębiorców, zaplanowano na niedzielę 7 maja.
Zbiórka o g. 15 przed „Halo!Rybnik” przy
ul. Sobieskiego 20.
(D)
Dominika Ingram-Nowaczyk

W ich trakcie pasjonaci historii miasta i jego
architektury oprowadzają po interesujących,
zapomnianych, albo nieodkrytych jeszcze zakątkach miasta. Wycieczki skierowane są do
wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej
o Rybniku, miejscach znanych i mijanych na
co dzień, historii miasta i ludziach, którzy je
tworzyli. Akcja „Przewodnik znowu czeka
w… Rybniku” organizowana jest od 2012
roku, najpierw wspólnie przez rybnicki oddział
PTTK, wydział promocji urzędu miasta i serwis „Zapomniany Rybnik”, a od 2016 r. przez
Punkt Informacji Miejskiej „Halo!Rybnik”.
Bezpłatne wycieczki odbywają się w niedzielne popołudnia, zwykle raz w miesiącu. Ich

Uczestnicy kwietniowego spaceru z przewodnikiem z uwagą przyglądali się detalom architektonicznym śródmiejskich kamienic

Hiphopowe juwenalia
W czasie majowych juwenaliów studenci i mieszkańcy będą bawić się m.in.
z punkowo-rockowym zespołem Farben Lehre i hiphopowcem Piotrem Górnym,
znanym w środowisku jako donGURALesko.
5 maja na plenerowej estradzie w Kampusie
wystąpią też zespoły z naszego regionu – Seattle Sound Project z Jastrzębia oraz raciborski
Biegnij, Grubasie Biegnij. — Zaproszeni
artyści to mieszanka młodości i doświadczenia,
więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Zresztą staraliśmy się tak dobrać
wykonawców, aby trafić w różne gusta
muzyczne, a wybierając gwiazdę imprezy
postawiliśmy na hip-hop, który jest dziś
bardzo popularny wśród młodych ludzi,
a Gural to jeden z bardziej rozpoznawalnych
artystów na hiphopowym rynku, na którym
występuje już od 1995 r. Farben Lehre
i donGuralesko z powodzeniem występowali już
na studenckich juwenaliach, m.in. w Poznaniu
i Oświęcimiu. W ubiegłym roku w Kampusie
bawiło się z nami ok. 5 tys. osób. W tym może
ich być nawet 8 tys., bo na tyle planowana jest
impreza — mówi Daria Jędrzejko, studentka
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Uniwersytetu Ekonomicznego, główna koordynatorka rybnickich juwenaliów. Akademicki
koncert plenerowy rozpocznie się w Kampusie
o g. 17, a na 21.30 zaplanowano występ hiphopowca z Poznania. Dzień wcześniej (4 maja)
o g. 14 ulicami miasta przejdzie tradycyjny

korowód studentów. — Tym razem tematem
przewodnim będzie sport i aktywny tryb życia,
który jest dziś w modzie. Liczymy więc na to,
że wybrany przez nas temat przypadnie studentom do gustu, przecież sportowców i kibiców
nam nie brakuje — mówi Patrycja Habor, która

po raz pierwszy włączyła się w organizację juwenaliów. Tradycyjnie już studenci odbiorą też
w urzędzie symboliczny klucz do miasta, a od
g. 15.30 na rynku zaproszą do obejrzenia pokazów fitnessu, mody i dronów oraz do udziału
w grach terenowych i kalamburach. O g. 21
w kręgielni w Plazie odbędzie się studenckie
party i turniej bowlingowy.
Organizacja dwudniowej imprezy to spore
wyzwanie, szczególnie, że w tym roku zadanie
to spadło na barki studentów, a właściwie czterech studentek Uniwersytetu Ekonomicznego.
— Politechnika Śl. wyprowadziła się z kampusu
i nie mieliśmy partnera, który podjąłby się
współorganizacji juwenaliów. Studenci
Politechniki Śl. z „Kościuszki” oczywiście
zostaną zaproszeni i wiemy, że z chęcią
włączą się do zabawy, ale za organizację
odpowiadamy wyłącznie my. Paradoksalnie
okazało się, że nie jest to takie trudne, bo
procentują ubiegłoroczne doświadczenia
i kontakty — mówi Daria Jędrzejko, która po
raz drugi i ostatni, ze względu na rychłe zakończenie studiów, zaangażowała się w organizację
juwenaliów. W naszym mieście studiuje dziś
ponad 560 osób.
(S)
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Sałatka z kaszy bulgur, minihamburgery, carpaccio
z buraka z fetą, krokiety oraz pączki, a także tarta z jabłkami
i bezą – to tylko część menu, jakie podano podczas otwarcia
boguszowickiej Manufaktury Smakowitości. Pierwsze
w mieście przedsiębiorstwo społeczne, które jest restauracją,
minipiekarnią i firmą cateringową w jednym, wyróżnia
się nie tylko urozmaiconymi potrawami i wypiekami,
ale też wyjątkowym personelem. Sześcioro pracowników
Manufaktury to osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Sabina Horzela-Piskula

Smakowicie
w Smakowitościach

Pracownicy Manufaktury Smakowitości: Julia, Paweł, Maciek, Gosia, Wojtek i Czesław – każdy z nich jest
dobry w czymś innym

— Pomagam w robieniu ciasta, kołoczyków
i pizzy. Jestem też kelnerem — mówi Czesław.
— Tu mi się bardzo podoba — dodaje Wojciech,
który wspólnie z Julią przygotowuje pachnącą
kawę dla pierwszych klientów. Jest jeszcze
zadowolona z nowego zajęcia Gosia i Maciek,
który sprzedaje również w sklepiku szkolnym
w rybnickim „Mechaniku” oraz Paweł – specjalista od zmywania naczyń i pomocy w kuchni.
Sześcioro z dziesięcioosobowego personelu to
osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym. — Nie ukrywam,
że na początku miałem obawy, jak będzie się
układała nasza współpraca, ale szybko nawiązaliśmy kontakt i okazało się, że wszystko jest super.
Każdy z nich jest dobry w czymś innym i świetnie
daje sobie radę — mówi Michał Sobik, technik
żywienia z Boguszowic, który w ubiegłym roku
skończył rybnicki „Ekonomik”. To jego pierwsza
praca. — Od razu zostałem rzucony na głęboką
wodę, ale chyba dobrze sprawdzam się w swojej
roli. Oczywiście to trudna praca, ale daje satysfakcję i jestem z niej zadowolony — mówi Michał,
prawa ręka szefowej Beaty Olszewskiej.

Sabina Horzela-Piskula

tego miejsca, gdyby nie rybniczanka Beata
Olszewska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach,
a od grudnia również prezes fundacji Zawodowo Pomagamy, która prowadzi Manufakturę
Smakowitości. — Fundacja pomaga znaleźć
pracę osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które o wiele trudniej radzą sobie na rynku
pracy niż choćby niepełnosprawni fizycznie.
Chcę pokazać, że niepełnosprawność intelektualna nie musi być przeszkodą. Wystarczy tylko
znaleźć odpowiednie stanowisko pracy dla odpowiedniej osoby — mówi. Współpracowała już
z niepełnosprawnymi i jeszcze w czasie studiów
miała praktyki w angielskich przedsiębiorstwach społecznych. Zawsze chciała przenieść
tamte pomysły na rodzimy grunt, wreszcie się
udało dzięki grantowi w wysokości 120 tys. zł
z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
Środki pozwoliły stworzyć nowe miejsca pracy,
przeprowadzić niezbędny remont i wyposażyć
restaurację, ale również uruchomić agencję
reklamową, w której od 4 maja osoby niepełnosprawne zajmą się produkcją gadżetów –
kubków, koszulek, smyczy, czy banerów oraz
Kuchenna rewolucja
promocją Manufaktury Smakowitości. — PoPo dawnej „Spartańskiej” w Boguszowicach szukujemy dla nich najlepszego miejsca pracy,
nie ma już śladu. Legendarny wręcz lokal takiego w którym najlepiej się sprawdzą i sobie
w hali widowiskowo-sportowej MOSiR-u przy poradzą — mówi prezes fundacji Zawodowo
ul. Jastrzębskiej zastąpiła Manufaktura Sma- Pomagamy. Sześcioro niepełnosprawnych do
kowitości, odnowiona, dobrze wyposażona Manufaktury trafiło m.in. z Warsztatów Terapii
i gotowa na przyjęcie nawet stu gości. Działa Zajęciowej i z Zespołu Szkół nr 6 w Boguod lutego, ale jej uroczyste otwarcie z udziałem szowicach. Są zatrudnieni na pół etatu, dwie
wielu gości, odbyło się 7 kwietnia. Nie byłoby osoby mają doświadczenie zawodowe – wcześniej pracowały
w różnych miejscach w ramach praktyk
zawodowych.
— Pierwsza wypłata już była, ale jeszcze nic sobie nie
kupiłem — mówi
33-letni Czesław
Podczas uroczystego otwarcia boguszowickiej restauracji goście przekonali się, że
jej nazwa nie jest przypadkowa – było smakowicie…
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Swoboda, któremu zdarza się też gotować
w domu. — Jestem tu jako kelner i pomagam
Michałowi przy cieście i kołoczykach. Jestem
bardzo zadowolony — dodaje. Beata Olszewska
podkreśla, że niepełnosprawni pracownicy są
zaangażowani, zdyscyplinowani i bardzo dobrze
sobie radzą. — Niepełnosprawność intelektualna jest wokół nas. Trzeba ją zaakceptować
i uszanować oraz zrozumieć, że istnieje taka sama
korzyść z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
intelektualnie, jak i pełnosprawnej — przekonuje.

Przepis na sukces

Pierwszą dużą imprezą w Manufakturze
Smakowitości było śniadanie wielkanocne dla
100 osób. — W tygodniu nasz lokal czynny jest
od 15.00 do 19.00, ale już od wpół do piątej, na
miejscu wszystko pieczemy i przygotowujemy.
Można więc przyjść również rano i kupić świeże
drożdżówki, w które zaopatrujemy też sklepiki
szkolne. W niedziele mamy obiady za 15 zł –
można je zjeść na miejscu lub zamówić telefonicznie z darmowym dowozem. Realizujemy też
zlecenia cateringowe — mówi Beata Olszewska.
Mięsa, zimne płyty, ciasta i torty – pełen wybór.
Hitem jest carpaccio z buraka z serem feta
i ciasto drożdżowe. Ceny są konkurencyjne
dzięki niższym kosztom utrzymania, gdyż
miasto zaoferowało przedsiębiorstwu preferencyjne stawki czynszu. Jak podkreśla Beata
Olszewska, która za swoją pracę nie pobiera
wynagrodzenia, to normalna firma, która musi
się utrzymać na rynku. — Zależy nam na tym,
by przedsiębiorstwo przetrwało trudny pierwszy
okres działalności. Bardzo się staramy żeby
jakość naszych usług była wysoka, a ceny atrakcyjne — mówi. Podczas uroczystego otwarcia
manufaktury, wiceprezydent Piotr Masłowski
mówił o dotacji z CRIS-u, która pomogła
zrealizować odważne plany pani Beaty. — Zdumiewa mnie metamorfoza tego miejsca. Każdy
kto był kiedyś w „Spartańskiej” wie, że to zmiana
podobna do tych, jakie widzimy w programach
Magdy Gessler. Pani Beata szukała miejsca na
założenie przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby z upośledzeniami. Wiedziałem, że z jej pasją
i zaangażowaniem to musi się udać — mówił.
Sabina Horzela-Piskula
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Zielony wielkanocny zając wprawdzie wiosny nie przyniósł, ale jego sztuczki dzieciom się podobały

Patron zobowiązuje

Rodzinnie w Himalaje

— Żadna z osób, której mówiłam o naszej wyprawie nie uznała, że to szalone, nierealne albo
niewykonalne. Oczywiście zanim podjęłam decyzję sprawdziłam wszystkie dostępne informacje,
ale nie znalazłam niczego niepokojącego. Naturalnie córka nie miała żadnych wątpliwości
i przekonywała, że koniecznie musimy polecieć — mówi Agnieszka Kozielec o trekkingu
w Himalajach, w którym weźmie udział wspólnie z 11-letnią córką Wiktorią.
W przyszłorocznej wyprawie uczestniczyć będzie 13 osób, w tym siedmioro dzieci.
Wszystkie są uczniami Szkół Społecznych im. Jerzego Kukuczki w Rybniku.
— To był pomysł mojego taty — mówi piątoklasista Mateusz Rycman, jeden z uczestników
planowanej wyprawy. Tata, czyli Wojciech Rycman,
który chętnie podejmuje nowe wyzwania, był już
w Himalajach i to on dowiedział się o projekcie „Polskie Himalaje 2018”, zorganizowanym
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jego pomysłodawcami są alpiniści
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, którzy jako
pierwsi w historii zdobyli zimą najwyższą górę
świata – Mount Everest (8850 m). Projekt „Polskie
Himalaje 2018” składa się z trzech akcji: narodowej
wyprawy na Everest, maratonu w stolicy Nepalu –
Katmandu oraz trekkingu do bazy pod szczytem.
I o ile wyprawa na Mount Everest jest ofertą dla
doświadczonych alpinistów, to trekking – zdaniem
organizatorów – niemalże dla wszystkich, a więc
również dla uczniów Szkół Społecznych. Będą
jedyną młodzieżową grupą, która weźmie udział
w tym przedsięwzięciu. Uczestnicy wyprawy będą
również zacieśniać rodzinne relacje, gdyż projekt
adresowany jest do par: rodzic – dziecko. — Chcę
pobyć z córką. Oczywiście na co dzień staram
się, aby praca i obowiązki nie były całym naszym
światem i nie przysłaniały nam rzeczy ważnych,
ale taki wyjazd będzie dla mnie dodatkową szansą
na spędzenie czasu z córką i zbudowanie innych
relacji, w nowym i pewnie trudnym dla nas miejscu.
Najważniejsze są dla mnie względy bezpieczeństwa,
ale wiem, że ten projekt przygotowali odpowiedzialni

ludzie, dostosowując trasę trekkingu do możliwości
każdego z uczestników — mówi Mariusz Pytel, który w Himalaje pojedzie z córką Michaliną.

Jeśli nie my, to kto?

— Nuda w życiu codziennym. To chyba ona sprawiła, że jednak się zdecydowałam. Poza tym wiem,
że jeżeli nie zrobię tego teraz, to pewnie nie zrobię
tego już nigdy — mówi Agnieszka Kozielec, która
wspomina moment, gdy w listopadzie ub. roku
Wojciech Rycman po raz pierwszy opowiedział
im o tej wyprawie. — Wiedział, że mamy szalone
pomysły i czekał na naszą reakcję. Pewnie nie mogła
być inna… — mówi. W Himalaje wylecą prawdopodobnie pod koniec września 2018 r. Spędzą tam dwa
tygodnie i przy okazji zobaczą Nepal i Katmandu.
— Trekking prowadzi z Lukli (2860 m n.p.m.) do
Namche Bazaar (3450 m), a być może i do Tengboche
(3867 m) — planuje Wojciech Rycman, który jako
jedyny zabiera z sobą dwójkę dzieci – Mateusza
i jego młodszą siostrę Martynę. — Taka wyprawa to
będzie coś ciekawego. Fajne jest już samo to, że tam
lecimy, że będziemy tak daleko od domu. To będzie
ciekawe doświadczenie — mówi Mateusz. — Myślę,
że to będzie fajna przygoda, taka która zdarza się
pewnie raz w życiu — dodaje Wiktoria Kozielec.
To właśnie ona namówiła mamę na wyjazd w Himalaje, a ostatnio, żeby zadbać o kondycję, zaczęła
nawet ćwiczyć taniec. Z kolei Jakub Suwała trenuje
parkour, w którym na wiele sposobów pokonuje się

Dziecięca część ekipy, która wyruszy na trekking w Himalaje
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najróżniejsze miejskie przeszkody. — Parkour daje
wytrwałość, siłę i technikę, nie ma się lęku żeby coś
zrobić, a to może się okazać pomocne. Z pewnością
ta wyprawa będzie przygodą życia, bo nie każdy ma
możliwość pojechać w Himalaje i spędzić tam dwa
tygodnie — mówi Kuba, którego tata jest wielkim
miłośnikiem gór i swoją pasją zaraził syna. — Często
wychodzę z tatą w góry, byłem już m.in. na Giewoncie. O czym należy pamiętać w górach? Trzeba się
ciepło ubrać, zabrać zapasy jedzenia i oswoić się
z tzw. ekspozycją — mówi ze znawstwem Jakub. Jego
szkolna koleżanka Michalina Pytel nie wyklucza, że
wyprawa może być początkiem większej przygody.
— Chcę mieć co wspominać, a kiedyś – opowiadać
swoim wnukom. Już nie mogę się doczekać... Może
ten wyjazd przygotuje mnie do zdobywania w przyszłości coraz wyższych szczytów — mówi piątoklasistka.

Jeśli nie teraz, to kiedy?

Znają już orientacyjną trasę i program pobytu,
ale na razie nie myślą o szczegółach. Nie martwią się
o pogodę, przelot, aklimatyzację, trudy marszruty.
— Może tylko o jedzenie, no bo, co my tam będziemy
jeść? Chyba głównie ryż lub kaszę?— zastanawia się
Michalina. Rybnicka ekipa ma czas na odpowiednie
przygotowanie się, ale przede wszystkim na zebranie
funduszy. Szacują, że koszt wyprawy wyniesie ok. 10
tys. zł na osobę, nie licząc sprzętu i odzieży. Dlatego
zbierają środki na ten cel, również z 1 procenta podatku oraz szukają osób, które chciałyby wesprzeć
ich wyprawę, jednocześnie dziękując za naszym
pośrednictwem tym, którzy już to zrobili. Dbają też
o przygotowanie fizyczne. W lutym byli na Jaworzynie Krynickiej, w maju pojadą w Karkonosze, a od
wrześnie planują regularne wyjazdy w Tatry. — Bardziej martwimy się o siebie, bo dzieci już wielokrotnie
udowodniły, że mają sporo energii — mówi Mariusz
Pytel. Widać wybór Jerzego Kukuczki na patrona
szkoły nie był przypadkowy. — Dzieci same wybrały
takiego patrona, a teraz on patrzy z góry na ich śmiałe
pomysły — dodaje.
Sabina Horzela-Piskula
Agnieszka Fałat

W przedświątecznym tygodniu w Zabytkowej Kopalni Ignacy
w Niewiadomiu kilkadziesiąt dzieci spotkało się z wielkanocnym zającem, który był nie tylko zapowiedzią nadchodzących
świąt, ale wbrew pogodzie, swoimi sztuczkami wprawił małych
widzów w dobry nastrój.
Dzieci z ciekawością zerkały do walizeczki, skąd klaun Dyzio
wyciągał magiczne akcesoria, wywołując u nich niedowierzanie
i radość. Kiedy dzieci bawił zielony zając czyli Klaun Dyzio, rodzice
mogli piętro wyżej zrobić zakupy na wielkanocnym kiermaszu.
Swoje stoiska ze świątecznymi ozdobami, wypiekami i biżuterią
zaprezentowali tam indywidualni wystawcy z Niewiadomia, Bytomia, Gliwic i Jankowic, a także z miejscowego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2.
(r)

Wiesława Różańska

Sztuczki zielonego zająca
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Ma ponad miesiąc, duże oczy i przypomina kilkuletniego chłopca. — To mechanoid
o imieniu RoboCzłowiek. Potrafi tańczyć, poruszać się i zmieniać kolory. Można nim
sterować głosowo i przy użyciu telefonu. Kupiliśmy elementy, poskładaliśmy je i częściowo
zaprogramowaliśmy. Zajęło nam to niecały miesiąc — mówią Karol Wiśniewski i Kamil
Golla z Bytomia, twórcy RoboCzłowieka, który zdobył nagrodę publiczności na
IX międzynarodowym turnieju robotów w rybnickim „Tyglu”.
Ciesząca się sporą popularnością impreza
przyciągnęła do placówki tłumy miłośników
mechatroniki. Jedni podziwiali, inni testowali
swoje roboty w dziesięciu różnych konkurencjach, ale wszyscy dobrze się bawili. Przed
rokiem w rybnickim „Tyglu” rywalizowały
243 roboty. — Tym razem 260 konstruktorów
z prawie 50 placówek – od szkół podstawowych
po wyższe uczelnie, reprezentujących Niemcy,
Słowację, Czechy i Polskę, przywiozło do Rybnika
299 robotów. Cieszy nas szczególnie udział wielu
uczelni, bo odzwierciedla to rangę tej imprezy.
Zresztą pod względem wielkości jesteśmy trzecim
turniejem mechatronicznym w Europie. W tej
edycji tradycyjnie już najwięcej robotów zgłoszono
w kategorii Sumo for lego, ale wyjątkowo silnie
obsadzona była też konkurencja dowolna, czyli
freestyle, w której roboty same w sobie musiały być
wyjątkowe — mówi Grażyna Kohut, dyrektorka
Zespołu Szkół Technicznych. W tej kategorii
zwyciężył robot-dron o imieniu Ludwik Dron
wykonany przez Nikodema Bartnika z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Bytomiu, a publiczność wybrała RoboCzłowieka, również reprezentującego tę placówkę.
— Taki turniej to dla nas cenne doświadczenie –
nie tylko możemy się zaprezentować, ale zdobyć
też jakąś nagrodę, a to może nam pomoc w znalezieniu pracy — mówił Kamil Golla, współautor
RoboCzłowika. Trzecie miejsce w głosowaniu
publiczności zdobył Słodziak skonstruowany
przez dziesięcioletniego Karola Krolczuka,
ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10
na Smolnej, który otrzymał też puchar dyrektora
ZST. — Zbudowałem go sam ze specjalnych
klocków lego. Razem z oprogramowaniem zajęło
mi to dwa dni. Słodziak może tańczyć i ruszać
się, ale potrafi też jeździć po trasie oznaczonej
białą linią. Robotami zainteresowałem się ponad
trzy lata temu, właśnie na tym turnieju. To wtedy
zamarzył mi się robot i dostałem go w prezencie
na komunię — mówi Karol miłośnik robotów,
ale też gry na skrzypcach, której uczy się w rybnickiej szkole muzycznej.
W gronie 122 turniejowych drużyn było też
pięć z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku,

Wyczesany tytuł

Sabina Horzela-Piskula

Robotictournament, czyli robota dla robota

Robot Słodziak zbudowany przez Karola Krolczuka potrafi
tańczyć i poruszać się po wyznaczonej trasie

które wystawiły 28 robotów. Pierwsze miejsce
w kategorii Sumo for Lego (robot musi wypchnąć konkurenta z koła), zajął Dixer skonstruowany przez Aleksandrę Żyłkę, Jakuba
Czyżyka i Jakuba Mańkę. Drużyna ta otrzymała
też puchar dyrektora „Tygla” dla najlepszej drużyny ZST. Wyniki i szczegóły turnieju na stronie
www.robotictournament.pl.
(S)

Sabina Horzela-Piskula

cam uwagę na czystość
wykonania fryzur, ale
też na całą stylizację
— Prawie wszyscy laureaci z poprzednich lat są dziś dobrymi
– makijaż, strój i dofryzjerami, nie tylko w kraju, ale nawet za granicą — ocenia
datki, które powinny
nauczycielka Beata Olszewska, koordynatorka XI konkursu
być spójne. Dziewfryzjerskiego o nagrodę „Złotego grzebienia”, jaki 30 marca
czyny uczestniczące
odbył się w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach.
w konkursie zaskakują
Kolorowe balony, książka z Marilyn Mon- pomysłami i umiejętnościami, widać, że mają
roe na okładce, czarny telefon jakby żywcem spory potencjał i prezentują wysoki poziom,
wyjęty z filmu z Humphreyem Bogartem, szczególnie w kategorii pin-up girl — mówi
a nawet pies na smyczy – to tylko niektóre Izabela Niewelt, rybnicka fryzjerka, która
z atrybutów modelek uczesanych w stylu wspólnie z Katarzyną Korbą, Joanną Węgrzyk,
pin-up girl, czyli najbardziej widowiskowej Bartoszem Demczukiem i Mirosławem Górką
konkurencji tegorocznego konkursu. — Zwra- oceniła 36 uczennic z 9 szkół ponadgimnazjalnych i 5 gimnazjów z całego
województwa.
Gimnazjalistki sprawdzały
swoje umiejętności w zaplataniu wymyślnych
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warkoczy, uczennice zawodówek i techników
– w kategoriach: fryzura lat 50., fale wyciskane
na mokro oraz wspomniany już pin-up girl.
— Najtrudniejsze jest opanowanie emocji, bo
kiedy pojawia się presja czasu, a do tego własne
ambicje, trzeba poradzić sobie z dużym stresem.
Wcześniej ćwiczyłyśmy różne uczesania w stylu
pin-up, ale to, co teraz robię to całkowita improwizacja. Wymyśliłam fale, „pierścionki” i loki,
muszę odpowiednio wygładzić końce włosów
mojej modelki — tłumaczy Weronika Dyląg
z Tychów, która chciałaby w przyszłości zostać
dobrym fryzjerem i w Rybniku zrobiła pierwszy krok do realizacji tego celu, wygrywając
w kategorii pin-up girl. — Robię fryzurę z lat
50., a swoją modelkę Magdę stylizuję na aktorkę
Brigitte Bardot — mówi Roksana Górecka
z ZS nr 5, która zajęła drugie miejsce w swojej
kategorii, a w rywalizacji na „plecionkowe”
uczesanie pierwsze miejsce wyczesała Klaudia
Godula z G nr 5 w Boguszowicach Osiedlu.
W sumie przyznano 12 nagród (pełna lista
laureatów na stronie internetowej ZS nr 5).
— Jak widać na terenie miasta i okolic będzie
Weronika Dyląg (z lewej) niebawem dużo dobrych fryzjerek — podsuwymyśliła dla swojej mował Bartosz Demczuk, kabareciarz, który
modelki Kingi fryzurę,
po raz pierwszy oceniał fryzjerskie popisy
która przyniosła jej
zwycięstwo w kategorii w Niedobczycach.
pin-up girl
(S)
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Pojadą do USA?

Znają się na powietrzu

zabawy z rozwijaniem umiejętności aktorskich, językowych,
wokalnych, a nawet manualnych, bo imprezie towarzyszył też
konkurs na plakat promujący festiwal — podsumowuje Nikola
Hulbój, licealistka „Powstańców”.

Drużyna reprezentująca rybnicką Poradnię PsychologiczPod koniec lutego w Zespole Szkół Urszulańskich odbyła
no-Pedagogiczną zdobyła pierwsze miejsce w naukowej się II edycja powiatowego konkursu „W świecie żywiołów
konkurencji „Ściśle tajne” podczas XII Ogólnopolskiej – powietrze”. Gimnazjaliści wykonywali zadania z zakresu
olimpiady kreatywności we Wrocławiu. Udział w olimpiadzie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dotyczących
Nie tylko w duecie
zagadnień związanych z powietrzem. Najlepiej poradziły sobie
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 „Powstańców” odnoszą
z nimi Nikola Winiarska i Klaudia Peterko, uczennice Gimnakolejne sukcesy. Karol Tokarski i Patryk Żymełka, drugoklasiści
zjum nr 7 w Boguszowicach Starych i zajęły pierwsze miejsce.
z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 „Powstańców”, zajęli pierwPodsumowaniem konkursu był wykład „Baryczne przepychanki
sze miejsce w XVII Regionalnym Konkursie „Duety chemiczne”
w atmosferze” dr Artura Widawskiego z katedry klimatologii
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Jej to wypada

Ada Ryszka (na zdj. z aktorem Marianem Dziędzielem),
tegoroczna maturzystka I Liceum Ogólnokształcącego im.
Powstańców Śl. awansowała do etapu centralnego Olimpiabył sprawdzianem półrocznej pracy rybnickich uczniów, którzy
dy Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w Warszawie.
podczas cotygodniowych zajęć prowadzonych przez Kamilę
Ada rozwiązała zadania sprawdzające wiedzę filmową, medialną
Woźnicę rozwijali umiejętności kreatywnego myślenia, pracy
zespołowej i pod presją czasu, zdolność przetwarzania dostępnych materiałów i niekonwencjonalnego ich wykorzystania.
Grupa w składzie: Grzegorz Kuźnik, Zuzanna Murzyn, Oliwia
Pływacz, Joanna Szymik i Klaudia Żymełka zyskała prawo do
reprezentowania Polski podczas Światowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, która odbędzie się w maju
w Knoxville w USA. Jednak aby wyjechać za ocean, drużyna
musi zebrać fundusze. Dlatego placówka poszukuje sponsorów
i darczyńców, którzy pomogą w urzeczywistnieniu marzeń
o wyjeździe do USA. Pieniądze można wpłacać na konto Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Rybniku (szczegóły na stronie i dziennikarską, dokonała analizy sceny filmowej z „Popiołu
i diamentu”, zinterpretowała plakat filmowy i stworzyła fotokast
internetowej ppprybnik.pl).
(krótką formę multimedialną) na temat pamięci historycznej
i znalazła się w gronie 22 finalistów organizowanej po raz
Mała filmówka
W Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół nr pierwszy olimpiady. Ada od czterech lat uczęszcza na zajęcia fil3 na Nowinach uczniowie z gimnazjów i szkół ponad- mowe prowadzone w Pracowni Filmoteki Szkolnej na Nowinach
gimnazjalnych z Rybnika i okolic mogą uczestniczyć i w Młodzieżowym Domu Kultury. W ramach zajęć poszerza
w warsztatach prowadzonych przez młodych filmoznaw- wiedzę o filmie i mediach, uczestniczy w warsztatach organiców, pracowników naukowych i doktorantów z całej zowanych w pracowni, a także wyjeżdża na warsztaty do szkół
Polski. W lutym i marcu zajęcia „Między komiksem a anima- filmowych w Łodzi i Warszawie. Wraz ze swoimi koleżankami
cją” dla 50 uczniów z V LO na Nowinach, z Gimnazjum nr 13 i kolegami z pracowni współorganizowała IV edycję Filmowej
w Radziejowie i z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych gry miejskiej, która corocznie odbywa się w Rybniku i jest
poprowadził filmoznawca i doktorant Uniwersytetu Warszaw- przeznaczona dla uczniów gimnazjów i liceów. Opiekunką Ady
skiego Piotr Klonowski. Uczestnicy zajęć rysowali komiksy jest Ewa Klonowska, polonistka w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
i zastanawiali się nad sposobami narracji w komiksie i filmie, i liderka Filmoteki Szkolnej.
porównywali też fragmenty „Persepolis” i rozmawiali o języku
Teatry na szkolnych deskach
obu sztuk. W marcu do pracowni przyjechał dr Karol JachyW I LO „Powstańców” odbyła się 23. edycja Festiwalu
mek, kulturoznawca i filmoznawca, wielbiciel współczesnego
kina, który wraz z uczniami z V i I LO oraz gimnazjalistami teatrów w języku angielskim z udziałem 16 zespołów
z Czerwionki zastanawiał się nad tym, czy filmy przełamują z Częstochowy, Chorzowa, Żor, Wodzisławia Śl., Bielska-Białej
czy utrwalają stereotypy i w jaki sposób oddziałuje na nas i Jaworzna. Na scenie zaprezentowali się m.in. Spiderman,
kino. W kwietniu zaplanowano również debatę i warsztaty Batman, Donald Trump i Teletubisie, a młodzież w swoich spek„Skrytykuj” z Kają Klimek i zajęcia filmowe z Justyną Jaszczyk taklach poruszała tematy relacji damsko-męskich, czy polskich
z Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty koordynuje opiekunka stereotypów. Najlepszą aktorką została Helena Bór z II Liceum
pracowni, lokalna liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska, Ogólnokształcącego „Frycza”, najlepszym aktorem Michał Kuc
która prowadzi także lekcje z filmem dla uczniów rybnickich z Chorzowa, a najlepszą angielską wymową zabłysnął Marek
szkół. Uczniowie zainteresowani udziałem w kolejnych Kanior z Bielska-Białej. Jedną z dodatkowych nagród otrzymało
warsztatach mogą się zgłaszać sami lub poprzez nauczyciela też I LO im. Powstańców Śl. za spektakl „Women are from Venus,
men are from Mars”, a I miejsce tegorocznego festiwalu zdobyli
(adres: eklonowska1@gmail.com).
uczniowie I LO w Chorzowie za „The remarkable story of the
future” – o przyszłości, która żyje na Ziemi jako… człowiek i od
czasu do czasu ingeruje w sprawy innych. Kolejne miejsca zajęli:
licealiści „Frycza” za musicalową historię miłosną „Illusion” oraz
z Bielska-Białej za „The struggle of the writer”, rzecz o pisarzu,
który próbuje napisać sztukę. — Festiwal to połączenie świetnej
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zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. W finale
rywalizowało ze sobą ponad 100 duetów z całego województwa, a uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz
praktyczną (część laboratoryjna). Pałac Młodzieży zorganizował też 25. konkurs „Nudna matematyka”, a pierwszy etap
skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. To właśnie w nim
wyłoniono półfinalistów, wśród których znaleźli się Karol Stajer
z I LO i gimnazjaliści „Powstańców”: Mateusz Górecki, Emila
Bronikowska, Piotr Przybył oraz Łukasz Frydrych, który jako
jedyny awansował do finału.

O gąbkach i ewolucji

Uczestnicy Akademii Uczniowskiej działającej w Gimnazjum nr 1 wzięli udział w kolejnych wykładach. Wiesława
Korecka-Widenka opowiedziała gimnazjalistom o najdłużej
i najkrócej żyjących organizmach na świecie. Słuchacze poznali
długowieczne gąbki, z których najstarsze mają nawet 15 tysięcy
lat. Dawniej były wykorzystywane jako materiał izolujący pod
zbroję, a współcześnie – w chirurgii i jubilerstwie. Uczniowie
poznali też najkrócej żyjące bezkręgowce oraz kręgowce, a 16
marca tematem kolejnego wykładu była ewolucja człowieka.
Rozmawiano m.in. o zmianach w wyglądzie i osobowości,
o możliwościach przeszczepów odzwierzęcych oraz o idei
człowieka bionicznego.

Olé! w „Ekonomiku”

Od 6 do 22 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych gościli uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły hotelarskiej
z Saragossy. Nerea, Jessica, Diego i Mario przyjechali do Rybnika z dwoma opiekunami, aby zrealizować praktyki w restauracji „Delicje” w ramach programu Erasmus. Podczas pobytu
w Rybniku młodzi Hiszpanie zorganizowali też pokaz produktów
ze swojego regionu – Aragonii. Opowiedzieli o produkcji wina
oraz przygotowali degustację potraw z jagnięciny, ryżu i warzyw. Hiszpanie zwiedzili też Kraków i były obóz koncentracyjny
w Oświęcimiu, który wywarł na nich ogromne wrażenie.
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dował się przygotować monodram - „Der Kontrabass” autorstwa
Patricka Süskinda, co zapewniło mu nagrodę Konsula HonoroMłodzież z Zespołu Szkół nr 2, która interesuje się wiedzą
wego Republiki Federalnej Niemiec, Zbigniewa Jezierskiego.
o społeczeństwie wzięła udział w kilku konkursach i olimpiadach. Siedmioro uczniów tutejszego gimnazjum zostało
Lampka w Tyglu
laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
30 marca w Rybniku odbył się finał Olimpiady Wiedzy
o Społeczeństwie. To Marta Olejowska, Bartosz Zimny, Martyna
Górniczej „O Złotą Lampkę”. Siódmą edycję konkursu zorStaneczek i Monika Bonczek, a także Kacper Bugla, Wojciech Maganizowali: Politechnika Śl. w Gliwicach i rybnicki Zespół
ciejończyk i Monika Chowaniec. Natomiast Bartosz Modzelewski
Szkół Technicznych. Do udziału zgłosiło się 34 zawodników
z II LO uzyskał tytuł laureata w dwóch olimpiadach – wiedzy
z 14 szkół. W styczniu, podczas odbywającego się również
o III RP oraz wiedzy o Unii Europejskiej.
w „Tyglu” półfinału, wyłoniono 12. finalistów, którzy zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Finał składał się
Teatralne doświadczenia
z dwóch części – 30 pytań testowych i serii pytań ustnych, na któZespół teatralny Pokażę Ci Świat ze Szkoły Podstawowej
re odpowiadała najlepsza szóstka. Zwyciężył Dawid Siedlaczek
nr 20 w Gotartowicach zdobył kolejne sceniczne nagrody.
z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i ZawodowePierwszy to tytuł najlepszej grupy teatralnej w kategorii szkoły
go w Wodzisławiu Śl. a na trzecim i czwartym miejscu znaleźli
podstawowe na IV Festiwalu małych form teatralnych w językach
się przedstawiciele gospodarzy – Mateusz Sobik i Piotr Łukoszek.
obcych, który odbył się 23 marca w Żorach. Zespół zaprezenNagrody główne ufundował prezydent Piotr Kuczera, a wręczył
tował przedstawienie w języku angielskim o trzech świnkach –
je wiceprezydent Janusz Koper.
„The true story of the three little pigs”, a jury przyznało również
wyróżnienie za zdolności językowe Hannie Rozmus, która mówi
Elektrycznie
biegle po angielsku i włosku. Poza Hanią w zespole występują
W Bieruniu odbyła się XL Ogólnopolska Olimpiada Wieteż: Klaudia Gamoń, Emilia Niedobecka, Klaudia Szpil, Katarzyna
dzy Elektrycznej i Elektronicznej, w której Błażej Wieczorek
Adamczyk, Martyna Sekta, Daria Setla, Krystyna Szczotka, Soz Zespołu Szkół Technicznych zajął trzecie miejsce w grupie
nia Kłusek, Weronika Blaut, Eliza Hulim i Karolina Krakowska.
elektrycznej. Zdobył tytuł laureata i oprócz nagród rzeczowych
Kolejny udany występ gotartowicki zespół zaliczył 27 marca
otrzymał też przepustkę na wszystkie wyższe uczelnie techniczne
w Andrychowie podczas V Otwartego Festiwalu Teatrzyków
w kraju. Warto dodać, że jedyną dziewczyną startującą w finale
Dziecięcych „Chcecie bajki – oto bajka”. Zaprezentował tam
grupy elektrycznej była Martyna Cieśla z „Tygla”, która ostateczprzedstawienie „Dlaczego psy gonią koty” i zdobył równorzędnie zajęła 14 miejsce. W ramach olimpiady rywalizowano też
ne indywidualne wyróżnienie i był jedną z dwóch grup, która
w grupach elektronicznej, elektroniki medycznej, mechatrootrzymała najwyższą nagrodę pieniężną. — Każdy występ jest
nicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Laureaci i finaliści
dla nas ważnym doświadczeniem. Podczas festiwalu w Żorach
wyłonieni zostali w trzech etapach – testu teoretycznego, zaorganizatorzy przygotowali warsztaty taneczne, prowadzone
stosowania umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu zadań
przez instruktora z Kolumbii, które zachwyciły nasz zespół. Natooraz odpowiedzi przed komisją konkursową.
miast w Andrychowie mieliśmy okazję do rozmowy z ekspertami
z jury — podsumowuje prowadząca zespół Katarzyna Harnasz.

Sukces wosowców z „Frycza”

Ekspresem przez szkoły

Dane pod ochroną

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opracowało program edukacyjny „Twoje dane – twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jedyną
rybnicką szkołą, która do niego przystąpiła jest boguszowickie Gimnazjum nr 7. Celem programu jest podnoszenie wiedzy
dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności
zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. W ramach projektu
zaplanowano kilka przedsięwzięć z cyklu: „Informuję-plakatuję”,
„Konkursowe ABC”, „Białe święta z GIODO”, „Mistrz wiedzy”.
Dzięki nim gimnazjaliści wiedzą już, czy mogą zastrzec sobie
prawo przekazywania swoich ocen rodzicom, czy bank ma możliwość przetwarzania dla celów marketingowych dane osobowe
dawnych klientów oraz jak nie pozwolić na wyłudzanie danych
osobowych w internecie.

Po niemiecku

Finał XIV edycji śląskiego konkursu języka niemieckiego
w Chorzowie należał do uczniów „Powstańców”. Zespół
Szkół nr 1 reprezentowała trójka licealistów: Dagmara Wójcik,
Krzysztof Kaczmarczyk i Filip Pańczyk, którzy musieli przygotować wiersz, piosenkę, monodram lub prezentację na wybrany
wcześniej temat oraz odpowiedzieć na pytania komisji. Zwycięzcą konkursu został Filip Pańczyk, który w prezentacji pokazał
najważniejsze niemieckie biblioteki, a sympatię publiczności
zaskarbił sobie Krzysztof Kaczmarczyk, który, jako jedyny, zdecy-

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

15 marca w Poznaniu odbył się finał konkursu kulinarnego
„Młody kreator sztuki kulinarnej 2017” z udziałem 12 uczniów
z całej Polski. Był wśród nich uczeń rybnickiego „Ekonomika”
Mariusz Jasiński, który otrzymał wyróżnienie * Prawie 100 maturzystów z I LO im. Powstańców Śl. wzięło udział w II MMA,
czyli matematycznym maratonie abiturientów * Od 24 marca do
1 kwietnia uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej z I LO szkoły
z Castres poznawali Rybnik, Oświęcim, Kraków, Pszczynę oraz
historię Śląska w Muzeum Śląskim w Katowicach * Nikola Winiarska z Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych zajęła I miejsce
w IV Powiatowym konkursie przyrodniczym, organizowanym
przez V Liceum Ogólnokształcące * Trzecioklasiści z Gimnazjum
Dwujęzycznego nr 17 zajęli pierwsze miejsce w XXV Konkursie
Piosenki Niemieckiej w Zabrzu za piosenkę „Kann es wirklich
Liebe sein” („Can you feel the love tonight”) z filmu „König der
Löwen”, czyli „Król Lew” * Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 28 w Kamieniu zajęli pierwsze miejsce w międzyszkolnym
konkursie „Rybnik – nasze miasto...”, który po raz trzeci odbył
się w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ *
Pięcioro uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 uzyskało
tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Są
to: Tomasz Kaziród (angielski), Hanna Witoszek i Alicja Podleśny
(polski), Karol Tokarski (chemia) i Jagna Zając (wiedza o społeczeństwie) * Mariusz Solarz i Łukasz Piórecki z Gimnazjum nr
1 zakwalifikowali się do finału X Konkursu informatycznego
* Magda Knesz z „Tygla” zajęła II miejsce (w kategorii esej)
w konkursie ,,Fizyczne ścieżki” zorganizowanym przez Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie i udowodniła, że miłość do poezji

można połączyć z konkretną wiedzą fizyczną * Zuzanna Pfeifer
z Gimnazjum nr 1 ukończyła pierwszy semestr programu
edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzonego przez
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych *
Z udziałem 22 uczestników, w Gimnazjum Dwujęzycznym
nr 17 „Powstańców”, odbył się XI szkolny konkurs recytatorski
w języku angielskim, w którym I miejsce zajęła Julia Zaraś *

Przedszkolak
potrafi
O UE

„Unia łączy europejskie kraje, ma też swoje obyczaje” –
tak brzmiało hasło jednej z przedszkolnych drużyn, która
wzięła udział w quizie o Unii Europejskiej. Najpierw dzieci

z dwóch chwałowickich przedszkoli nr 13 i 14, w ramach projektu „Wyruszamy w podróż”, zdobyły podstawową wiedzę
o UE i jej niektórych państwach członkowskich. Potem spotkały
się w P nr 14, by sprawdzić ją w turnieju wiedzy. Dzieci nie tylko
odpowiadały na pytania, ale też układały puzzle, przedstawiającą unijną flagę i wykazały się znajomością różnych specjałów
kuchni narodowych. Quiz zakończył się remisem, a obie drużyny
otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Rosną szachowi mistrzowie?

Na początku kwietnia (3-9.IV) w Ustroniu Jaszowcu odbyły się szachowe Mistrzostwa Polski Seniorów, z udziałem 105
zawodników z całego kraju. Gościły tam również rybnickie
przedszkolaki. Współorganizatorem mistrzostw był klub Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Smerfy” Rybnik,
a rybniczanin Piotr Bobrowski w grupie powyżej 65 lat zajął
trzecie miejsce. W czasie uroczystego zakończenia turnieju, 9
kwietnia rozegrany został mecz na 40 szachownicach, w którym
przeciwko seniorom wystąpiła reprezentacja rybnickich przedszkoli należących do klubu MUKS „Smerfy” Rybnik. Wszyscy mali
szachiści otrzymali medale i upominki ufundowane przez miasto.

Mówiące paluszki

Przedszkole nr 17 ze Smolnej realizuje projekt edukacyjno-wychowawczy „Mówiące paluszki – zabawy w języku
migowym dla słyszących dzieci w wieku przedszkolnym”.
4- i 5-latki uczą się podstawowych znaków, alfabetu palcowego,
liczebników porządkowych i zwrotów języka migowego. Ważne
jest nie tylko wskazanie dzieciom nowego sposobu porozumiewania się, ale też szacunku i tolerancji dla innych ludzi. Inicjatorki
projektu – Agnieszka Macionczyk i Katarzyna Kolorz – podkreślają, że efekty jego realizacji przeszły ich najśmielsze oczekiwania,
bo dzieci wciąż chcą poznawać nowe słówka i zwroty w języku
migowym, które potem chętnie przekazują swoim rodzicom.
Przedszkolaki witają i się żegnają w języku migowym, zwrotów
uczą się też inne nauczycielki, a nawet maluszki. A ich rodzice
pękają z dumy.
(S)
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informator
30.04
30 kwietnia
Niedziela
NIEDZIELA

PIĄTEK
5 maja
05.05
PIĄTEK

• od 14.30 – Rynek: II Rybnicka Majówka • od 17.00 – Kampus: Juwenalia – Akademicki
„Maj, Bzy, Rybnik i Ty” – Światowy Dzień
Koncert Plenerowy: Seattle Sound Project,
Jazzu (wystąpią: Bit Mad Project, Krzysztof
Biegnij, Grubasie Biegnij! (18.30), Farben Lehre
Popek Fresh Air Project, Pink Freud Plays Au(20.00) i donGURALesko (21.30).
techre, Dorota Miśkiewicz wraz z Andrzejem • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W krainie
Jagodzińskim, Bogdanem Hołownią, Piotrem
słów” – premiera spektaklu w wykonaniu teatru
Orzechowskim, Henrykiem Miśkiewiczem
dziecięcego Guziczek w reżyserii Izabeli Karwot.
oraz Bartosz Dworak Quartet i Marek Napiórkowski Waw-NYC).
SOBOTA
6 maja
SOBOTA
6.05.
PONIEDZIAŁEK
1 maja
1.05
PONIEDZIAŁEK
• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Maj zaczyna się
we wtorek” – Kabaret Moralnego Niepokoju
• od 10.00 – Rynek: II Rybnicka Majówka „Maj,
i Magda Stużyńska.
Bzy, Rybnik i Ty” – w programie: turniej
koszykówki „Rynek Basket” (10.00), Metrowy NIEDZIELA
7 maja
& Fankatak (17.30), Miuosh (19.00) i O.S.T.R. 07.05
NIEDZIELA
(20.30).
• 10.00 – Halo! Rybnik: „Skansenowe opowieści” • 15.00 – Park im. Henryka Czempiela w Niedobczy– spektakl Teatru Lalek Marka Żyły.
cach: „Cały Śląsk gra i śpiewa” (w programie
• od 12.00-22.00 – Plac Jana Pawła II przed
m.in.: animacje dla dzieci, występ połączonych
bazyliką: Food fest! Rybnik – dwudniowy zlot
chórów ŚZChiO oraz koncerty orkiestr dętych –
foodtrucków.
ku pamięci Saturnina Abrahamczyka).
• 15.00 – Halo! Rybnik: Przewodnik znowu
czeka – spacer śladem żydowskich przedsięWTOREK
2 maja
biorców, działających w Rybniku w XIX i XX w.
2.05
WTOREK
poprowadzi ulicami: Sobieskiego, Zamkową,
Korfantego i Młyńską.
• 19.00 – Rynek: II Rybnicka Majówka „Maj,
Bzy, Rybnik i Ty” – „Swingowi excentrycy” – • 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W krainie
słów” – spektakl w wykonaniu teatru dzieciękoncert muzyki filmowej (dyrygent: Wiesław
cego Guziczek.
Pieregorólka i Big Collective Band).
• 22.00 – Sub-Club: Intensive Night – (w pro- • 19.30 – Herbaciarnia „Małpa”: koncert zespołu
Inaczej (Piotr Tłustochowicz, Michał Adamek
gramie: Greenwood, Mike Sanniel, Phase,
i Paweł Galisz) i spotkanie z poetą Mateuszem
Green, Hi-Q).
Chomickim.
3 maja
ŚRODA
Poniedziałek
3.ŚRODA
05
8 maja
08.05.
PONIEDZIAŁEK
• 18.00 – Rynek: II Rybnicka Majówka „Maj, Bzy,
Rybnik i Ty” – w programie: Mika Urbaniak & • od 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: przesłuchania konkursowe XXXV Festiwal Piosenki
Victor Davies (18.00), Urszula Dudziak (19.30)
Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego.
i muzyczna niespodzianka: Live Electro Therapy
• 10.00 – Biblioteka, filia nr 18 na Nowinach:
& Kasia Malenda (21.00).
„Tydzień bibliotek” – Biblioteka na trzepaku
4 maja
(zajęcia plenerowe nawiązujące do bajek, spekCZWARTEK
CZWARTEK
takl teatralny, korowód grup przedszkolnych,
04.05
wymiana książek).
• od 15.30 – Rynek: Juwenalia (w programie • 11.00 – Rynek, Deptak, Plac Jana Pawła II: II
Rybnickie Dni Integracji (w programie imprezy
pokazy mody, fitnessu, dronów). 21.00 –
m.in. kolorowy korowód, działania artystyczne,
studenckie party i turniej bowlingowy w Pink
plener malarski. Szczegóły: wtzprzystan.pl).
Bowling & Club.
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ŚRODA
10 maja
10.05
ŚRODA
• 17.30 – Muzeum: „Historia magistra vitae
est?” – prelekcja dr Elżbiety Bimler-Mackiewicz pt. „Herb – czyli o potrzebie i próbach
łączenia teraźniejszości z przeszłością”.
• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Scena Dorosłych – „Mianujom mie Hanka” – spektakl w wykonaniu Teatru Korez.

11 maja
CZWARTEK
CZWARTEK
11.05
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: „Tydzień bibliotek” – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą
lalkę teatralną.

12 maja
PIĄTEK
PIĄTEK
12.05
• 14.45 – Fundacja EDF Polska: 19. Festiwal
Sztuki Teatralnej: W programie: Teatr Rondo z Rybnika (15.00), Agata Meyer-Lüters
i Agnieszka Bednarz z Krakowa (18.20),
Teatr Przedmieście  z Rzeszowa (19.50),
Psychoteatr  z Wrocławia (21.20).
• 16.40 – Rynek: 19. Festiwal Sztuki Teatralnej: „Impresario” – plenerowy spektakl w
wykonaniu Teatru Nikoli z Krakowa.
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: „Tydzień bibliotek” – spotkanie
z Justyną Sobolewską, dziennikarką i autorką „Książki o czytaniu”.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Światłem
i kolorem” – wernisaż wystawy prac Małgorzaty Ryszki.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W cieniu
tęczy” – musical w wykonaniu rybnickich
artystów.
• 20.00 – Herbaciarnia Małpa: Koncert Gypsy
and the Acid Queen.

Bytomia (18.20), Teatr Pawła  Głowatego
i Jego Przeciwników Łódź/ Żory (20.35).
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Wieczór Sztuk (w programie wystawy:
„Misie” – misie nie tylko z filmów i bajek
oraz „Maski pamięci emocji” – fotografie
dzieci).
• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Opera „Kawaler z różą” (transmisja z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku).
• 22.30 – Rynek: 19. Festiwal Sztuki Teatralnej – „Komedianci” spektakl plenerowy
w wykonaniu Teatru Pantomimy Mimo
z Warszawy.

14 maja
NIEDZIELA
NIEDZIELA
14.05.
• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXVIII Vinyl
Swap – giełda płyt winylowych, CD, książek o tematyce muzycznej, nut i sprzętu
muzycznego.
• 13.30 – Fundacja EDF Polska: 19. Festiwal
Sztuki Teatralnej (w programie: Teatr na
Szlaku z Warszawy, teatr Hom z Tychów
(15.00), Teatr Poświęcony z Katowic (16.40),
Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy
(17.50), wręczenie nagród (19.50), Teatr
Mariana Bednarka (20.40).
PONIEDZIAŁEK
15 maja
15.05,
PONIEDZIAŁEK
• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wieczór Chwały – cykl spotkań modlitewnych z
muzyką na żywo.

16 maja
WTOREK
WTOREK
16.05,
• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej
„Awangarda”.

13 maja
SOBOTA
SOBOTA
13.05.

ŚRODA
17 maja
17.05,
ŚRODA

• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci
i rękodzieła.
• 14.20 – Fundacja EDF Polska: 19. Festiwal Sztuki Teatralnej (w programie:
teatr Monitoring z Jastrzębia-Zdroju, teatr
Strefa Otwarta z Wrocławia (15.50), Teatr
Tetraedr z Raciborza (17.30), Teatr Tańca z

• od 9.00 – Industrialne Centrum Kultury:
XIX Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W
Niewiadomiu po śląsku” – przesłuchania
i wręczenie nagród.
• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „W ogrodzie świata” – wykład dr.
Jacka Kurka.
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PIĄTEK
19 maja
19.05
PIĄTEK

nych Grup Tanecznych.
• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dzieci rodzicom” – widowisko taneczne organizowane
• 17.45 – Muzeum: Noc Muzeów (w programie
przez Młodzieżowy Domu Kultury.
m.in.: „Urok starego gabinetu stomatologicz- • 17.30 – Fundacja EDF Polska: Nasze fascynacje
nego” – wystawa ze zbiorów doktora Piotra
2017 – wystawa prac rzeźbiarskich młodych
Kuźnika, „Tańczący z zębami” – doktor lalkartwórców, uczestników zajęć  pracowni  plastwa Marek Żyła, Śląskie Bajery, „Najbliższa
stycznej „Fascynacje” prowadzonej pod kieprzestrzeń” – Marian Bednarek).
runkiem Bogumiły Karaś-Lapczyk.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Moja miłość” –
24 maja
koncert Michała Bajora.
ŚRODA
ŚRODA
• 20.30 – Rio Music Club: występ Bedoes
24.05
SOBOTA
20 maja
20.05,
SOBOTA

• 17.00 – Fundacja EDF Polska: Klub małego
artysty – „Niesamowite przygody Rycerza
Janka”, spektakl w wykonaniu Teatru Lalek
Marka Żyły.
• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Tajemniczy świat zmysłów” – pokaz • 17.30 – Muzeum: „Historia magistra vitae
est?” – prelekcja Janusza Mokrosza – „Alekz prezentacją iluzji optycznych, w ramach cyklu
sander Zawadzki – pierwszy komunistyczny
Niewiadomskiej Kuźni Wiedzy.
zarządca Górnego Śląska czy „zesłaniec
• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiapolityczny”?
domiu: Noc muzeów – „Chiny” (w programie
m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci, tai chi,
25 maja
teatr cieni, tradycyjne parzenie herbaty, kuchnia CZWARTEK
CZWARTEK
25.05
chińska, wypuszczanie lampionów).
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert trzech
tenorów (Jędrzej Tomczyk, Tomasz Tracz • 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub
Miłośników Gór – „Gór mi mało” – spotkanie
i Aleksander Kruczek).
z alpinistą Bogusławem Magrelem, prezesem
• 18.00 – Klub Kultury „Harcówka”: Mariusz
Polskiego Klubu Alpejskiego.
Kalaga&Trio.
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Szu- • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Powróćmy
jak za dawnych lat, czyli polskie piosenki
kając siebie” – premierowy spektakl taneczny
międzywojenne” – koncert z okazji Dnia Matki.
w wykonaniu formacji Biss.
NIEDZIELA
21 maja
21.05.
NIEDZIELA

PIĄTEK
26 maja
PIĄTEK
26.05,

• 10.00 – Kampus: Piknik na kampusie (w • 16.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 4.
dyktando śląskie (dyktando sprawdzające
programie: warsztaty artystyczne dla dzieci,
znajomość gwary, występy: Adama Kulisza,
gry i zabawy dla rodzin, strefy: książek, ciszy
śląskiego bluesmana, zespołów kół gospodyń
i gastronomii).
wiejskich z Gotartowic i Popielowa-Radziejowa;
• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Familijna
szczegóły: ww.dursmlodzi.org).
Niedziela – bajkę „Pchła Szachrajka” przedstawi
• 17.00 – Muzeum: X Metropolitalne święto
Teatr Żelazny z Katowic.
rodziny – „Społeczność Rybnika i okolic
w czasach wczesnośredniowiecznych (XVI23.05
23 maja
XVIII). Jej obecność w źródłach, relacje rodzinWtorek
WTOREK
ne, zawodowe, dramatyczne losy” – wykład
Bogdana Klocha.
• 9.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Roztańczone Pantofelki” – XV Przegląd Przedszkol- • 20.30 – Rio Music Club: Kacper HTA & Eripe.

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 Chwałowi-

cach, 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. Mościckie-

SOBOTA
27 maja
27.05
SOBOTA

Nagród Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury.

imprezy

• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Spotkanie kabaretowe z udziałem
Joanny Bartel.
• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Koncert
dla mam w wykonaniu absolwentów Akademii Poniedziałki
Muzycznej w Katowicach: Joanny Spandel, • 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino seniora
Mariana Chroboka i Oskara Jasińskiego.
– „Był sobie pies” (8 maja), „Subtelność” (15
maja), „Chata” (22 maja), „Komunia” (29 maja).
28 maja
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub
NIEDZIELA
NIEDZIELA
Filmowy „Ekran”: „Ukryte działania” (8 maja),
28.05.
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”
• od 12.00 – Park Górnika za Domem Kultury
(15 maja), „Uczeń” (22 maja), „Klient” (29 maja).
w Chwałowicach: „Bajkowa kraina” piknik Środy
rodzinny promujący rodzinną pieczę zastępczą i • 12.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „W samo
południe – środa z dobrym kinem” (cotygodnioadopcje (w programie m.in. teatrzyk Serduchowo,
wa emisja filmów).
finał XXV Festiwalu piosenki dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego, koncert Piotra Tłustochowicza). • 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Czas na
kino” – projekcje filmów dla dzieci.
• 15.00 – Halo! Rybnik: „Halo!Weber” – gra miejska śladami miejsc związanych z Władysławem • 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą.
Czwartki
Weberem.
• 15.00 – Plac przy kościele w Popielowie: Farska • 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada
Dobrych Filmów – Przegląd filmów dokumenMajówka (wystąpią: chór Słowiczek, Miejska
talnych – (seanse 4 i 18 maja).
Orkiestra Dęta „Rybnik” z solistami i wokalistami
oraz znane i lubiane zespoły biesiadno-taneczne • 20.00 – Celtic Pub: Jam session – noc z muzyką
na żywo.
z regionu).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa
Niedziela – bajkę „Złota Rybka” przedstawi
Teatr Żelazny.
w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – wystawa
• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas kobiet.
batiku Doroty Wielkosielec (do 28 maja) * Galeria
• 18.00 – Deptak: „6 na 6 na bruku” – koncert
Oblicza: „Światłem i kolorem” wystawa prac
popularnej rybnickiej grupy w ramach cyklu „6
Małgorzaty Ryszki (od 12 maja do 7 czerwca).
na 6 w plenerze”.
w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna:
PONIEDZIAŁEK
„Jasnowidzę” – wystawa ilustracji (do 24 maja).
29 maja
w Industrialne Centrum Kultury w Niewiado29.05
PONIEDZIAŁEK
miu: wystawa fotografii industrialnej Anny
Papierok (do 22 maja) * wystawa dziecięca
• 19.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Koncert
„Kleksy” (od 23 maja do 21 czerwca).
Teresy Werner z okazji Dnia Matki.
w Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: wystawa kopii
31 maja
terakotowej armii Chin (do 25 maja).
ŚRODA
ŚRODA
w Galeria Smolna: wystawa malarstwa Pawła
31.05.
Mocka (od 8 maja do 30 czerwca).
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wielkie dzieła, w Dom Kultury w Chwałowicach: „Misie” i „Maski pamięci emocji” (od 13 maja do 6 czerwca).
młodzi wykonawcy” – koncert Filharmonii
Rybnickiej im. Braci Szafranków pod dyrekcją w Dom Kultury w Niedobczycach: wystawa
fotograficzna „Awangarda” (od 16 maja do
Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów
końca czerwca).
z PSM I i II stopnia w Rybniku oraz wręczenie

go 15, tel. 32 42 13 755; (www.
Publiczna, ul. Szafranka 7, tel.
dkniewiadom.eu);
32 422 35 41 (www.biblioteka.
• Klub Kultury „Harcówka”, ul.
rybnik.pl)
Zakątek 19, www.harcówkarck.pl • Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul.
Piaskach, ul. Za Torem 3B
Mościckiego 3
• Biblioteka, filia nr 18, ul. Orze• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel.
powicka 14b
32 42 21 423; (www.muzeum. • Młodzieżowy Dom Kultury, ul.
rybnik.pl);
Broniewskiego 23, tel. 32 422
• Powiatowa i Miejska Biblioteka
40 88.

cotygodniowe

wystawy

• 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
• Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62
• Rio Music Club, ul. Brudnioka 1
• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
• Centrum Sztuki i Rekreacji Movytza, ul. Kominka 43

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika

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

29

Prawnicy
doradzają za darmo

Urząd miasta bliżej mieszkańców

Urząd Miasta Rybnika zachęca mieszkańców do skorzystania z dwóch nowych elektronicznych rozwiązań ułatwiająPonad rok temu w ramach rządowego programu cych kontakt z urzędem.
uruchomiono w Rybniku sześć punktów nieodpłatnej
Pierwsze z nich to portal RACHUNKI, za pośrednictwem
pomocy prawnej, tworzących ogólnopolski system
którego można sprawdzić i uregulować swoje zobowiązania
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej.
— W naszej pracy często spotykamy osoby, które potrze- za podatki lokalne, odbiór odpadów komunalnych oraz dzierbują wsparcia prawnika, bo nie są w stanie samodzielnie żawy i wieczyste użytkowanie. Aby założyć konto na portalu,
uporać się z problemami, które ich spotykają. Wielu z nich
należy osobiście złożyć wniosek w kancelarii urzędu miasta,
nie stać na opłacenie takiej porady w kancelarii adwokackiej — mówi Iwona Serbeńska ze Stowarzyszenia na legitymując się dokumentem zawierającym PESEL i zdjęcie.
Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Miko- Po kilku dniach od wizyty w urzędzie, osoba która złożyła wniołowie, które w Rybniku prowadzi trzy z sześciu punktów
sek otrzyma e-mailem wiadomość aktywacyjną.
nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy dyżurujących
Wzór wniosku znajduje się na następnej stronie – wystarczy
tam specjalistów mogą skorzystać wskazani w ustawie
potrzebujący: młodzi do 26. i seniorzy po 65. roku życia, go wyciąć i wypełnić.
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny i te, którym w poIstnieje także możliwość uzyskania dostępu do portalu drogą
przednim roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej
elektroniczną. Należy posiadać lub założyć konto z profilem
przyznano świadczenie, kombatanci, weterani oraz osoby
zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską zaufanym na platformie ePUAP, a następnie poprzez to konto
żywiołową lub awarią techniczną. To jednak, według Iwo- wystąpić z elektronicznym wnioskiem o założenie konta na
ny Serbeńskiej, zbyt wąskie grono uprawnionych: — Nie
portalu RACHUNKI.
ma wśród nich np. samotnych matek, niepełnosprawnych
Korzystanie z informacji zawartych w portalu jest bezpłatne,
i ich rodzin, bezdomnych, obłożnie chorych lub znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, pokrzywdzo- a za jego pośrednictwem można dokonywać płatności. Mieszkanych przez pracodawcę, albo kobiet, będących ofiarami niec ponosi wówczas jedynie koszty dokonania płatności, zgodprzemocy w rodzinie — wylicza. W punktach bezpłatnej
nie z taryfą operatora, o czym jest każdorazowo informowany
pomocy prawnej można otrzymać poradę z zakresu prawa
cywilnego, administracyjnego, karnego, podatkowego, przed jej pobraniem (jest to opłata niezależna od magistratu).
spadkowego, rzeczowego i pracy. Co ważne, nie obejmuje
Urząd zachęca wszystkich mieszkańców do zadawania
ona przedsiębiorców. — Najczęściej są to problemy z ZUpytań i dzielenia się uwagami – telefonicznie 32 43 92 001
S-em, rodzinne, roszczenia finansowe, zasiłki albo kłopoty
lub mailowo
mieszkaniowe. To często niełatwe sprawy, które wymagają ( w g o d z i n a c h p r a c y u r z ę d u m i a s t a )
wielokrotnych spotkań i dyskusji. Wiele osób nie zna swych rachunki@um.rybnik.pl
uprawnień, nie potrafi zrozumieć albo sformułować urzędoDrugie proponowane rozwiązanie to bezpłatna aplikacja
wych pism. W tym również pomagamy — podkreśla Iwona
„akcja-reakcja”, za pośrednictwem której można zgłaszać
Serbeńska.
W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia zauważone na terenie miasta usterki, uszkodzenia jezdni lub
stowarzyszenia „DOGMA” udzielili, w większości na chodnika, akty wandalizmu, awarie itp. Można również dzielić
Śląsku, łącznie 6154 porady prawne, z czego ponad 370
się uwagami związanymi z komunikacją autobusową, wywow Rybniku. Każda sprawa objęta jest tajemnicą, a specjaliści z „Dogmy” doradzają w Zakładzie Gospodarki zem śmieci, bezpieczeństwem czy porządkiem w mieście. Po
Mieszkaniowej w Chwałowicach (ul. 1 Maja 59, parter, dokonaniu zgłoszenia, na urządzenie mobilne zgłaszającego
poniedziałki i środy od 13 do 17, wtorki, czwartki i piątki zostanie wysłane potwierdzenie jego przyjęcia oraz informacja o
od 9 do 13), Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
sposobie załatwienia sprawy. Aplikację można pobrać z oficjalw Boguszowicach Osiedlu (ul. Patriotów 32, obok sklepu
Lidl, poniedziałki, wtorki i środy od 9 do 13, czwartki od nego sklepu dostępnego w systemie operacyjnym urządzenia
12 do16, piątki od 8 do 12), w Ośrodku Interwencji Kry- mobilnego.
zysowej i Psychoterapii w Śródmieściu (ul. Chrobrego
Urząd Miasta Rybnika przypomina także o funkcjonującej od
16, poniedziałki i piątki od 8.30 do 12.30,wtorki, środy
10 lat bezpłatnej usłudze UM RYBNIK SMS. Cieszy się ona dui czwartki od 14 do 18).
Z kolei prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców żym zainteresowaniem – już ponad 6300 mieszkańców naszego
Prawnych oraz w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Ka- miasta otrzymuje różne przydatne informacje (np. przypomnietowicach dyżurują w urzędzie miasta (ul. Rzeczna 8, od
nie o terminach wymiany dokumentów lub płacenia podatków,
poniedziałku do piątku, od 8.30 do 12.30), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności informacje o zmianach w organizacji ruchu drogowego czy
w Śródmieściu (ul. Chrobrego 39, od poniedziałku do też o imprezach organizowanych na terenie miasta itp.). Aby
piątku, od 8.30 do 12.30) oraz w Centrum Rekreacji
otrzymywać wiadomości z Urzędu Miasta należy wysłać sms
i Rehabilitacji „Bushido” na Nowinach (ul. Floriańska 1,
o treści TAK na numer 600 688 200 (aby zrezygnować z usługi
od poniedziałku do piątku, od 14-18).
(D) należy wysłać sms na ten sam numer o treści NIE).

30

Nr 4/550; kwiecień 2017

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

31

32

Nr 4/550; kwiecień 2017

Rolnictwo kółkiem się toczy
W marcu kółko rolnicze zrzeszające gospodarzy z Popielowa i Radziejowa obchodziło
jubileusz 60-lecia istnienia. Jubileuszową uroczystość, w trakcie której osoby zaangażowane
w jego działalność miały odebrać okolicznościowe medale i podziękowania zaplanowano
na 29 kwietnia.

wartym 9 mln starych złotych, a gdy w 1990 r.
ogłoszono jej upadłość miała już 3 mln długu. Po
likwidacji SKR-ów, popielowskie kółko nie wróciło
do dawnej świetności. — Zmieniły się realia, rolnicy
mieli coraz więcej własnego sprzętu, nie było więc
szans na kontynuację dochodowej działalności —
przyznaje Wiktor Adamczyk. Pozbawiona maszyn
i większości środków finansowych organizacja
miała jednak szczęście do ludzi. — Przetrwaliśmy
głównie dzięki dwóm zarządom, którym przewodzili nieżyjący już Augustyn Woźnica oraz Norbert
Bugiel, który był prezesem przez ponad 15 lat. Był
prawdziwym pasjonatem, który przeprowadził nas
przez trudny okres transformacji, za co jesteśmy
mu wdzięczni — podkreśla Wiktor Adamczyk.
W 1998 r. kółko zorganizowało ogólnomiejskie święto plonów. Dzisiaj zrzesza niemal 60 osób, dla których organizuje szkolenia i wycieczki, współpracuje
też z lokalnym kołem gospodyń wiejskich. Sztandarową imprezą gospodarzy z Popielowa i Radziejowa
są doroczne dożynki, integrujące mieszkańców obu
dzielnic.
(D)

licznym zleceniom i gospodarności jego szefów było
w świetnej kondycji finansowej. Niestety, w 1975 r.
powołano do życia spółdzielnie kółek rolniczych,
które przejęły ich majątek. — To był początek końca
kółek na naszym terenie. Z bólem serca przekazaliśmy do SKR-u w Rybniku cały sprzęt i wypracowane
pieniądze — opowiada pan Wiktor. Mieszkańcy
Popielowa i Radziejowa zmuszeni byli odtąd korzystać z usług spółdzielni w Niedobczycach, a liczba
„kółkowiczów” spadła z 240 do 56.
Takiego tąpnięcia nie przetrwała większość z 23
działających wtedy w Rybniku kółek rolniczych,
jednak szybko okazało się, że władze SKR-ów nie
były mistrzami zarządzania. Gdy rybnicka spółdzielnia zaczynała działalność, dysponowała majątkiem

O pierwszych członkach kółka rolniczego
w Popielowie i o tym jak kiedyś, a jak dzisiaj żyje
się rybnickim gospodarzom rozmawiamy z jego
prezesem Wiktorem Adamczykiem.

żniw. Najbardziej dochodowe były usługi transportowe
związane z budowami, bo lata
60. i 70. ubiegłego wieku to
w Rybniku był prawdziwy
boom budowlany. My większość prac wykonywaliśmy
sami: ziemniaki kopaliśmy
kopaczką, siano przewracaliśmy grabiami. Na łące
pracowało tyle ludzi, ile dzisiaj można spotkać na targu.
W trakcie żniw ręcznie kosiliśmy zboże. Najtrudniej miała kobieta, która schylona,
w upale wszystko to zbierała.
Wtedy panie były wyjątkowo
Wiktor Adamczyk od dziesięciu lat jest szefem kółka rolniczego w Popielowie. Wierzy, że dzięki młodym
silne i wytrzymałe, nie wiem
rolnikom z Popielowa i Radziejowa świętująca 60-lecie organizacja, ma przed sobą ciekawą przyszłość
czy dzisiaj sprostałyby takiemu zadaniu. Jak pogoda nie dopisywała, żniwa trwały a pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
nawet do wiosny, bo całą zimę młóciliśmy. Nigdy nie Rolniczego pomagają im w wypełnianiu wniosków
mieliśmy wakacji, chyba raz byłem na koloniach, bo o dopłaty bezpośrednie do upraw. Bez tych pieniędzy
zawsze była robota w polu. Za to życie było weselsze. byłoby ciężko, bo np. opryski czy nawozy są drogie.
Mieliśmy maszynę do młócenia zboża, więc sąsiedzi Europejskie wsparcie widać również podczas organimłócili u nas. Gdy już jako dorosły wracałem z pracy, zowanych co roku dni otwartych, które w Śmiłowicach
za naszą stodołą stało nawet i dwadzieścia furmanek przygotowuje WODR.
rolników, którzy młócili do późnej nocy. Pracy towarzyCzy w rolniczych rodzinach widoczna jest jeszcze
szyły rozmowy i żarty, a wszystko trwało tak długo, że wymiana pokoleń?
czasem moja żona kaczkę na niedzielny obiad skubała
Obecnie kółko liczy 57 członków, w tym osiem pań.
dopiero w sobotę nocą!
W większości to rolnicy będący z nami od lat, ale mamy
Czy rolnicy z Rybnika skorzystali na wejściu też, co cieszy, coraz więcej młodych. Gospodarka nadal
Polski do Unii Europejskiej?
przechodzi z ojca na syna, a młodzi ludzie nie boją
Unia dla rolników zrobiła wiele dobrego. Dzięki się pracy. Dbanie o dobytek i pole łączą z pracą, np.
europejskim funduszom gospodarstwa są coraz lepiej w kopalni, wynajmują ziemię od osób, które jej nie
wyposażone. Gdy byłem dzieckiem, w korowodzie do- uprawiają, dlatego np. w Radziejowie praktycznie nie
żynkowym jechały furmanki i wozy. Dzisiaj to głównie ma ugorów. Uprawiają kukurydzę, pszenżyto, żyto,
nowoczesny sprzęt. Fenomenem pod tym względem owies, pszenicę, ziemniaki i buraki. Rolnicy współprajest Radziejów, którego mieszkańcy mają holender- cują ze sobą i pomagają sobie nawzajem. Młodzi to
skie kombajny, prasy do słomy, po kilka ciągników na przyszłość, więc mam nadzieję, że jako kółko rolnicze
podwórku. Niektórzy hodują po dwadzieścia prosiąt nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
i kilka krów. Wiele osób korzysta z unijnych dotacji,
Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Kim byli pierwsi członkowie kółka rolniczego
w Popielowe?
W większości byli to tzw. chłoporobotnicy, najczęściej górnicy, którzy po szychcie na kopalni obrabiali
jeszcze pole. Tylko nieliczni żyli wyłącznie z pracy na
roli. Uprawiali głównie żyto, owies, pszenicę, sadzili
ziemniaki, pszenżyto. Hodowali krowy, kury, konie
i świnie. To były małe gospodarstwa, z produkcją na
własne potrzeby. Mój ojciec pracował w kopalni Rymer,
mieliśmy konia, dwie krowy, kury i cztery hektary pola,
którymi zajmował się po pracy. Do sklepu chodziliśmy
rzadko, głównie po sól i cukier, bo wszystkie produkty
mieliśmy swoje.
Pracy nie brakowało zapewne dla całej rodziny?
Od najmłodszych lat razem z siostrami pomagaliśmy
rodzicom na gospodarstwie. Każdy miał swoje obowiązki. Gdy dzieci sąsiadów nie mających pola bawiły się
i biegały na dworze, my zajmowaliśmy się dobytkiem.
Tato pracował na zmiany, więc jak poszedł na szychtę
karmiliśmy zwierzęta i przygotowywaliśmy konia do
pracy. Ile ja się za pługiem nachodziłem! O wszystko
trzeba było zadbać również po szkole, wieczorem. Soboty też były zajęte, bo wolna niedziela była świętością.
Dzień wcześniej wszystko miało być przygotowane,
a buty do kościoła wyglancowane. Gdy tato uczył
mnie kosić łąkę, brałem beret pod pachę i szedłem do
roboty, a kiedy skończyłem 16 lat zostałem wysłany
na kurs traktorzysty. Wiele się wtedy nauczyłem,
a z perspektywy czasu przyznam, że taki reżim dobrze
mi zrobił i ukształtował jako człowieka.
Dzisiaj rolnicy dysponują nowoczesnym sprzętem,
a przed laty to kółko dbało o park maszynowy...?
Dla zwykłego gospodarza sprzęt rolniczy, budowlany, nasiona, nawozy były wtedy trudno dostępne, bo
reglamentowane. Kółko miało sprzęt i materiały, a jego
pracownicy wykonywali odpłatne usługi, np. podczas
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Radziejów i Popielów to jedne z ostatnich dzielnic w mieście, które zachowały rolniczy charakter,
a działające tu kółko jest jedynym w Rybniku. Przed
sześćdziesięciu laty założyło je 16 mieszkańców tych
dwóch dzielnic. — Każdy wniósł udział w kwocie 300
starych złotych. Kupiono pierwszy ciągnik i drobny
sprzęt rolniczy, który na początku był przechowywany
w gospodarstwie Pawła Millera w Popielowie — mówi
Wiktor Adamczyk, który od dziesięciu lat szefuje
popielowskim i radziejowskim rolnikom. Jego
dziadek, Emil Cichy był pierwszym prezesem popielowskiego kółka, które miało nie tylko zrzeszać
gospodarzy i gromadzić sprzęt do prac polowych,
ale też animować życie lokalnej społeczności. Lata
1960-1975 były „złotym czasem” kółka, które dzięki
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Program opieki nad zwierzętami

Miska pełna serca
Sobotni zimny, deszczowy ranek. Pogoda nie zachęca do wyjścia z domu,
ale przecież jest ktoś, kto bez względu na aurę, czeka na pomoc. — Trzeba
napełnić puste miski — mówi Ewa Gabrychowicz, która od wielu już lat zajmuje
się dokarmianiem w naszym mieście wolno żyjących kotów.
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cieszy się, że w mieście są też inni karmiciele
i działa też nowe Stowarzyszenie „KOTewka
– Kocia Przystań w Rybniku”, które powstało
z miłości do zwierząt i chęci niesienia im
pomocy.
Osób, które tak, jak pani Ewa dokarmiają
koty wolno żyjące, jest w naszym mieście
ok. 30. — To raczej stała grupa osób w różnym
wieku. Dokarmianiem zajmują się nie tylko panie, ale też młodzi ludzie, a nawet kilku panów.
Ewa Gabrychowicz i Alan Lewandowski regularnie napełniają kocie miski
Jeszcze dwa, trzy lata temu takich osób było
m.in. na terenie Ryfamy
mniej, ale teraz dbają one nie tylko o wolno żyjące koty w centrum miasta, na osiedlu Nowiny, czy na Zgodnie z programem, w tym roku na takie zabiegi,
terenie szpitala psychiatrycznego, ale też w rybnickich ale też na usypianie ślepych miotów i zapewnienie
dzielnicach, m.in. w Boguszowicach, Niedobczycach, opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym po
czy w Niewiadomiu — mówi Małgorzata Kobus wypadkach drogowych, zaplanowano ponad 29 tys. zł.
z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Mowa o uchwalanym w połowie marca przez radę
która nadzoruje realizację rybnickiego programu miasta „Programie opieki nad zwierzętami bezdomopieki nad zwierzętami. To właśnie do niej zgłaszają nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
się osoby, które chcą dokarmiać i zawozić na zabiegi Ponad 402 tys. zł przeznaczono w nim dla schroniska
kastracji i sterylizacji koty wolno żyjące, by się zbytnio w Wielopolu, które ma m.in. zapewnić opiekę beznie rozmnażały. W tym celu muszą złożyć wniosek, domnym zwierzętom, wyłapywać je na terenie miasta,
na podstawie którego otrzymają talony na suchą obowiązkowo zadbać o ich sterylizację i kastrację,
karmę oraz skierowania na zabiegi sterylizacji lub ale też poszukiwać dla nich właścicieli. — Kilka lat
kastracji. Karmę odbierają w schronisku dla zwierząt temu miasto kupiło partię czipów, ale akcja znakow Wielopolu, gdzie jest ona przechowywana. Rocz- wania psów nie cieszyła się dużym zainteresowaniem
nie w Rybniku wydaje się ok. 500 kg suchej karmy. właścicieli czworonogów. W tej chwili obowiązkowo
W tym roku miasto przeznaczyło na jej zakup 4,5 tys. zł. czipowane są psy ras, które widnieją w tzw. rejestrze
Opiekunowie społeczni, tzw. karmiciele, mają pod psów agresywnych. Posiadanie takiego psa wymaga
opieką średnio od 5 do 8 kotów, w mniejszych również zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta
skupiskach; w tych większych, jak np. na osiedlach — wyjaśnia. W wykazie widnieje 11 ras uznawanych
Chabrowa i Dąbrówki nawet 20. — Niektóre panie za agresywne. To: amerykański pitt bull terrier, pies
opiekują się kotami już od wielu lat, zanim jeszcze z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies
w naszym mieście zaczął obowiązywać program opieki kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian
nad zwierzętami. Robią to z dobrego serca, jednak karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaich praca nie zawsze jest doceniana. Są osoby, które ski. Jeżeli ktoś kupi psa takiej rasy musi przyjść do
niszczą miski i budki dla kotów budowane przez opie- wydziału gospodarki komunalnej i wypełnić wniosek
kunów. Z jednej strony mamy więc osoby, które zapew- o zezwolenie na jego utrzymywanie lub prowadzenie
niają kotom opiekę, bo wiedzą, że są one pożyteczne, hodowli oraz zapłacić opłatę skarbową w wys. 82 zł.
szczególnie w walce z gryzoniami, a z drugiej – takie, — Takich psów w naszym mieście rejestrujemy niewiektóre są im nieprzychylne — zauważa urzędniczka.
le. W ubiegłym roku były trzy takie wnioski, w 2015 r.
W tym roku po raz pierwszy zabiegi kastracji – cztery, w 2014 r. – również trzy, a w tym jeszcze ani
i sterylizacji kotów wolno żyjących prowadzi na koszt jednego. Najwięcej z zarejestrowanych to rottweilery
miasta gabinet weterynaryjny „Pod rudym kocurem”, i dogi argentyńskie, ale zdarzają się też pitbulteriery
przy ul. Mikołowskiej. — Do tej pory rocznie wydawa- czy owczarki kaukaskie. Na utrzymywanie pozostałych
liśmy 100 takich skierowań, z czego najwięcej dotyczyło ras nie składano do tej pory wniosków — wyjaśnia
sterylizacji kotek, a tylko ok. 20 – kastracji kocurów. urzędniczka. Okazuje się, że ustawa nie precyzuje
W tym roku pula środków na takie zabiegi została jednak, w jakich warunkach powinien przebywać pies
zwiększona o 8 tys. zł, więc planujemy że w 2017 r. uda rasy uznawanej za agresywną, dlatego praktycznie
się ich przeprowadzić 150. Osoby, które dokarmiają każdy z wnioskujących takie zezwolenie otrzymuje.
koty wyłapują te, które powinny zostać wysterylizowane — Jeżeli ktoś chce trzymać takiego psa w bloku, nie
lub wykastrowane – co nie zawsze jest proste – i zawożą można mu tego zabronić, bo nie robi tego sam ustaje do gabinetu na zabieg. Koty wolno żyjące mają tam wodawca. Możemy co najwyżej pouczyć właściciela
zapewnioną specjalistyczną opiekę również przez kilka o jego obowiązkach — tłumaczy.
dni po operacji — opowiada Małgorzata Kobus.
Sabina Horzela-Piskula
Sabina Horzela-Piskula

— O moim mężu też mówili kocia mama — śmieje
się pani Ewa. To właśnie Andrzej Gabrychowicz
w czasie, gdy pracował na Ryfamie dokarmiał
tamtejsze dziko żyjące koty. — Witały go z wysoko
uniesionymi ogonami już kilka metrów przed bramą
zakładu — mówi Ewa Gabrychowicz. Przejęła pałeczkę po mężu, który przeszedł na rentę i od ponad 10
lat dokarmia koty nie tylko na Ryfamie, ale również
w rejonie ul. Kilińskiego. Pomagają jej w tym
Aleksandra Róż i Alan Lewandowski, uczestnik
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Niedobczycach.
— Kocham i szanuję koty. Mam w domu biało-czarnego persa. Znalazłem go na dworze, nazywa się Oskar
— mówi Alan i pokazuje w telefonie zdjęcie pupila.
Niepełnosprawny 22-latek pomaga „babci” Ewie od
czterech lat. — Zdarza się, że Alan dzwoni do mnie
i mówi: – Idziemy karmić koty. – A ja odpowiadam,
Alan, ale ja jeszcze śpię — mówi z uśmiechem rybniczanka. Mieszkają w jednym bloku i dokarmiają
nie tylko koty, ale też ptaki w rybnickich parkach.
W weekendy i święta przychodzą na Ryfamę (należącą dziś do Kopeksu), której szefostwo przychylnym
okiem patrzy na ich działalność. — Robią wspaniałą
rzecz i bez względu na pogodę przychodzą i dokarmiają
nasze koty — mówi związany od wielu lat z rybnicką fabryką Kazimierz Zięba, który również dba
o zakładowe koty. Były tutaj zawsze, a dzięki nim nie
było szczurów ani myszy. — Agatka to był wspaniały
kot. Odprowadzała mnie do samych drzwi biurowca
i zawsze dostawała ode mnie małe „co nieco” —
wspomina pan Kazimierz. Nieżyjąca już kotka była
maskotką zakładu i wciąż jest wspominana – to, jak
zimą wskakiwała na parapet portierni prosząc łapką
o wejście, jak spała na krześle oraz niecierpliwie czekała na panią Ewę, kiedy „catering” się spóźniał, jak
żartują pracownicy. Dziś na Ryfamie „stołuje się” ok.
10 kotów. Oprócz darmowej suchej karmy z miasta
Ewa Gabrychowicz kupuje dla nich puszki i mięso.
— W sklepie „dla pani od kotów” zawsze znajdzie się
coś dobrego. Dla Murzynka, kota z Ryfamy, który nie
ma zębów, specjalnie kroimy paseczki mięsa — opowiada nasza bohaterka, która dba nie tylko o pełne
kocie brzuchy, ale też o ich zdrowie oraz zawozi
na zabiegi sterylizacji i kastracji. Dzięki jej mężowi
i synowi na Ryfamie pojawiły się też „budko-stołówki” dla kotów. Pani Ewa, która w domu ma trzy
„bezdomniaki”, apeluje o zdrowy rozsądek w podejściu do kotów i zachęca, aby dzieci od najmłodszych
lat uczyć szacunku do zwierząt. — I jeżeli już ktoś
zdecyduje się na zwierzę niech będzie odpowiedzialny
i nie wyrzuca go, jak mu się znudzi. Przecież to członek
rodziny — mówi i jako niechlubny przykład podaje
koty z rejonu ul. Szkolnej i Poprzecznej na Smolnej,
które jeszcze do niedawna paradowały w obrożach,
a dziś muszą być dokarmiane. Dlatego pani Ewa
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Dwie odsłony Music&Soul Festivalu
Powstały z myślą o ubiegłorocznych Światowych Dniach Młodzieży
i wystawiony przed 100-tysięczną publicznością na katowickim Muchowcu
musical „Jak ogień. Prorok Eliasz, próba wiary”, z racji swej poruszającej dusze
tematyki, ale i rybnickich odniesień, był też dobrą propozycją na inaugurację
5. edycji Music&Soul Festivalu. Druga odsłona festiwalu miała twarz Anny
Marii Jopek, która wystąpiła z zespołem Kroke.
Rybnicka premiera widowiska miała
miejsce w Teatrze Ziemi Rybnickiej tuż
po Wielkanocy, tak więc czas wystawienia
idealnie współgrał z jego przesłaniem.
Prezentacja musicalu na naszej scenie nie
jest przypadkiem, bo dzieło w dużej mierze
powstało siłami utalentowanych rybniczan.
Twórcą muzyki jest rybniczanin Piotr Kotas, kompozytor i aranżer, członek zespołu
„Chwila nieuwagi”, którego pamiętamy
m.in. jako autora widowiska muzycznego
„Betlejem, którego nie ma na mapach”
i opery „Małgorzata”, przedstawiającej
losy nazaretanki Małgorzaty Banaś. Młody
twórca (ur. 1987 r.), absolwent I LO im.
Powstańców Śl. w Rybniku i wydziału jazzu
katowickiej Akademii Muzycznej konsekwentnie porusza się w ramach tradycji
i muzyki chrześcijańskiej. Prorok Eliasz to
zapowiadający nadejście Mesjasza biblijny
prorok, pierwszy w dziejach pustelnik, duchowy ojciec zakonu karmelitów, czczony
przez największe monoteistyczne religie
świata: chrześcijaństwo, judaizm oraz islam.
Eliasz (po hebrajsku eliijahu znaczy „Jahwe
jest moim Bogiem”) w skuteczny sposób
skarcił lud Izraela za sprzeniewierzenie
się Bogu, który go posłał. Dzieje proroka
są nośnikiem uniwersalnego przesłania,
czytelnego również współcześnie, bo i dziś
świat zmaga się z kryzysem wiary i wartości,
kultem władzy i pieniądza. Historia Króla

Achaba, królowej Jezabel oraz Eliasza
karmionego przez kruka i odchodzącego
do wieczności na ognistym rydwanie,
dało pole do stworzenia widowiska z tezą.
W kompozycji Piotra Kotasa symfoniczne
brzmienie współgra z rockowymi i jazzowymi rytmami, a rozmach przedstawienia sprawia, że przesłanie trafia do widzów ze zdwojoną siłą. Twórcy zastosowali, znaną z wielu
innych widowisk, ruchomą scenografię,
która w symboliczny, ale przejrzysty sposób
pokazuje losy bohaterów. Wcielili się w nich
młodzi wokaliści: Jakub Blokesz (Eliasz),
Piotr Tłustochowicz (Achab), Dominika
Kierpiec-Kontny (Jezabel), Kamil Owczarek (Obadiasz), Martyna Czech (Wdowa)
i inni. W sumie, razem z prowadzoną przez
kompozytora Orkiestrą Symfoniczną Absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz z zespołami Chwila Nieuwagi i 6 na 6,
a także tancerzami z Zespołu Tanecznego
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie i Wydziału Teatru
i Tańca PWST w Bytomiu, na scenie pojawia
się ok. stu osób.
Autorem scenariusza jest ks. Wojciech
Iwanecki, spektakl wyreżyserował Paweł
Kontny, scenografię przygotował Aleksander
Smoliński, a choreografię – Anna Kądziołka.
Wykonawcy, ale i wszyscy twórcy, którzy byli
obecni na rybnickiej premierze, otrzymali od
publiczności zasłużone owacje.
(r)
Symboliczna scenografia musicalu była
dopełnieniem muzyki, tańca i słowa
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Jak ogień

Nowy, wyrazisty wizerunek Anny Marii Jopek bardzo się publiczności spodobał

Jopek z syntezatora
Kto z widzów spodziewał się zobaczyć
pastelową, dziewczęcą, znaną nam sprzed kilku
lat Annę Marię Jopek, ten zapewne bardzo się
zdziwił jej aktualnym wizerunkiem.
Z zespołem Kroke wystąpiła pewna siebie,
a nawet momentami drapieżna, eksperymentująca
i poszukująca nowych środków wyrazu artystka, tylko
momentami przypominająca dawną piosenkarkę
z czasów eurowizyjnej piosenki „Ale jestem” (1997 r.).
I choć na scenie była ostatnio mniej obecna, nie
zaprzestała artystycznych działań, a wręcz przeciwnie. Występowała w Portugalii, Włoszech a nawet
w dalekiej Japonii, a estradę zamieniła nawet na jakiś
czas na wrocławski Teatr Pieśni Kozła, co zmieniło
jej artystyczny image i poszerzyło muzyczne horyzonty. Wydaną po dłuższej przerwie płytę „Minione”
nagrała z genialnym kubańskim pianistą Gonzalo
Rubalcabą, którego przed kilku laty gościliśmy
w Rybniku. W naszym mieście bywała i Anna Maria Jopek (m.in. przed laty w jazz klubie Mimoza
w Niedobczycach), której nasze miasto, jak wyznała
śpiewająco, kojarzy się z pierwszym profesjonalnym
angażem u braci Niedzielów. Dziś artystce blisko
do jazzowo – etnicznych rytmów z dużą dawką
elektroniki. Już nie wystarcza jej jeden mikrofon
i własny głos, ale korzysta też z przetwarzającego go
syntezatora dającego interesujące efekty dźwiękowe.
W przypadku występu z reprezentującym World
Music zespołem Kroke (Tomasz Kukurba – altówka,
wokal, Jerzy Bawoł – akordeon, Tomasz Lato – kontrabas i gościnnie na perkusji Paweł Dobrowolski)
całość wzbogacona została nowoczesnym brzmieniem
klezmerskim. Zarówno Annę Marię Jopek, jak i zespół Kroke (w jidysz – Kraków) interesuje tradycja
i wielokulturowość muzyczna, ale podane w bardzo
nowoczesnej formie. Ich wspólny występ był prawdziwą mieszanką wybuchową wyjątkowo dobrze przyjętą
przez wychowaną na jazzie, bardziej świadomą część
rybnickiej publiczności.
(r)
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Już od dwunastu lat Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
zaprasza młodych czytelników na „Noc z Andersenem” – pełne zabawy, magii
i niespodzianek spotkanie, połączone z nocowaniem w książnicy.
Chętnych jak zwykle nie brakowało. — Zaprosiliśmy 110 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, by
wspólnie świętować urodziny Hansa Christiana
Andersena. Jak co roku przygotowaliśmy wiele
atrakcji. Zajęcia i zabawy kierowały uwagę
uczestników w stronę literatury; chodziło nam
o pokazanie, jak wspaniałe przygody kryje świat
książek — mówi Karolina Doliba z rybnickiej
biblioteki. Nocne przygody zaczęły się od eksperymentów z suchym lodem. Pod czujnym okiem
naukowców z Uniwersytetu Rozwoju dzieci mogły podziwiać wytwarzanie pary, kontrolowane
wybuchy i wiele innych, zaskakujących zjawisk.
To nie czary, tylko chemia i fizyka – przekony-

Zostań pisarzem,
wygraj czytnik

W nocy z 7 na 8 kwietnia rybnicka biblioteka zamieniła się w krainę
pełną magii i fantazji, czyli świat znany młodym czytelnikom
z baśni Andersena

dekoracji, wnętrze rybnickiej biblioteki zmieniło
się w iście bajkową krainę (to zasługa plastyka
Lecha Pierchały i bibliotekarek z czytelni głównej). — Pozytywnym zaskoczeniem było dla nas
duże zaangażowanie dzieci w „głośne czytanie na
dużym ekranie”. Reakcje młodych czytelników
dowodzą, że lubią książki i są one dla nich ważne.
Tym bardziej prosimy rodziców, by dawali swoim
pociechom wiele okazji do odkrywania piękna
literatury na co dzień — podsumowuje Karolina
Doliba. Kolejna „Noc z Andersenem” już za
rok, zachęcamy jednak, by w domach jak najczęściej zapraszać dzieci do wspólnego czytania
i odkrywania bogactwa książek.
(m)

Kuchnia bez wydziwianio
Gościem rybnickiej biblioteki był Remigiusz Rączka – znany
na Śląsku kucharz i piewca lokalnej tradycji kulinarnej.
I właśnie ta tradycja, której częścią
jest przywiązanie do smaków naszego
regionu, była w centrum opowieści
kucharza i autora książek o kuchni
śląskiej. Remigiusz Rączka dał się
poznać nie tylko jako „szpec od warzynio”, ale także jako świetny gawędziarz
i obserwator codziennego życia. Przepisy
pana Remigiusza na udane potrawy, to
przepisy na zdrowie. — Przez lata ludzie
jedli to, co było dostępne w okolicy.
Zdrowe dla naszej diety są produkty pochodzące z zasięgu ok. 100 km od miejsca
zamieszkania. Wartościowe warzywa
rosną w naszych „zegródkach”, a nie
w marketach — mówił. Gość podzielił
się swoimi smakami dzieciństwa: to
„nudle z blachy”, „maszczone zimioki
z kiszką” i „grysek bronocony masłem”,
z dodatkiem swojskiego soku z wiśni
i cynamonu. — Stawiam na naturalne
Małgorzata Tytko

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
zachęca czytelników do zaprezentowania
swoich pisarskich umiejętności i stworzenia
wspólnie powieści internetowej w amerykańskim stylu.
„Grona śmiechu. Kto zabił Dicka Palmera?”
bo taki tytuł nosi zabawa literacka, będzie
częścią Amerykańskiej Nocy Bibliotek zaplanowanej w Rybniku na 3 czerwca. Wtedy
też poznamy laureatów konkursu i napisane
przez nich fragmenty powieści. Zwycięzca
otrzyma czytnik e-booków. Ważne, by teksty nawiązywały do szeroko pojętej kultury
amerykańskiej. Powieść tworzona jest na
platformie wordpress.com pod adresem: www.
powiescinternetowablog.wordpress.com.
W konkursie może wziąć udział każdy zapisany
do biblioteki czytelnik (fragment tekstu należy
podpisać swoim numerem karty bibliotecznej).
Więcej informacji o konkursie i powieści na
tej samej stronie internetowej (zakładka: idea
i regulamin).
(S)

wali prowadzący, zachęcając młodą publiczność
do zabawy i nauki jednocześnie. Kolejnym
punktem programu była pełna niespodzianek
i rozrywki podróż po krainie baśni Andersena.
Przez resztę nocy dzieci mogły na wiele różnych
sposób spotykać się z literaturą, brać udział
w konkursach, podchodach, nie zabrakło także
warsztatów plastycznych. Warto wspomnieć, że
wędrówki pomiędzy poszczególnymi etapami
imprezy odbywały się korytarzami niedostępnymi na co dzień dla odwiedzających bibliotekę,
zatem można było przy tej okazji również zwiedzić najbardziej tajemnicze zakamarki budynku.
Z okazji „Nocy z Andersenem”, za sprawą

Arch. PiMBP

Noc z Andersenem, czyli
odkrywcy w bibliotece

jedzenie, bez nieszczęsnego „E”. Jeśli nie
rozumiem dwóch składników, to nie kupię
danego produktu. Jasne, że wszyscy chcemy żyć długo i zdrowo, ale to naiwność
sądzić, że za ok. 4 zł można kupić stuprocentowy sok z pomarańczy. Lepiej już
uwarzyć kompot — zachęcał Remigiusz
Rączka. Przytaczał także opinie uznanych kucharzy, którzy podkreślają, że
kuchnia śląska jest najbogatszą kuchnią
regionalną w Polsce. Wynika to z faktu,
że była przekazywana z pokolenia na
pokolenie. — Są pewne świętości, których
nie można ruszać, jak np. rolada czy żur.
Śląski żur kiszony, tzw. „żyniaty”, nigdy nie
był podawany z jajkiem! Region Wodzisławia, Rybnika i Raciborza jest wyjątkowo
bogaty w tradycje kulinarne takie jak pieczenie drobnych ciasteczek, robienie kopy
czy szpajzy — wyjaśniał kucharz, którego
interesują także historyczne aspekty
kuchni regionalnej. W tym obszarze Remigiusz Rączka podzielił się ciekawymi
wynikami prywatnego „śledztwa”, gdzie
przebiega… granica dziury w klusce. Jak
wiadomo, występują dwa rodzaje białych
klusek – okrągłe i z dziurką. Według
ustaleń pana Remigiusza do Orzesza
dominują te pierwsze, zaś dziurki
pojawiają się od Mikołowa. Kolejna cieRemigiusz Rączka dał się poznać rybnickim
czytelnikom nie tylko jako kucharz i miłośnik
śląskich smaków, lecz także jako gawędziarz
i wnikliwy obserwator codziennego życia
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kawostka na temat klusek to ta, że białe
kluski pojawiły się na Śląsku pod koniec
XIX wieku, a popularne stały się dopiero
po II wojnie światowej. Starsze są tzw.
czorne kluski (i tych dotyczy praktyczna
rada: żeby nie były „fusiate”, należy do
wody podczas gotowania wlać rozrobioną mąkę ziemniaczaną, czyli szkróbek).
Jeśli zupa będzie za słona, wystarczy
wrzucić do niej surowy ziemniak – w ten
sposób łatwo pozbędziemy się nadmiaru
soli. Najzdrowszy tłuszcz do smażenia
to gęsie sadło. W zdrowej diecie ważną
rolę odgrywają kiszonki. — Kilkadziesiąt
lat temu było dużo mniej zachorowań
na raka jelit wśród mieszkańców wsi.
Wynikało to z diety – kiszonki pod każdą
postacią znakomicie regulują pracę jelit
i je oczyszczają — wyjaśniał kucharz.
Remigiusz Rączka jest autorem serii
o kuchni śląskiej. Swoje książki dedykuje
dwóm pokoleniom gospodyń – nieco
starszym, które łatwo sobie przypomną
potrawy znane z dzieciństwa, i tym młodszym, które w czasie, kiedy mogły uczyć
się od swoich mam i babć tradycyjnej
kuchni, poświęcały czas na edukację
i pracę. Inspiracje pan Remigiusz czerpie
z dwóch, zdawałoby się sprzecznych źródeł: po pierwsze od śląskich kucharek,
które przez lata gotowały na weselach
i wiedzą, że ludzi trzeba dobrze nakarmić; po drugie od zawodowych kucharzy,
dzięki którym tradycję czasem można
nieco odświeżyć i uatrakcyjnić (ale bez
wydziwianio). — Typową cechą Ślązaków
jest to, że zawsze robili swoje. Niech tak
będzie i w kuchni — zachęcał Remigiusz
Rączka.
Małgorzata Tytko
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Brzuchomówcy

Wacław Troszka

— W naszych brzuchach rodzą się różne emocje, które chcieliśmy
pokazać w tym spektaklu — mówi Marta Mańka o autorskim przedstawieniu pod intrygującym tytułem „W brzuchu”. 2 kwietnia na
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystawił je młodzieżowy teatr
Tara Bum.
Brzuch - centrum naszego ciała. Miejsce „by- gotowego scenariusza,
towania” przysłowiowych motyli i rozwijającego ale sami wykreowalisię życia, ale też bólu wywołanego strachem. śmy wszystko, co pokaŻeby temat brzucha „przetrawić”, zespół Tara zaliśmy na scenie. Od
Bum na kilka dni zaszył się w górach. — Tam początku do końca to
właśnie rozmawialiśmy o naszych problemach, nasz spektakl, który do— Sztućce okazały się ciekawym rekwizytem i w rękach aktorów zyskiwały zupełnie nowe znaczenia
— mówi Izabela Karwot, reżyserka spektaklu „W brzuchu”
o sprawach, które są nam bliskie i dotykają tyczył tego, co dzieje się
współczesnych nastolatków. W naszych brzuchach w naszych środowiskach,
kumulują się różne emocje, jest w nich całe nasze w rodzinach, szkołach. Nie graliśmy konkretnych się na scenie. Poza tym „zagrali swoje”, dlatego
życie, związki, relacje, dom, szkoła, strach, stres. postaci, ale ich archetypy — tłumaczy Kamil. Nad byli wiarygodni. To dobry spektakl. Sporo w nim
Puenta spektaklu mówi o tym, że dorastamy spektaklem pracowali miesiąc, a wyreżyserowała symboli i znaczeń, a rekwizyty (sztućce) okazały
i chcemy nieco odciąć się od rodziców, by móc go Izabela Karwot. — W góry zabraliśmy scena- się dobrym dopełnieniem i w rękach aktorów
pójść dalej własną drogą — mówi Marta Mańka, riusz sztuki „W brzuchu wilka”, ale szybko okazało zyskiwały zupełnie nowe znaczenia — opowiada
uczennica urszulańskiego liceum, dla której był się, że to nie to. Zachęcałam zespół do kreatyw- reżyserka. Na scenie wystąpiło 12 młodych ludzi,
to trzeci spektakl z Tara Bum. Po raz pierwszy ności i cieszę się, że w lot łapali moje sugestie, w tym troje debiutantów, a jak mówili aktorzy
na dużej scenie wystąpił natomiast inny licealista bo nie chciałam dawać im gotowych rozwiązań, sporym wyzwaniem było dla nich to, że w czasie
Kamil Dziwoki, uczeń „Powstańców”. — Podoba nakłaniając do myślenia i intelektualnego wysiłku. całego spektaklu nie schodzili ze sceny. Byli
mi się to, że pracowaliśmy spontanicznie, kre- To był czas trudnej i intensywnej pracy, ale udało w centrum, zupełnie jak ludzki brzuch.
(S)
atywnie i sporo improwizowaliśmy. Nie mieliśmy się, bo mamy zespół, który tworzy, myśli i uzupełnia

W 2003 r. zdobył Mont Blanc, w 2004 r. – Kilimandżaro, w 2006 r. – ekwadorskie
Cotopaxi, a w 2008 – Aconcaguę w Andach. Jednak tym, co różni Tadeusza Prociaka
od typowych górskich zdobywców, jest cel, jaki sobie postawił – na szczytach, na
które wchodził zakopywał kapsuły przetrwania. O tym, co się w nich znalazło
dowiedzieli się uczestnicy Rybnickiego Festiwalu Podróżników „Karawana”.

idzie dalej

Biżuteria i rękodzieło z Afryki. Takie rzeczy
tylko na Karawanie

Sabina Horzela-Piskula

Dwudniowa impreza odbyła się na początku
kwietnia w Domu Kultury w Chwałowicach
i przyciągnęła do placówki wielu miłośników
podróży. Przygotowano dla nich dziesięć
prelekcji na temat wypraw po Polsce, Afryce,
Grenlandii, Ameryce Południowej czy Australii,
ale też warsztaty, kiermasze książek i biżuterii
etnicznej. Najciekawsze były oczywiście wspomnienia podróżników, na co dzień dziennikarzy,
fotografików, wykładowców, reporterów, czy
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socjologów, którzy wyruszając w nieznane odważyli się zrealizować swoje marzenia, nawet te
najbardziej nietypowe. — Przez dziesięć lat, począwszy od 2003 roku realizowałem akcję „Czas
kamienia”. Rozpocząłem ją na Górze Mojżesza
na Synaju, a zakończyłem na boliwijskiej Sajamie. W tym czasie przemierzyłem ok. 500 tysięcy
kilometrów na pięciu kontynentach i na wielu różnych górskich szczytach zakopałem polietylenowe
pojemniki, które przekornie nazwałem kapsułami
przetrwania. Do środka każdego z pojemników
włożyłem fotografię związaną z moim życiem
i mały kamień pochodzący z miejsc ważnych dla
mnie ze względów kulturowych i emocjonalnych,
m.in.: z Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, świątyni Artemidy w Efezie, czy mauzoleum
Taj Mahal. Jako pierwsza zniszczeniu ulegnie
fotografia, potem sam pojemnik, który rozpadając
się po kilkuset latach, uwolni kamień. Z punktu
widzenia długości życia człowieka i trwania naszej
cywilizacji taki kamień jest wieczny — mówił Tadeusz Prociak, który wyjaśnił, że jego akcja jest
próbą dyskursu filozoficznego z rzeczywistością
i formą rozliczenia się z fotografią. Prociak mówił w Chwałowicach o świadomym uprawianiu
fotografii w kontrze do powszechnej dziś „obrazkowej nerwicy natręctw”. Zaprezentował

też zdjęcia z kilku cykli, zrealizowanych właśnie
w ramach akcji „Czas kamienia”, które zachwyciły przede wszystkim niebanalnym i zaskakującym ujęciem wybranych przez autora tematów,
takich jak wyobcowanie, czy samotność.
— Po raz pierwszy w tak dużym stopniu zaangażowaliśmy się we współorganizację „Karawany”,
oczywiście nie żałujemy, choć prowadzenie całego
festiwalu sprawiło, że nie mogliśmy wysłuchać
wszystkich ciekawych prelekcji — mówi Anna
Rycman, na czas festiwalu – prowadząca imprezę, na co dzień – dyrektorka Społecznej Szkoły
Podstawowej im. J. Kukuczki. Niewykluczone,
że placówka podejmie wyzwanie organizacji
„Małej karawany”, adresowanej głównie do
uczniów, ale na razie koncentruje się na przyszłorocznej wyprawie w Himalaje (szerzej na
stronie 24). Dlatego też biorąca udział w rybnickim festiwalu społeczność tej szkoły, szczególnie
zainteresowała się prelekcją himalaisty Adama
Bieleckiego. W trakcie spotkania „Od Beskidów
po Himalaje” opowiedział on o drodze, jaką
musiał pokonać, aby stać się jednym z czołowych
himalaistów młodego pokolenia. — Podobało
mi się, jak opowiadał o górach. Napisał też fajną
książkę „Spod zamarzniętych powiek” — mówi
z uznaniem uczennica Maja Węgrzyk. — Spotkanie z Adamem Bieleckim trwało ponad trzy
godziny, bo po prelekcji publiczność miała jeszcze
sporo pytań — podsumowuje Krzysztof Łapka,
organizator „Karawany”, którego cieszy rosnące
z roku na rok, zainteresowanie podróżniczym
festiwalem. Tegoroczna impreza wygrała nawet
z wyjątkową w czasie pierwszego kwietniowego
weekendu, słoneczną pogodą.
(S)
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MISTRZOSTWA DLA TANCERZY. 9 kwietnia, po raz drugi w Rybniku, odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Województwa Śląskiego Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle
Viverso 2017. Na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpiło niemal 700 tancerzy w wieku
od sześciu do ponad trzydziestu lat, którzy trenują w zrzeszonych w związku klubach tańca
sportowego. Przez całą niedzielę komisja sędziowska oceniała popisy solistów, duetów, grup
i formacji m.in. z Rybnika, Kielc, Łodzi, Wrocławia, Szczecina i Lublina w kilku kategoriach
wiekowych i różnych tanecznych stylach. Uczestnicy turnieju najczęściej wybierali taniec
jazzowy i współczesny. Była też salsa oraz balet, nowość na tego typu imprezach. — Turniej
został rozegrany według przepisów obowiązujących w PZTF. Sędziowie oceniali technikę,
choreografię i image, a tancerze tańczyli do z góry narzuconej muzyki. Tak jak w tańcu
towarzyskim byli oceniani w poszczególnych klasach tanecznych. Mogli więc awansować
i „wytańczyć” sobie wyższą klasę — wyjaśnia Izabela Barska-Kaczmarczyk ze Studia Tańca
Vivero, współorganizatora turnieju i jedynego w Rybniku klubu zrzeszonego w Polskim
Związku Tańca Freestyle. Szczegółowe wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach
wiekowych i stylach tanecznych dostępne są na stronie www.studiotancavivero.pl.

38

Sabina Horzela-Piskula

PEŁNOLETNI FESTIWAL, NIELETNI WYKONAWCY. — To już 18. edycja Festiwalu Muzyki Instrumentalnej i cieszymy się, że tak liczna grupa utalentowanych młodych ludzi bierze w nim udział. Wysłuchaliśmy
179 wykonawców z 17 miast, m.in. z Cieszyna, Wisły, Tarnowskich Gór, Tworkowa, Wadowic, Krakowa
i Łazisk Górnych. Od kilku lat mniej jest keyboardzistów, przybywa za to flecistów, skrzypków i pianistów
— mówi Łucja Stawarska, dyrektorka Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku, które zorganizowało
festiwal. Zdaniem jurorek, poziom występów był wysoki i wyrównany, szczególnie w kategorii szkół
muzycznych, dlatego Jadwiga Baron, Katarzyna Popek i Elżbieta Stawarska nie miały łatwego zadania
wybierając laureatów. Nagrodzono ponad 40 młodych muzyków w kilku kategoriach, a 12 występów
z udziałem najlepszych z najlepszych, wysłuchała publiczność, która 25 marca wzięła udział w koncercie
laureatów. W Domu Kultury w Chwałowicach zabrzmiały m.in. utwory Vivaldiego, Rachmaninowa, czy
Piazzolli. Wprawdzie w finałowym koncercie zabrakło przedstawicieli rybnickich placówek, ale nie znaczy
to, że nie było ich w gronie nagrodzonych. III miejsce wśród laureatów szkół muzycznych w najmłodszej
grupie wiekowej (do 10 lat) zajęła pianistka Emilia Papierok (Szkoła Muzyczna Szafranków), a w tej
samej kategorii wiekowej w pozostałych placówkach artystycznych drugi był pianista Nikodem Szulik
(DK Chwałowice), a trzeci – Oskar Dzieńkowski (SOM), grający na organach elektrycznych.

JEJ WYOBRAŹNIA. — Malować zaczęłam ponad dziesięć lat temu, po przejściu na emeryturę. Wtedy trafiłam do zespołu „Oblicza” prowadzonego przez artystę Mariana Raka. Maluję
z potrzeby serca i ducha, czasem są to kwiaty i przyroda, a czasem chce mi się zaszaleć i wejść
w inne, tajemnicze i przenikające się światy. Tematyka moich obrazów jest więc różnorodna
– od pejzaży i portretów po abstrakcje. Prezentowane tutaj prace pochodzą z różnych lat, ale
większość jest nowych — mówi Krystyna Misala o swoich obrazach, które pokazała 10 kwietnia
w Galerii Oblicza TZR. W wernisażu wystawy pt. „Realizm i moja wyobraźnia” wzięli udział
członkowie zespołu Oblicza, przyjaciele, znajomi oraz rodzina rybniczanki, która uprawia malarstwo olejne, ale sięga też po inne techniki, jak rysunek ołówkiem, czy akryl. — Niektóre z jej
obrazów zawierają bliżej nieokreślone przestrzenie i jakąś tajemniczą treść. Ich sens pozostaje
wieloznaczny, zaszyfrowany i trudny do uchwycenia. Krystyna Misala zaciera granice między
tym, co realne, a tym co wyobrażalne, między tym, co może być dostrzeżone w otaczającym nas
świecie, a tym, co jest czystą projekcją jej wyobraźni — ocenił twórczość Krystyny Misali artysta
Marian Rak. Wystawie towarzyszyła muzyka Bogumiła Misali, syna artystki, który skomponował
ją specjalnie na ten wernisaż. Wystawę „Realizm i moja wyobraźnia” można oglądać do 1 maja.

KURCZAKI W TEATRZE. — Najtrudniejsza do zrobienia jest kurka, bo do środka
trzeba włożyć pudełeczko i lepić wokół niego. W domu mamy już podobnego
baranka i kurkę — mówi Agata Troszka. — To nie było trudne, bo pani wszystko
nam dokładnie wytłumaczyła. Zrobiłam dwa kurczaki i ptaszki oraz trzy motylki.
Bardzo lubię takie zajęcia — dodaje jej młodsza siostra Marta. Pani, która „wszystko dokładnie wytłumaczyła” to Barbara Budka, a zajęcia, w jakich uczestniczyły
nie tylko dzieci – to „Warsztaty przy kawie”, organizowane cyklicznie przez
Teatr Ziemi Rybnickiej. Tym razem uczestniczki pracowały z gliną szamotową,
a tematem była Wielkanoc, stąd kurczaki ozdabiane m.in. wzorami z koronek.
— To przestrzenne prace, które będą teraz wypalane w piecu. Potem można je
pomalować farbami akrylowymi lub temperowymi, ale i bez tego nasze kurki są
wyjątkowo dekoracyjne. Wystarczy ustawić je na tle bukszpanu i wielkanocna
ozdoba gotowa. Można też zrobić z nich lampiony, wkładając do środka świeczkę,
a ulepione z gliny zawieszki w kształcie ptaków i motyli – powiesić na wiosennych
gałązkach — radziła Barbara Budka.
Dominika Ingram-Nowaczyk
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NA SKRZYDŁACH BATIKU. Przypominające książki, sakralne dyptyki to zwykle niewielkie, połączone
zawiasami tabliczki, zwane też skrzydłami. Przypominające dwuskrzydłowe ołtarze dyptyki Doroty
Wielkosielec są nietypowe nie tylko ze względu na spore rozmiary, ale przede wszystkim na materię i
technikę wykonania. Mowa o batiku, którego zaskakujące barwne efekty, uzyskane na trzymetrowych
bawełnianych płótnach podziwiać można w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie zawisło kilkanaście prac tej warszawskiej artystki. — Jestem kolorystką i w batikowych kompozycjach poszukuję
głównie ciekawych rozwiązań kolorystycznych. Batik, w przeciwieństwie do malarstwa, nie pozwala
uzyskiwać wszystkich możliwych kolorów w jednej pracy, bo każde poprzednie farbowanie decyduje
o następnym kolorze. Batik jest też bardzo pracochłonną techniką, gdyż polega na wielokrotnym
farbowaniu, woskowaniu i suszeniu tych samych płócien — mówi Dorota Wielkosielec, która swoje
wielkie batiki tworzy zawsze w czasie wakacji. Podczas wernisażu artystka opowiadała rybniczanom
o tym skąd wywodzi się batik, jak trafił do Polski i jak został tutaj zapomniany oraz w jaki sposób
reaktywowała go historyk sztuki Zofia Bisiak, od której uczyła się Dorota Wielkosielec. — Moje prace
zwykle budzą spore zaciekawienie. Technika batiku wciąż jest u nas mało znana, a ludzi przyciąga
też ich wyjątkowa kolorystyka — mówi artystka. Jej wielkoformatowe batiki z lat 2011-2014 można
oglądać w Galerii Sztuki do 28 maja.
Wacław Troszka

FOTOGRAFIE I FOTOGRAFICY. W ostatni weekend marca w Klubie Energetyka Fundacji
EDF Polska odbyła się 14. edycja Rybnickiego Festiwalu Fotografii, który od lat jest prawdziwym świętem dla miłośników tej dziedziny sztuki. Jak co roku w całym KE można było
oglądać indywidualne wystawy zdjęć cenionych autorów uprawiających bardzo różne
gatunki fotografii. Ale kwintesencją festiwalu są jednak spotkania autorskie z fotografikami
wybitnymi, zdobywającymi nie tylko nagrody, ale i uznanie samych widzów. W tym roku
z festiwalową publicznością spotkali się m.in. Filip Springer, który nie tylko jest cenionym
fotografikiem, ale również autorem zajmujących książek o polskiej architekturze i przestrzeni, by wymienić tylko „Wannę z kolumnadą”. W Rybniku Springer opowiadał jednak
głównie o swej przygodzie z fotografią. Klasycznym, oszczędnym w stosowaniu „środków
stylistycznych” aktem para się za to inny gość festiwalu Arkadiusz Branicki. Jak zawsze
w drugim dniu festiwalu odbyły się warsztaty dla fotografujących. Ich tematem była reklamowa fotografia produktowa, której arkana przybliżył doświadczony praktyk Artur Nyka.
Nowością była możliwość kupienia na miejscu albumów ze zdjęciami bohaterów festiwalowych spotkań autorskich. Mimo całkiem wysokich nieraz cen cieszyły się dużą popularnością.

Młokos z saksofonem

Wacław Troszka

Stanach Zjednoczonych. Specjaliści podkreślają,
że w jego grze słychać wpływy jazzu i folku, ale
też muzyki klasycznej.
Nieczęsto się zdarza, że 22-letni muzyk jest liderem cenionego już jazzowego
— Koncert Kuba Więcek Trio okazał się znazespołu. I choćby tylko z tego względu kolejny koncert z cyklu Jazz w Teatrze, komitym wydarzeniem artystycznym. Planując
który odbył się 4 kwietnia był dla miłośników jazzu i muzyki w ogóle, nie lada go jakieś pół roku wcześniej, nie mogłem wiewydarzeniem.
dzieć że kariera Kuby nabierze takiego rozpędu.
Młody rybniczanin, saksofonista Kuba oczywiście absolwentem Szkoły Muzycznej Sza- Debiutancka płyta zespołu „Another raindrop”
Więcek wystąpił ze swoim trio i zagrał m.in. franków, wychowankiem Krzysztofa Biskupa została wydana w prestiżowej serii Polish Jazz,
wszystkie utwory z wydanej niedawno swojej i Artura Motyki. Jeszcze w czasie nauki w szko- a jej promocja miała miejsce właściwie we wszystdebiutanckiej płyty „Another raindrop”. Za le współtworzył działające w niej, wyróżniane kich krajowych mediach muzycznych. Podczas
jej sprawą trafił na okładkę kwietniowego wy- na konkursach i przeglądach jazzowe trio. koncertu mieliśmy okazję usłyszeć wszystkie
dania polskiej edycji „Jazz Forum”, w którym W 2013 roku po zakończeniu nauki w rybnickiej kompozycje z krążka, które na żywo uważam
znalazła się również bardzo pochlebna recenzja szkole wyjechał do Holandii, by tam kontynu- zabrzmiały jeszcze lepiej niż na płycie. Znakomita
jego płyty.
ować swą muzyczną edukację na wydziale jazzu sekcja rytmiczna w osobach Michała Barańskiego
Kuba na saksofonie gra od 11. roku życia. Jest konserwatorium w Amsterdamie. Dziś jest i Łukasza Żyta razem z liderem zaprezentowała
studentem najwyższy kunszt muzyki improwizowanej, dając
prestiżowe- słuchaczom wiele powodów do zadowolenia. BarW przypadku Kuby Więcka można
go Rhyth- dzo zróżnicowane o szerokim wachlarzu stylistyczmówić o prawdziwym debiucie
mic Music nym utwory, pokazały całą gamę umiejętności
z przytupem
Conservato- kompozytorskich Kuby i technicznych, jako „rasorium w Ko- wego” saksofonisty. Mam nadzieję, że jego kariera
p e n h a d z e będzie się rozwijać tak dynamicznie jak jego dei ma za sobą biut i zostanie kolejnym rybniczaninem w gronie
koncerty w wysoko cenionych muzyków grających jazz,
wielu kra- czego mu z całego serca życzę — mówi Michał
j a c h E u - Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej.
ropejskich
Po koncercie na Kubę czekało spore grono
m.in. w Da- osób urzeczonych jego oryginalną muzyką.
nii i w An- Sprzedał więc sporo płyt i rozdał proporcjonalglii, a także w nie dużo autografów.
(WaT)
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W krainie słów

POLECA!

z Metropolitan Opery w Nowym Jorku.
Najbardziej wiedeńska z oper Richarda
Premiera spektaklu „W krainie słów”
Straussa, twórczo nawiązująca do lekkich
w wykonaniu działającego w TZR Teatru
i pikantnych dzieł W. A. Mozarta. Pełna
Dziecięcego „Guziczek”. W maju, przedstaprzebieranek, żartobliwych i niegroźnych
wienie wyreżyserowane przez Izabelę Karpomyłek oraz oszustw historia młodego
wot, będzie można zobaczyć dwukrotnie.
kochanka Marszałkowej, którego uczuciem
5 maja, piątek – g. 18
darzy również młodziutka Zofia. Kanadyj7 maja, niedziela – g. 16
ski reżyser Robert Carsen umieścił akcję
w schyłkowym okresie cesarstwa HabsburKabaret Moralnego Niepokoju gów, co ma podkreślić podtekst opery, jakim
Najnowszy program Kabaretu Mo- jest konflikt klasowy. W roli Marszałkowej
ralnego Niepokoju, w którym, wbrew Renée Fleming, amerykańska śpiewaczka
oczekiwaniom wielbicieli popularnego i laureatka Nagrody Grammy, określana
miniserialu internetowego stworzonego jako najlepsza odtwórczyni tej postaci w
przez Roberta Górskiego i jego kompa- ostatnich trzech dekadach.
nów nie będzie polityki. „Maj zaczyna się
13 maja, sobota – g. 18.30
we wtorek”, czyli duża dawka humoru oraz
pytania o istotę sztuki i relacje międzyludzMichał Bajor
kie podane w formie zabawnych skeczów
Kto jeszcze nie miał okazji wysłuchać
i gagów.
Michała Bajora „na żywo”, będzie
6 maja, sobota – g. 17
mógł to zrobić przy okazji jego recitalu „Moja miłość”. Pierwotnie koncert
Kawaler z różą
planowany był na marzec, ale z powodu
wprost z Nowego Jorku
choroby artysty został przeniesiony na
„Kawaler z różą”, czyli kolejna trans- maj. Wokalista czaruje i wzrusza swym
m i s j a p r z e d s t a w i e n i a o p e r o w e g o głosem już od przeszło 40 lat, a tym
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razem zaprezentuje najpiękniejsze piosenki o miłości. Większość z nich to znane
przeboje, które na trwałe zapisały się
w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
Będzie więc „Prześliczna wiolonczelistka”
i „Odkryjemy miłość nieznaną”, ale też
dwa premierowe utwory, które na płycie
Michał Bajor zaśpiewał z Alicją Majewską
i Anią Wyszkoni.
19 maja, piątek – g. 19

Koncert trzech tenorów
Występ trzech obdarzonych wspaniałymi głosami tenorów młodego
pokolenia. Solistom Opery Narodowej
- Jędrzejowi Tomczykowi, Tomaszowi Traczowi i Aleksandrowi Kruczkowi towarzyszyć będą uzdolnieni, młodzi kameraliści,
którzy na co dzień występują z najlepszymi
orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych,
wirtuozi skrzypiec i fortepianu. Zabrzmią
największe przeboje opery i operetki,
pieśni neapolitańskie oraz światowe arie
największych kompozytorów.
20 maja, sobota – g. 18

Nr 4/550; kwiecień 2017

Na koncert Mariusza Kalagi z zespołem zaprasza
Klub Kultury „Harcówka”. Na scenie klubu przy ul.
Zakątek 19 w Ligocie-Ligockiej Kuźni zabrzmią największe przeboje tego popularnego artysty, przed laty
członka zespołu Gang Marcela, znanego wykonawcy
śląskich szlagierów. Koncert dedykowany jest wszystkim mamom z okazji ich święta.
20 maja, sobota – g. 18

Piknik na kampusie
Po zimowej przerwie powracają organizowane
przez stowarzyszenie Instytut Społeczny „Silesia”
i TZR rodzinne pikniki na Kampusie przy ul. Rudzkiej 13. W programie pierwszego w tym sezonie spotkania w plenerze zaplanowano warsztaty artystyczne
dla dzieci oraz gry i zabawy dla całych rodzin. Będą
też strefy: ciszy, książki oraz gastronomiczna.
21 maja, niedziela – g. 10-13

Dzieci rodzicom
Muzyczno-taneczne spotkanie przygotowane
przez Młodzieżowy Dom Kultury. Dzieci i młodzież
biorący udział w tanecznych zajęciach organizowanych w MDK-u zaprezentują swoje talenty i umiejętności, które nabyli w ciągu mijającego roku szkolnego. Prezentacja efektów całorocznej pracy skierowana
jest nie tylko do rodzin i przyjaciół młodych tancerzy,
ale do wszystkich, którym bliski jest taniec.
23 maja, wtorek – g. 17

Wielkie dzieła i nagrody
dla twórców kultury
Uroczystość wręczenia przez prezydenta Piotra
Kuczerę nagród w dziedzinie kultury osobom zaangażowanym w kulturalne życie miasta i regionu.
Uhonorowani nagrodami oraz goście uroczystości wysłuchają koncertu symfonicznego „Wielkie dzieła, młodzi
wykonawcy” w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej im. Braci
Szafranków pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.
Filharmonikom towarzyszyć będą utalentowani soliści,
uczniowie rybnickiej szkoły muzycznej, którzy odnieśli sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.
Jako gość specjalny wystąpi Lidia Grychtołówna, która wykona Koncert G-dur Mozarta. Artystce wręczony zostanie
również tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rybnika.
31 maja, środa – g. 18
(D)
Poniedziałkowe
seanse dla starszych
i młodszych wielbicieli
dobrego
kina.
Projekcje rozpoczynają
się o g. 13, bilety
w cenie 8 zł.
• 8 maja – Był sobie pies
(reż. Lasse Hallström)
• 15 maja – Subtelność (reż. Christian Vincent)
• 22 maja – Chata (reż. Stuart Hazeldine)
• 29 maja – Komunia (reż. Anna Zamecka)
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Przestrzeń dla wyobraźni
— Świętujemy pierwszy mały jubileusz — mówi Zofia Paszenda
o V Rybnickim Dziecięcym Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń Wyobraźni”,
który odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej 5 i 6 kwietnia.
— Po raz pierwszy w tym roku festiwal
zyskał międzynarodowy charakter, dzięki
teatrowi ze Lwowa, który przedstawił
w Rybniku spektakl o przyjaźni pt. „Kwiatkowy sklepik”, zagrany w języku ukraińskim, ale na tyle uniwersalny w odbiorze,
że dzieci bez problemów zrozumiały
jego wymowę i bardzo ciepło go przyjęły.
Festiwal z roku na rok się powiększa
i kto wie, czy nie będziemy musieli nieco
zmienić jego formuły. Przyjeżdża do nas
coraz więcej grup teatralnych, więc chyba
stajemy się „dobrą marką” — mówi Zofia Paszenda, która wspólnie z Izabelą
Karwot współorganizowała festiwal,
a pomogły im w tym Teatr Ziemi Rybnickiej, Młodzieżowy Dom Kultury, Dom
Kultury w Boguszowicach i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „IZART”.
W dwudniowym przeglądzie wzięło
udział blisko 300 dzieci z 14 teatrów m.in.
ze wspomnianego już Lwowa, ale też
z Torunia, Świdnicy, Serocka, Tychów,
Świerklan, czy Raciborza. Festiwal jest
więc doskonałą okazją nie tylko do prezentacji różnorodnych spektakli, ale też
do integracji dziecięcych zespołów w czasie
spotkań i warsztatów, które odbyły się
w TZR, bibliotece i w „Okrąglaku”. Zajęcia z pantomimy, teatru tańca, animacji
lalek, dykcji, improwizacji, papierowego
teatru kamishibai, czy plastyki poprowadzili tam m.in. Wojciech Chowaniec, Marek
Żyła, Tomasz Koźlik i Barbara WójcikWiktorowicz.

— Przywiesiłam karteczkę z hasłem dopingującym naszą drużynę – „Bum Bum Cyk,
wygramy! Już pierwsze miejsce zarezerwowane
mamy!”. Naprawdę myślę, że wygramy bo
widzowie bardzo bili nam brawa i wszyscy
nas chwalili. Pokazaliśmy „Księgę dżungli”,
a ja zagrałam rolę Akeli — mówi Marysia
z toruńskiego teatru Bum Bum Cyk, która
wspólnie z Julką, Bartkiem, Łukaszem
i grupą innych dzieci wzięła udział w zajęciach plastycznych. Okazuje się, że Marysia
miała nosa do werdyktu, bo jurorzy – Dariusz
Wiktorowicz, Elżbieta Łągwa-Szelągowska
i Agata Dawidowicz – przyznali teatrowi
Bum Bum Cyk z Torunia pierwsze miejsce,
ex aequo z lwowskim teatrem Spirograpf. Co
więcej, założona w 2007 r. grupa z toruńskiej
Szkoły Podstawowej nr 18 i jej interpretacja
historii Mowgliego z „Księgi Dżungli”,
spodobała się też dziecięcemu jury. Zasiedli
w nim przedstawiciele teatrów Supełek, Miodzio, Guziczek, Coś Więcej, Na Cztery Łapy
i Szydełko, którzy również przyznali grupie
Bum Bum Cyk pierwsze miejsce, tym razem
ex aequo z teatrem Miodzio z Raciborskiego Centrum Kultury, za spektakl „Między
światami”.
Warto dodać, że w TZR pokazano też
dwa pozakonkursowe przedstawienia
– „Siedem księżniczek na wieży” boguszowickiego Supełka i „Rekruta” teatru
Epidemia z Bierunia, który miał zagrać na
płycie rynku, ale kapryśna aura pokrzyżowała te plany.
(S)

Sabina Horzela-Piskula

Mariusz Kalaga
zaśpiewa dla mam

Uczestnicy festiwalu mieli okazję do zrealizowania twórczych i kreatywnych pomysłów w trakcie najróżniejszych zajęć
warsztatowych
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Lekcja (nie tylko) muzyki
Prowadzący Filharmonię Rybnicką Sławomir Chrzanowski nie po raz
pierwszy okazał się nie tylko wytrawnym dyrygentem, ale i pedagogiem.

Kulturalnym skrótem
w 28 marca Teatr Ziemi Rybnickiej gościł uczestników
miejskich eliminacji 62. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Jurorzy: Jadwiga Demczuk-Bronowska
(przewodnicząca), Izabela Karwot i Jarosław Hanik
ocenili słowne prezentacje 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii recytatorów najwyżej ocenili
występy Natalii Karwot, Julii Grzebak i Jakuba Adamczuka. W turnieju poezji śpiewanej najlepiej wypadły
Martyna Wrona, Aleksandra Korus i Anna Drewniok
i to one, wspólnie z Natalią Karwot i Julią Grzebak,
reprezentowały miasto podczas eliminacji regionalnych,
jakie w połowie kwietnia odbyły się w katowickim teatrze Korez. Tam Natalia i Julia otrzymały wyróżnienia.
w W Wielką Środę 12 kwietnia, dr Jacek Kurek zabrał
swych wiernych słuchaczy zgromadzonych w bibliotece
głównej w podróż do hiszpańskiego Toledo. Wyprawa
z monumentalnego, portretowanego przez El Greco
miasta, poprzez andaluzyjską Kordobę, doświadczony
cierpieniem serbski Belgrad, czy stworzone przez literaturę przestrzenie włoskiej Werony prowadziła na Śląsk.
— Toledo to miasto, które nauczyło mnie miłości do
Śląska — mówił Jacek Kurek posiłkując się fotografiami
portretującymi jego rodzinny Chorzów oraz obrazami
El Greco i śląskiego twórcy Piotra Pilawy. W Wielkim
Tygodniu nie mogło zabraknąć wątków religijnych, bo,
jak mówił dr Kurek, uroczystości religijne, czy to w miastach Hiszpanii czy w świętochłowickiej dzielnicy Lipiny
łączy jedno: ta sama tęsknota za Bogiem, pięknem i za
tym, by życie miało zapach, powab i dotyk. — Wiara
i niewiara to dwie części naszej ludzkiej rzeczywistości,
rzecz w tym byśmy w niej nieustannie zadawali sobie
pytanie o to dokąd idziemy. Wszystko jest w Wielkim
Tygodniu możliwe: zwłaszcza życie, umieranie i zmartwychwstanie. Kolejny wykład dr Jacka Kurka, tym
razem o ogrodach zaplanowano na 17 maja na g. 11.
w Szkoda, że rybniccy melomani nie mieli okazji obejrzenia
transmisji z nowojorskiej Metropolita Opera „Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego w premierowej
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rygenta o rodzajach tańca, tańcu
jako zjawisku obecnym w życiu
człowieka od najdawniejszych
czasów, podkreślającym ich
obyczajowość oraz towarzyszącym w różnych sytuacjach. SłaW czasie prezentacji kroków poszczególnych tańców maestro Sławomirowi Chrzanowskiemu partnerowała skrzypaczka Anna Wieczorek
womir Chrzanowski prześledził
też ewolucję mody na poloneza jako tańca muzyki i doznań płynących z jej słuchania,
studniówkowego od „Pożegnania Ojczyzny” rolą koncertów edukacyjnych jest prezentacja
Ogińskiego do najczęściej wykorzystywanego odpowiednich zachowań w sali koncertowej czy
obecnie poloneza Wojciecha Kilara z „Pana teatralnej. Jak wynikało z odpowiedzi widzów,
Tadeusza”. Młoda publiczność, choć nieśmiało, wielu z nich było na filharmonicznym koncercie
podjęła interaktywną zabawę i odpowiadała na po raz pierwszy i taka lekcja, nie tylko muzyki,
pytania prowadzącego. Można się jednak było bardzo się na uczniom przyda.
(r)
* Utwór ten przez wiele lat towarzyszył drużynom żużdomyślić, że lekcji wychowania muzycznego
lowców wychodzących do prezentacji przed meczami libyło zbyt mało, o ile w ogóle jakieś były.
Ale obok przekazania wiadomości z historii gowymi odbywającymi się na stadionie przy ul. Gliwickiej
Wacław Troszka

Pod jego batutą zagrała zarówno orkiestra,
jak i trzy setki dzieciaków, które przybyły do
Teatru Ziemi Rybnickiej na kolejny koncert
edukacyjny zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków przy
wsparciu TZR. Wdzięcznym tematem trzeciego już koncertu był taniec rozumiany jako
forma muzyczna od najdawniejszych tańców
dworskich poprzez tańce narodowe do latynoamerykańskich. Zostały one przez orkiestrę zilustrowane m.in. gawotem, menuetem,
polonezem, mazurem, tangiem, rumbą, polką
i czardaszem, zaś na zakończenie zabrzmiał
marsz. I to marsz nie byle jaki, bo z filmu „Most
na rzece Kwai”*, który został „wygwizdany”
nie tylko przez młodą publiczność, ale samych
muzyków. Muzyce towarzyszyła opowieść dy-

obsadzie z 2013 r., z polskimi śpiewakami w głównych
teksty własnego autorstwa. Łączny czas prezentacji nie
rolach męskich – Mariuszem Kwietniem (Oniegin)
może przekraczać 10 minut. Uczestników oceniać będą
i Piotrem Beczałą (Leński). Zatem nie mieli też okazji być
znawcy gwary i tradycji śląskiej, którzy zwrócą uwagę
świadkami protestów części premierowej publiczności
na poprawność gwarową, interpretację tekstu, strój, czy
przeciwko polityce Putina wobec rosyjskich gejów (był
grę aktorską. Konkurs, który odbędzie się 17 maja, ma
nim również Czajkowski) oraz udziałowi w przedstana celu uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę,
wieniu zaprzyjaźnionych ponoć z rosyjskim przywódcą
historię, obyczajowość i gwarę Śląska. Szczegóły i karta
Anny Netrebko (Tatiana) i ówczesnego dyrygenta Walezgłoszenia na stronie www.dkniewiadom.eu.
rija Giergijewa. Plusem ostatniej (22 kwietnia) transmisji
w Konkurs plastyczny i nowy polski serial animowany dla
tej opery w Teatrze Ziemi Rybnickiej w ramach projektu
dzieci są elementami ogólnopolskiego projektu „Przytu„The Met: Live in HD” był natomiast fakt jej skrócenia
lam, bo lubię”. Uczestniczy w nim blisko 30 kin i domów
do „tylko” 3 godzin i 40 min (z 4,5 g). Z premierowej
kultury z całego kraju, a współorganizatorem projektu
obsady pozostała główna bohaterka Anna Netrebko
jest Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu.
(Tatiana), zaś szwedzki baryton Peter Mattei w roli OnieJednym z celów akcji jest uczenie dzieci i ich bliskich
gina dzielnie sobie radził z ariami w języku rosyjskim.
przywiązywania uwagi do małych gestów i słów, dzięki
Dla odbiorców transmisji bonusem jest także zajrzenie
którym tworzymy i utrzymujemy dobre relacje z innymi.
za kulisy i obserwowanie w przerwach przygotowań
W ramach projektu odbędzie się konkurs plastyczny dla
do kolejnego aktu, a dla anglojęzycznych interesujące
dzieci od 3 do 10 lat, który polega na wykonaniu pracy
rozmowy z wykonawcami. Kolejna transmisja 13 maja;
w dowolnej technice, w formacie A4, obrazującej hasło:
w programie „Kawaler z różą” Richarda Straussa.
„Przytulam, bo lubię”. Prace przyjmowane są do 9 maja,
w W ubiegłym roku były gęsi, w tym smoki – działający
a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 maja w Inw Domu Kultury w Boguszowicach dziecięcy Teatr Fikdustrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu, podczas
Mik raz po raz zaskakuje ciekawą premierą. Tym razem
finału projektu. Wówczas odbędzie się specjalna projek16 młodych aktorów przybliżyło historię Hieronima
cja wybranych odcinków serialu, a towarzyszyć jej będą
i Hieronimki, czyli smoczego rodzeństwa, w spektaklu
atrakcje dla całych rodzin. Regulamin i podstawowe
wyreżyserowanym przez Izabelę Karwot, która na co
informacje dotyczące programu jego finału znajdują
dzień pracuje z boguszowicką grupą. Premiera „Przygód
się na stronie internetowej współorganizatorów (www.
smoczego rodzeństwa Hieronima i Hieronimki” odbyła
dkniewiadom.eu).
się 22 kwietnia w DK w Boguszowicach przy wypełniow 27 i 28 maja w działającym od niedawna Centrum
nej po brzegi sali, a dzień później spektakl wystawiono
Sztuki i Rekreacji MOVYTZA przy ul.kard. Kominka 43b
jeszcze dwukrotnie w ramach „Bajkowej Niedzieli” –
na osiedlu Nowiny odbędzie się casting do darmowych
cyklicznej teatralnej imprezy dla najmłodszych widzów.
warsztatów teatru tańca, których zwieńczeniem będzie
w Do 12 maja Dom Kultury w Niewiadomiu czeka na
reżyserowany przez Wojciecha Chowańca spektakl
zgłoszenia do XIX Regionalnego konkursu gawędziaplenerowy pt. „Wodowisko”, który 5 sierpnia zostanie
rzy „W Niewiadomiu po śląsku”. Jest on adresowany
wystawiony na pl. Jana Pawła II. Reżyser szuka: tando uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
cerzy, akrobatów, ludzi aktywnych ruchowo, powyżej
którzy powinni przedstawić jedną lub kilka gawęd
15 roku życia, dysponujących czasem między 20 lipca
po śląsku, a występ mogą wzbogacić regionalnym
a 5 sierpnia (więcej informacji: tel. 692 769 545).
strojem i rekwizytami. Dodatkowo premiowane będą
(S), (WaT), (r), (D)
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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 maj
• 2.05., wtorek – dzień wolny od zajęć;
• 3-5.05. – Wycieczka „Dolina Popradu”
– szczegóły na tablicy ogłoszeń;
• 4.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład z cyklu
Świadomy Senior – „Przemoc w rodzinie”;
• 6.05., sobota, godz. 11.00 – Park Kozie Górki,
V Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2017;
• 8.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy
– mec. Szczepan Balicki;
• 10.05., środa, godz. 12.30 – z cyklu Świadomy
Senior: Szkolenie i pokaz – pierwsza pomoc przedmedyczna – zespół ratowników z Woj. Pogotowia
Ratunkowego, oddz. Jastrzębie;
• 11.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Obecność Chopina w twórczości i działalności Ignacego
Paderewskiego” – prof. Maria Warchoł-Sobiesiak;
• 18.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Listy
Morcinka z Dachau, a ewenement europejski na
tle biografii pisarza” – prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz;
• 20.05., sobota, Park Śląski – VI Kongres „Obywatel
Senior” szczegóły na tablicy ogłoszeń;
• 22.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – mec. Gerard Kuźnik;
• 25.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład „Nieznany
Iran” – Wanda Korzuch;
• 28.05., niedziela, godz. 10.30 – Wyjazd na koncert
do NOSPR, z zatoczki przy ul. Rudzkiej.

8 maja, g. 19
UKRYTE DZIAŁANIA
Prod. USA, 2016,
dramat, 127 min.,
scen. i reż.: Theodore Melfi, obsada:
Taraji P. Henson,
Octavia Spencer,
Janelle Mona, Kevin Costner, Kirsten
Dunst, Olek Krupa.
Wyróżniona 3
nominacjami do Oscarów – w tym za najlepszy film roku – niezwykła, nieznana do tej
pory prawdziwa historia trzech błyskotliwych
kobiet afro-amerykańskiego pochodzenia,
które na przełomie lat 50. i 60. XX wieku
podjęły pracę dla NASA. Pokonując niewyobrażalne przeszkody społeczne i obyczajowe, pomogły wysłać w kosmos pierwszego
Amerykanina, astronautę Johna Glenna,
inicjując tym samym kosmiczny wyścig między światowymi mocarstwami. W obsadzie
pochodzący z Rybnika Olek Krupa.

DKK w maju

Zapraszamy na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane
w rybnickiej bibliotece.
17 maja o g. 17 w bibliotece głównej (ul.
Szafranka 7) porozmawiamy o kryminale Katarzyny Bondy pt. „Pochłaniacz”, pierwszej
części tetralogii „Cztery żywioły”. Bohaterką tej
opowieści jest Sasza Załuska, była policjantka,
aktualnie specjalizująca się w tworzeniu profili
zabójców, której pierwsze zadanie zleca właściciel klubu muzycznego w Sopocie. Sprawa wydawała
się prosta, lecz nieoczekiwanie łączy się z niewyjaśnioną
zagadką morderstwa dwojga nastolatków sprzed ponad
dwudziestu lat. Kluczem do rozwikłania historii może się
okazać pewna piosenka.
25 maja o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30)
tematem spotkania będzie powieść Pam Jenoff pt.
„Dziewczyna komendanta”. To romans rozgrywający się
w czasie II wojny światowej w okupowanym przez nazistów Krakowie. Młodej
Żydówce udaje się przetrwać dzięki pomocy rodziny męża. Przyjmuje nową
tożsamość i jako Polka Anna Lipowska poznaje przystojnego, niemieckiego
oficera, który proponuje jej pracę. Dziewczyna się zgadza i podejmuje niezwykle niebezpieczną grę. Zapraszamy do lektury i na spotkania!
(m)

Wiersze 60+

W rybnickim muzeum można już kupić publikację pt. „Masa upadłościowa.
Tomik poezji rybnickich seniorów”. Zawiera ona 30 spośród 415 wierszy nadesłanych przez seniorów na konkurs poetycki, zorganizowany w ubiegłym roku przez
Rybnicką Radę Seniorów i magistrackie biuro kultury. Tomik, którego tytuł nawiązuje
do zwycięskiego wiersza Janiny Nowak z Orzepowic, kosztuje 6 zł.

15 maja, g. 19
SZTUKA KOCHANIA.
Historia MICHALINY WISŁOCKIEJ
Prod. Polska
2017, biograficzny/dramat, 117
min., reż.: Maria
Sadowska, obsada: Magdalena
Boczarska, Piotr
Adamczyk, Justyna Wasilewska,
Eryk Lubos.
Michalina Wisłocka napisała książkę,
która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka
kochania” podbiła rodzimy rynek księgarski
i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u,
jej autorka musiała przejść długą drogę.
Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości
i przepychanki z bezduszną cenzurą.
Opowieść o powstaniu książki to historia
rewolucji seksualnej w wersji PRL.

22 maja, g. 19
Uczeń
Prod. Rosja,
2016, dramat,
118 min., reż.
Kiriłł Serebrennikow, obsada:
Julia Aug, Petr
Skvortsov, Viktorja Isakowa,
Aleksandra Ravenko.
Świat nie funkcjonuje tak, jak powinien. Światem zawładnęły moce zła.
Jest przepełniony kłamstwem, fałszem
i obłudą. Zbezczeszczono wszelkie cnoty,
a wiarę utracono. Główny bohater, nastoletni Wieniamin, uważa, że wie wszystko
o moralności. Wie, co jest dobre, a co złe;
wie, jak powinno się przestrzegać zasad
i przed kim należy je chronić. Zachowanie
Wieniamina wystawia jego otoczenie na
poważną próbę.

29 maja, g. 19
Klient
Prod. Francja/
Iran, 2016, dramat, 125 min.,
scen. i reż.: Asg h a r Fa r h a d i ,
obsada: Shahab
Hosseini, Taraneh
Alidoosti, Babak
Karimi.
Młode małżeństwo musi nieoczekiwanie
opuścić swoje mieszkanie. Wprowadzają
się do użyczonego przez znajomego lokalu
w centrum Teheranu, nie zdając sobie sprawy, kto był jego poprzednim najemcą. Gdy
w nowym mieszkaniu nieznany sprawca napada na kobietę, jej mąż rozpoczyna prywatne śledztwo. Mężczyzna usiłuje za wszelką
cenę, bez pomocy policji, dotrzeć do agresora, by poznać motywy jego działania. Seria
nieoczekiwanych wydarzeń w dramatyczny
sposób zmieni życie małżonków. Oskar 2017
za najlepszy film nieanglojęzyczny.

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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Abecadło Rzeczy Śląskich

Śląskie kany z Kany
Wiosna to tradycyjny czas organizowania wielu ślubów i wesel. A w tych okolicznościach proponujemy
zerknięcie do biblijnej Kany Galilejskiej, ale będzie to nieco śląskie spojrzenie…
Często śląską kulturę kojarzy się z piwem.
Jest w tym wiele racji, bo przecież w naszych
domach mamy piwnice, a nie jak w innych częściach Polski – sutereny, zaś nazwa – piwnica,
nie wzięła się z niczego, ale z popularności
piwa! Ale również wino ma na Śląsku ciekawą historię. Zatem najprawdopodobniej już
w XIII wieku pierwsze winne krzewy sprowadzili z Francji na Śląsk cystersi. Powód
był prosty – zakonnicy potrzebowali wina do
odprawiania mszy, a kiedy już rośliny zadomowiły się w naszym klimacie, to ich przeróżne
odmiany zaczęły z zakonnych winnic przenikać
do śląskich zagród. Najczęściej sadzono wino
przy południowych ścianach domów, gdzie
roślina pięła się po specjalnie skonstruowanych
drewnianych listwach zwanych szpałkami.
Później po wyciśnięciu soku wino gerowało
w korbflaszach, czyli w wielkich szklanych
baniach osadzonych w wiklinowych koszach
i zatkanych fropym z gerglasem. I takie wino
robiono dawniej w prawie każdej śląskiej rodzinie. Przechowywano go potem na Święta
Bożego Narodzenia, zwłaszcza na 27 grudnia, kiedy na św. Jana Ewangelisty święci się
w kościołach wino.
Z tych regionalnych powodów winem interesowałem się już od dzieciństwa. Początkowo
najbardziej smakowały mi świeże winogrona
rwane często gdzie popadnie. Kiedy zostałem
ministrantem, jednym z moich obowiązków
było mycie ampułek po wodzie i winie, których
zawartość potrzebna była do odprawiania mszy
św. I wówczas z ampułki po winie często spijałem resztki wina mszalnego. Mea culpa! Moja
wina! I tu trzeba wyjaśnić, że wino mszalne,
to nie jakiś tam specjalny gatunek wina, ale

zwykłe wino wytrawne.
Może być białe, różowe lub czerwone, tylko
ze względów praktycznych stosowane jest
najczęściej białe, żeby
ksiądz nie poplamił
obrusu z ołtarza i innej
kościelnej bielizny.
W dzieciństwie bardzo też polubiłem ten
fragment Biblii, który
opowiada jak Chrystus podczas wesela
w Kanie Galilejskiej,
zamienił wodę w wino.
Jednak miałem z tym
kiedyś problem, bo
nie pasowały mi słowa
Śląskie słowo kana ma niewątpliwy związek z Kaną Galilejską, gdzie Chrystus na weselu zamienił
opisu tego wydarzenia
w kanach wodę w wino
w Biblii. Bo w polskich
tekstach przeczytałem „Wesele w Kanie”. znajomi śląscy gospodarze używali na mleko, to
Nawet w niemieckiej biblijce – bo taką z przed- od stworzenia świata nazywa się – KANA. Nie
wojennych czasów mieliśmy po ciotce – było rozumiałem bowiem kiedyś, że słowo KANA,
w tytule jak byk napisane – „Die Hochzeit zu to tylko w śląskiej mowie oznacza duży poKana”. Dlaczego więc, skoro chodzi o KANĘ, jemnik, właśnie stągiew. Więcej, uważałem, że
tekst polskiego opisu tego wydarzenia mówił, KANA jest słowem międzynarodowym, bo po
że „stały tam STĄGWIE” czy „napełnijcie polsku w kościele mówiono – KANA (choć nie
STĄGWIE wodą”. Przecież to kompletnie nie zauważyłem, że odnosiło się to do miejscowości
ma sensu – denerwowałem się zawsze. Prze- a nie do naczynia), w domu po śląsku – była
cież tam powinno być napisane, że stały tam KANA i w niemieckiej biblijce po ciotce – też
KANY i do tych KANÓW Chrystus kazał nalać była KANA. Skoro więc po śląsku, po polsku
wodę. A potem, jak zamienił tę wodę w wino, i po niemiecku była – KANA, to już dla mnie
to kazał te KANY zanieść staroście weselnemu, był to cały świat. Uważałem też, że skoro Chryaby skosztował tego dobrego wina. Zatem na stus w jakiejś miejscowości zrobił taki wielki
skutek mojej lektury byłem po prostu abso- cud i wodę z KANÓW zamienił w wino, to na
lutnie przekonany, że duży pojemnik, jakiego pamiątkę zmieniono nazwę tej miejscowości
na – Kana. A że było to w Galilei, to – Kana
Galiljska. Moją teorię potwierdzały też inne
argumenty. Bo jak ktoś szedł po trochę mleka
do gospodarza, to brał sobie pojemnik o nazwie
– kanka, czyli mała kana. Natomiast jak ktoś
szedł na tanksztelę po benzynę, to był mu wtedy
potrzebny inny rodzaj kany – czyli kanister.
Również z kaną wiązałem słowo kanalizacja.
To miała być taka zakopana w ziemi specjalna
kana, do której się leje brudną wodę, a ona
nigdy się nie napełni, bo ma dziurę. Również
chętnie, ale innym razem opowiem, jak z kaną
można połączyć: kanały, kanoldy, kanarki i
kankana. A tymczasem jednak związek śląskiej
kany z Kaną Galilejska uważam za oczywisty!
Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
Kierunkowskazy przy drodze prowadzącej z biblijnej Kany Galilejskiej do
Nazaretu. Miejscowości dzieli dziesięć kilometrów
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Wielki album Rybnika

(cz. 151)

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!

ZDJĘCIE nr 151/1:
Zdjęcie to zrobiono dokładnie 96 lat temu.
Było to we wtorek 3 maja 1921 roku, w dniu
rozpoczęcia trzeciego, zwycięskiego powstania śląskiego. Nie wiemy gdzie dokładnie
zrobiono to zdjęcie, ale z tablicy pośrodku
można wyczytać, że jest to 10. Kompania 4.
Pułku Piechoty z Raciborza. Jakże interesujące
są ubrania i broń uchwyconych w kadrze
śląskich powstańców. Również forma zapisu
„Pamjontka” – to nie błąd ortograficzny,
ale zapis w śląskiej wersji tego słowa, czyli
w takim przypadku jest to zapis POPRAWNY(!). Zresztą ówcześni Ślązacy nigdy nie
uczyli się języka polskiego w szkole.
ZDJĘCIE nr 151/2:
Oto również zdjęcie z maja 1921 roku,
wykonane w Rybniku na ulicy Rudzkiej. Ten
budynek zresztą bardzo łatwo odszukać. Jest
to dzisiaj dom przy Rudzkiej z numerem „3”.
Najciekawsze jest jednak pytanie, kto znajduje się na tym zdjęciu. Dlatego prosimy dobrze
się przyjrzeć. Może ktoś rozpozna kogoś ze
swojej rodziny?

151/1

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

151/2

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

Jubileusz pełen wspomnień
— Pięćdziesiąt lat temu każdy z państwa coś przyrzekł i tej przysięgi dotrzymał. Dzisiaj świętujecie
miłość, zaangażowanie i oddanie się drugiej osobie — mówił wiceprezydent Janusz Koper do par
małżeńskich świętujących jubileusz Złotych Godów.
Na zorganizowane 21 kwietnia jubileuszowe
spotkanie zaproszonych zostało 12 par, które
tego dnia z rąk Janusza Kopera odebrały listy
gratulacyjne oraz medale przyznane im przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wśród wyróżnionych byli m.in. państwo Helena i Alfred
Bennkowie, którzy poznali się w restauracji na
Dolnym Śląsku. — To było najpierw spotkanie
zawodowe, bo w nowo otwartej restauracji
w Świdnicy pracowałam w kuchni, a mąż był
kelnerem — opowiada pani Helena, która
restauracyjnym gościom najczęściej przygotowywała befsztyki, steki i rumsztyki, a także
barszcz z krokietem, rybę po grecku i po żydowsku. — Dzisiaj te dania coraz rzadziej można
znaleźć w restauracyjnym menu — dodaje. Trzy
lata po ślubie w Świdnicy państwo Bennkowie

przeprowadzili się do Rybnika, skąd pochodzi
pan Alfred. Tu wychowali dwoje dzieci i kontynuowali pracę w gastronomii. Pan Alfred
najpierw kelnerował w rybnickich lokalach
Klubowa i Teatralna, a potem w prestiżowej
restauracji katowickiego hotelu Silesia. — To
była wspaniała praca, szalona różnica w porównaniu z miejscami, w których pracowałem wcześniej. Wszystko było tam inne: wystrój, dania,
zagraniczni goście z Europy i Ameryki, menu po
angielsku, francusku i niemiecku. Pracowaliśmy
w smokingach, musieliśmy znać potrawy i ich
nazwy w trzech językach, by odpowiadać na
pytania gości. Co pół roku mieliśmy szkolenia —
wspomina. Państwo Bennkowie doczekali się
też pięciorga wnucząt, a gdy patrzą w przeszłość
najlepiej wspominają moment wprowadzenia

się do nowo wybudowanego domu w Golejowie. — Był jeszcze nieskończony, w półsurowym
stanie, ale i tak bardzo się z tej przeprowadzki
cieszyliśmy — mówią.
Na przygotowaną w siedzibie „Przygody”
uroczystość zaproszeni zostali również państwo:
Anna i Jerzy Brożynowie, Elżbieta i Jerzy
Kordysowie, Edeltrauda i Jan Kuśkowie,
Helena i Andrzej Liszkowie, Halina
i Krystian Pozorowie, Krystyna i Celestyn
Sierni, Halina i Józef Stoszkowie, Amalia
i Roman Tenglerowie, a także nieobecni
na spotkaniu: Gertruda i Jan Homołowie,
Elfryda i Eryk Konskowie oraz Gertruda
i Paweł Szutkowie.
(D)

Na zdj. od lewej: Elżbieta i Jerzy Kordysowie, Helena i Andrzej Liszkowie, Halina i Krystian Pozorowie, Anna i Jerzy Brożynowie, Krystyna i Celestyn Sierni, Amalia i Roman Tenglerowie, Edeltrauda i Jan Kuśkowie,
Halina i Józef Stoszkowie oraz Helena i Alfred Bennkowie. Na zdjęciu również wiceprezydent Janusz Koper i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Angelika Naczyńska-Lyp.
Zdjęcie Wacław Troszka
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Akademia Nordic Walking zaprasza

8 maja o 18 na stadionie lekkoatletycznym przy
ul. Żużlowej rozpoczną się drugie w tym sezonie zajęcia Akademi Nordic Walking, odbywającej się pod
auspicjami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kolejne zajęcia będą się odbywać w każdy poniedziałek o tej samej porze, aż do 19 czerwca. Udział w cyklu
treningów kosztuje 15 zł, ale każdy, kto weźmie udział
w przynajmniej sześciu spotkaniach otrzyma karnet na
pięć wejść na basen MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl.
Zajęcia akademii NW są przeznaczone dla początkujących i tych, którzy chcieliby sprawdzić swoją technikę
chodzenia z kijkami. Prowadzący zajęcia spacermistrz
Paweł Mitura-Zielonka, apeluje, by osoby które nie mają
własnych kijów do NW, nie kupowały ich byle gdzie, ale
przyszły na zajęcia bez kijów, a on podpowie im jakie kije
powinny sobie sprawić, bo ten niezwykle ważny wybór

jest uzależniony nie tylko od wagi i wzrostu, ale też od
budowy ciała i sposobu poruszania się. Więcej informacji na temat samej akademii nordic walking na stronie
internetowej MOSiR-u.
W naszym mieście prężnie działa też Rybnicki Klub
Nordic Walking, który łączy rekreację ze startami wyczynowymi. Na rozegranych 8 kwietnia w nadmorskim
Jastrowie mistrzostwach Polski nordic walking w maratonie rybnicka sztafeta kobieca w składzie: Lidia Styrc,
Marta Lampart, Edyta Cieśla i Gabriela Fojcik zdobyła
brązowy medal, zaś lider rybnickiego klubu Paweł MituraZielonka (37 l.) w kategorii open indywidualnie również
zdobył brązowy medal. Z kolei Jan Makowski (56 l.) w
swojej kategorii wiekowej był piąty. Więcej informacji o
działalności rybnickiego klubu można znaleźć na jego
stronie internetowej (www.rknw.pl).

Biegają na stadionie

Przypominamy, że w każdy wtorek (z wyjątkiem 2 maja) i czwartek (z wyjątkiem 15 czerwca)
na stadionie lekkoatletycznym MOSiR-u odbywają się treningi Akademii Biegania prowadzone
przez trenera lekkiej atletyki Andrzeja Piechę.
Zajęcia poszczególnych grup rozpoczynają się
o g. 17.45 – I grupa, 18.45 – II i 19.45 – III. Pierwsza
grupa jest przeznaczona dla najmniej zaawansowanych biegaczy, a III dla tych z największym doświadczeniem, ale to sami uczestnicy zajęć decydują,
z którą grupą chcą trenować. Zajęcia akademii Biegania odbywają się bez względu na pogodę, ostatnie
zaplanowano na 22 czerwca. Szczegółowe informacje
dotyczące m.in. odpłatności na stronie internetowej
MOSiR-i. W treningach biorą udział m.in. członkowie
Rybnickiej Grupy Biegowej „Pędzimy razem”.
Wacław Troszka

Bieg Kopernika

25 marca na drogach kompleksu leśnego Paruszowiec
odbył się III Bieg Kopernika, zorganizowany przez IV
LO w Rybniku Chwałowicach.
W biegu wystartowały 284 osoby, najwięcej – 165 na dystansie 5 km; z dystansem 10 km zmierzyło się 92 bardziej
zaawansowanych biegaczy, zaś w marszu nordic walking
rywalizowało 27 osób. Nagrody otrzymali nie tylko zwycięzcy,
ale i biorący udział w biegu weterani.
Zwycięzcy na poszczególnych dystansach: 5 km – 1. Monika Pieczka i Piotr Król; 10 km – 1. Ewa Fliegert i Kamil
Czapla; nordic walking (5 km) – 1. Klaudia Białas i Dariusz
Czechowski
Najlepsi biegacze na dystansie 5 km w towarzystwie organizatorów – dyrektor
IV LO Małgorzaty Wróbel i wiceprezydenta Rybnika Wojciecha Świerkosza

Mistrzowie amatorskiej ligi

Dobiegła końca 18. edycja Rybnickiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki. Ostateczne
rozstrzygnięcia zapadły podczas dwudniowego turnieju finałowego, który odbył się
w hali MOSiR-u w Boguszowicach. W rywalizacji o mistrzostwo ligi Mojito Rybnik wygrało
z Hawajskimi Koszulami Żory różnicą małych
punktów (65:69 i 90:61). Podobnie w meczu
o trzecie miejsce Na Rondzie Team Żory pokonało w dwumeczu Clothes Brothers (77:80 i 85:73).

Kolejne miejsca zajęli: 5. Szarża Wodzisław,
6. Basket Czerwionka, 7. ARX Rybnik, 8.
Neokredyt Polska i 9. Browary Żory. Najwięcej
punktów w tegorocznych rozgrywkach zdobył
zawodnik Na Rondzie Team Żory Patryk Szklarz
– 437; najlepiej rzucał za 3 pkt Tomasz Szymura
(Mojito) – 69 rzutów celnych. Najbardziej ceniona statuetka dla MVP amatorskiej ligi trafiła
drugi raz z rzędu do rąk Adamy Pierchały z Mojito. Komisarz Ligi Ksawery Fojcik oraz MOSiR
Rybnik już teraz zapraszają na kolejną edycje ligi,
która wystartuje we wrześniu.
Marcin Troszka

Mistrzowie Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki drużyna Mojito Rybnik

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

Czekamy na finał ligi

Dobiegają końca rozgrywki 18. edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
„Atlas Tours”, w których biorą udział 24 drużyny z ośmiu powiatów
(368 zawodników). Wielki finał ligi odbędzie się w sobotę 20 maja
w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 18.
Turniej będzie rozgrywany równolegle na trzech boiskach. Początek imprezy
zaplanowano na 10.30 (pierwszy mecz), natomiast wielki finał, czyli mecz
o mistrzostwo ligi rozpocznie się o 17.
Po pierwszej rundzie play-offów wiadomo, że o medale i podium zagrają te
drużyny, które po rundzie zasadniczej zajmowały pierwsze cztery miejsca w I lidze.
Dwójka Świerklany i Leśna Perła Rybnik, od dwóch sezonów etatowi uczestnicy
finałowych pojedynków i faworyci również tegorocznych rozgrywek, przebrnęli
przez pierwszą fazę finałowych eliminacji, w których gra się do dwóch meczowych
zwycięstw, praktycznie bezboleśnie. Dużo bardziej wyrównany przebieg miały mecze pozostałych półfinalistów. Jedynka Jankowice II, po dwóch zaciętych meczach,
dwukrotnie wygrała z Proxeo Silesia Lubomia 3:2. Z kolei Orton-Flex Pawłowice
potrzebował trzech meczów, by awansować do półfinału, w którym rywalizuje
już z Dwójką Świerklany o finał ligi. Pierwszy mecz na swoim parkiecie siatkarze
z Pawłowic przegrali 0:3; rewanż 9 maja. Leśna Perła pierwszy pojedynek półfinałowy z Jedynką Jankowice II na swoim parkiecie wygrała 3:0; rewanż 12 maja.
Z I ligą żegnają się FOKSY Pszów i OKIS Gaszowice, a awans do niej wywalczyły AKS Rybnik i NORD Świerklany. Teraz obie ekipy czeka prestiżowe
starcie o pierwsze miejsce w II Lidze.
W czasie turnieju finałowego odbędą się też mecze barażowe o I ligę – zespół
R.Walecka zagra z żorskim VRF, a Impacto z pszowskim Utikomem. Szykują
się więc ciekawe pojedynki.
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Czekając na ekstraligę

Wacław Troszka

Za sprawą iście kwietniowej aury
sympatycy żużla z Rybnika i okolic
pierwszy mecz ligowy rybnickich „rekinów” na naszym stadionie zobaczą
dopiero 5 maja.
O g. 18 na stadionie przy ul. Gliwickiej
rozpocznie się wtedy pojedynek z GKM
Grudziądz. Drużyna z drugiego końca
Polski po wypadku Tomasza Golloba, który
zwłaszcza na nieznośnie twardym torze
w Grudziądzu wyczyniał prawdziwe cuda, znaSparingowy pojedynek Rafała Szombierskiego (na pierwszym planie) i Piotra Protasiewicza z Falubazu
lazła się w bardzo trudnej sytuacji, ale mimo
Zielona Góra
wszystko na łatwe zwycięstwo rybniczanie nie mogą się nastawiać. zapewne w dużym stopniu będzie zależeć frekwencja kibiców
Walkę o ligowe punkty żużlowcy ROW-u Rybnik mieli rozpo- na ligowej inauguracji w Rybniku 5 maja. Z kolei zaległy mecz
cząć od trudnego wyjazdowego pojedynku (niedziela 30 kwietnia) ze Spartą Wrocław w Rybniku odbędzie się dopiero 16 lipca.
Gdy oczekiwanie na ligowe mecze się wydłuża, zawodnicy
ze Stalą Gorzów, która zdążyła już pokonać na wyjeździe swego
szukają startów. Rybniccy obcokrajowcy Fricke i Lindgren dobrze
rywala z ubiegłorocznego finału PGE Ekstraligi KS Toruń.
Dwa dni później, 2 maja (g. 18.30) rybniczan czeka kolejny spisują się w lidze angielskiej, a juniorzy Kacper Woryna i Robert
pojedynek wyjazdowy, zaległy mecz z tegorocznym benia- Chmiel w turniejach półfinałowych pewnie wywalczyli awans do
minkiem Włókniarzem Częstochowa. Od wyniku tego meczu finału Srebrnego Kasku (rywalizują w nim wyłącznie juniorzy).

Marnie grają

Srebrne dżudoczki

Trzy rybniczanki: Agata Perenc i Julia
Kowalczyk z Polonii Rybnik oraz Anna
Borowska z Kejza Team zostały drużynowymi wicemistrzyniami Europy w dżudo.
W turnieju indywidulnym żadnemu reprezentantowi rybnickich klubów nie udało się
powalczyć o medal.
Na stołecznym Torwarze Polki w pierwszej
rundzie miały wolny los, w półfinale pokonały
Niemki 3:2, a w pojedynku o obronę mistrzowskiego tytułu przegrały z Francuzkami 0:5.
W turnieju drużynowym mężczyzn reprezentacja Polski z Piotrem Kuczerą (Kejza Team)
w składzie przegrała pierwszą walkę z Węgrami
2:3 i odpadła z turnieju. W zmaganiach indywidualnych Kuczera po pierwszej wygranej
walce w kolejnej przegrał z Rosjaninem Khalmurzaevem i pożegnał się z mistrzostwami.
W turnieju kobiet w 1/8 finału odpadła Anna
Borowska, która prowadząc w ostatnich sekundach przegrała walkę z Norą Gjakovą z Kosowa. Agata Perenc wygrała swoją pierwsza walkę
z Węgierką Keliger, ale w kolejnej musiała
uznać wyższość swojej rywalki z Kosowa.
Najmniej doświadczona w tym gronie Julia
Kowalczyk zakończyła mistrzowski turniej
indywidualny na pierwszej przegranej walce.

w dziesiątkę, w doliczonym czasie gry zdobyły wyrównującą bramkę,
odbierając gospodarzom pewne, zdawało się, punkty. Ostatni z cyklu
Ostatnie mecze walczących o utrzymanie w II lidze trzech kolejnych meczów na swoim stadionie, pojedynek z Olimpią
piłkarzy ROW-u 1964 Rybnik nie mogą napawać opty- Elbląg (21 kwietnia) podopieczni trenera Piotra Piekarczyka również
mizmem. Po dość udanym początku rundy wiosennej jedynie zremisowali, ale tym razem to oni gonili wynik. ROW stracił
w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli ledwie 2 pkt, bramkę w 54. min., wyrównał w 88. Szymon Jary.
lądując znów w strefie spadkowej tabeli.
Po tym spotkaniu 27. kolejki, rybniczanie z 27 pkt
Kwiecień rozpoczął się dla „zielono-czarnych” bardzo źle, na zajmowali 15. miejsce i do drużyny zajmującej pierwwłasnym stadionie z drużyną aktualnego lidera Odry Opole prze- sze od końca miejsce dające utrzymanie w II lidze
w Rybnickie Towarzystwo Tenisowe zaprasza do udziału w Rybgrali gładko 0:6. Porażka bolała tym bardziej, że Odrę prowadzi były tracili 1 pkt. W sobotę 29 kwietnia, już po zamknięciu
nickiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego kobiet i mężczyzn,
szkoleniowiec ROW-u Jan Furlepa, który kilka sezonów wcześniej tego wydania „GR” ROW 1964 miał się zmierzyć na
rozgrywanej na kortach w Stodołach oraz Boguszowicach.
awansował z rybnickim zespołem do II ligi. Tydzień później w Wielką wyjeździe z Wartą Poznań (11 m., 31 pkt). NajbliżRozpoczynający ligę turniej klasyfikacyjny zaplanowano na
Sobotę 15 kwietnia, rybniczanie podejmowali niżej notowaną Polonię szy mecz w Rybniku 6 maja z GKS-em Bełchatów
6 i 7 maja. Rozgrywki będą trwać do 16 września, a na ich
Warszawa. W tym spotkaniu przez zdecydowaną większość czasu (10 m., 32 pkt).
zakończenie 23 i 24 września odbędzie się turniej masters
ROW prowadził po bramce Przemysława Brychlika z 22. minuty.
Najbliższe mecze w Rybniku: sobota 6 maja g.19:
oraz piknik tenisowy. Formularze zgłoszeniowe i pełna
Niestety, już drugą połowę gospodarze rozpoczęli od przysłowiowej ROW – GKS Bełchatów; środa 17 maja g.19: ROW
informacja na stronie internetowej: www.tenisrybnik.pl.
„obrony Częstochowy”. I choć od 84. min. „czarne koszule” grały – Legionovia Legionowo. (MF

Krótko i szybko

Najlepsze na Śląsku

Mistrzynie Śląska w kategorii młodziczek – szpadzistki RMKS-u
Rybnik z trenerami Arturem Fajkisem (z lewej) i Krystianem Fajkisem

Marcin Troszka

Kinga Zgryźniak i Natalia Cieślik, pokonując w drodze
po złoto drużyny z Siemianowic Śl., Katowic i Gliwic.
Pod patronatem prezydenta miasta Rybnika 22 W turnieju indywidualnym tak dobrze już nie było;
i 23 kwietnia w hali w Boguszowicach odbył się XVII najlepsza z rybniczanek Kinga Zgryźniak zajęła siódMiędzynarodowy Turniej Szermierczy „Rybnik Cup” me miejsce. Indywidualnie lepiej spisali się chłopcy,
oraz mistrzostwa Śląska młodzików w szpadzie.
a zwłaszcza Wiktor Wałach, który zwyciężył i zdobył
W turnieju drużynowym mistrzostwo Śląska, wygry- tytuł mistrza Śląska. W turnieju drużynowym drużyna
wając wszystkie mecze wywalczyły szpadzistki RMKS-u w składzie: Wiktor Wałach, Krzysztof Bezuch, Szymon
Rybnik w składzie: Alicja Klasik, Patrycja Frystacka, Pasionek i Adam Sojka zdobyła brązowy medal.

w TS Kuźnia była organizatorem 24. Wielkanocnego Turnieju
Szachowego o Kopę Jaj. Wśród seniorów zwyciężył Krystian
Hasiński przed Sebastianem Hasińskim i Piotrem Słykiem.
Wśród juniorów najlepszy był Adrian Mika, drugi był Piotr
Stężały, a trzecia Agata Stołtny. Najlepszy z seniorów K.
Hasiński wziął później udział w mistrzostwach świata amatorów w szachach klasycznych na których zajął 19 miejsce.
w Tradycyjnie 1 maja na rybnickim rynku o g. 10 rozpocznie się
22. Rynek Basket, czyli turniej koszykówki ulicznej dla kobiet
i mężczyzn w 3 kategoriach wiekowych. Kolejne cztery
takie turnieje odbędą się na boisku w parku tematycznym
przy Kampusie – terminy: 14 i 28 maja oraz 4 i 11 czerwca.
w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych oraz szkoły do udziału
w Biegu Wiosny, który odbędzie się w niedzielę 21 maja na
boiskach piłkarskich obok kąpieliska Ruda. Zaplanowano
biegi dla przedszkolaków (250 m), szkół podstawowych
(klasy I-III – 500 m, klasy IV-VI – 1000 m), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (1000 m), a także bieg na 5 km
(warunkiem ukończony 16. rok życia). Nowością tej edycji
biegu jest kategoria: „rodzic i ja”. Start do pierwszego biegu
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Siatkarze Volleya Rybnik nie powalczą w tym sezonie o awans do I ligi.
Ligowy sezon zakończyli przegrywając
1:2 walkę o udział w ogólnopolskim
półfinale z MCKiS-em Jaworzno.
Po przegranym 1:3 pojedynku
w Jaworznie, rybniccy siatkarze po
tygodniowej przerwie (1 kwietnia)
w takim samym stosunku pokonali rywala na swoim parkiecie, doprowadzając
w rywalizacji do remisu 1:1. O awansie
do kolejnej fazy rozgrywek decydował
więc pojedynek rozegrany następnego
dnia w Rybniku. Pierwszego seta do 20
wygrali rybniczanie, ale kolejne dwa padły
już łupem siatkarzy z Jaworzna (25:20,
25:12). W czwartym secie ponownie górą
byli rybniczanie (25:23) i o wszystkim
decydował tiebreak. Ten lepiej rozegrali
siatkarze z Jaworzna, wygrywając 15:9
i całe spotkanie 3:2.
W miniony czwartek i piątek rybniczanie mieli rozegrać dwa towarzyskie
spotkania z reprezentacją Australii do lat
23, która przebywa w Polsce i rozgrywa
towarzyskie spotkania z polskimi zespołami ligowymi.

35. sezon bejsbolistów Silesii

liczy obecnie 21, w większości młodych zawodników, choć jest
też trzech z ponad 25-letnim doświadczeniem. Przed sezonem
9 kwietnia kolejny ekstraligowy sezon rozpoczęli bejs- do zespołu dołączyło trzech wychowanków żorskich Geparboliści Silesii Rybnik, na własnym boisku w Ligockiej dów oraz dwaj Japończycy – Ryoma Watanabe i Ryosuke
Kuźni zremisowali w dwumeczu z KS Barons Wrocław; Sato. Watanabe, który przez ostatnie dwa sezony prowadził
akademię bejsbolową w Austrii, jest obecnie głównym trepierwszy mecz wygrali, drugi przegrali.
To już 35. sezon bejsbolowej ekstraligi, w której Silesia, nerem rybnickiego zespołu. Jego pobyt w Rybniku i pracę
jako jedyna drużyna gra nieprzerwanie od samego początku. w Silesii finansuje Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu
Po wywalczeniu w poprzednim sezonie brązowego medalu, i Softballu; to wsparcie, które trudno przecenić.
W ekstralidze każda z drużyn rywalizuje z kolejnymi
w tym roku drużyna rywalizująca w lidze tylko z pięcioma
innymi zespołami zamierza powalczyć o coś więcej. Zespół rywalami u siebie i na wyjeździe, ale zawsze są to dwumecze –
po pierwszym meczu
następuje godzinna
przerwa, po której
rozpoczyna się drugi
pojedynek.
W maju Silesia
rozegra na swoim
boisku tylko jeden
dwumecz – 14 maja
zmierzy się z Dębami Osielsko, początek pierwszego
meczu o g. 11.

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

zaplanowano na g. 11, zaś do biegu na 5 km na 12.45.
Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.timekeeper.pl do 16 maja. Zgłoszenia
indywidualne będą też możliwe w dniu zawodów, ale
w przypadku biegu na 5 km tylko gdy będą wolne miejsca
(limit 250 biegaczy).

Wacław Troszka

Awansu nie będzie

Pierwszy tegoroczny
pojedynek bejsbolistów
Silesii Rybnik (niebieskie
stroje). Odbija Przemysław
Mularczyk

zwyciężył 20:10 bronili m.in. pięściarze z Rybnika: Oliwia
dzą trenerzy: Gabriela Wistuba i Wojciech Pierchała. Jako
Buchta, Anna Pierchała, Paweł Masternak oraz Daniel
czwarta drużyna strefy śląsko-opolskiej do ćwierćfinałów
i Artur Skorupowie. Zawodnikami opiekowali się Anatoli
mistrzostw Polski awansowały młodziczki starsze (U-14,
Jakimczuk, Zbigniew Gąsiorowski i Krzysztof Skorupa.
także uczennice klasy sportowej w G2) rybnickiego klubu. Ćwierćfinał ten odbędzie się w Lesznie (5-7 maja).
Natomiast młodziczki młodsze (rocznik 2004 i młodsze) w 11 maja w Domu Kultury w Niedobczycach odbędzie się
doroczna gala mistrzów rybnickiego sportu. W jej trakcie
RMKS-u z kompletem 18 zwycięstw zwyciężyły w rozpoznamy laureata nagrody prezydenta miasta dla najlepgrywkach strefy śląsko-opolskiej. Trenerem tej drużyny
szego sportowca Rybnika 2016 roku.
jest Marcin Troszka.   

w W niedzielę 7 maja w okolicach kąpieliska Ruda odbędzie
się po raz drugi w Rybniku jedna z ośmiu edycji Bike
Atelier MTB Maraton (zapisy na wszystkie 8 wyścigów już
ruszyły za pośrednictwem strony: bikeateliermaraton.pl). w W najlepszej szesnastce w kraju znalazły się również mło- w 8 kwietnia na torze w Rawiczu rozegrano zaległy ubiegłodziczki TS ROW Rybnik. W finale strefowym mistrzostw
roczny finał mistrzostw Polski par klubowych na żużlu. Po
Do wyboru są dwie trasy – dłuższa PRO i krótsza HOBBY.
makroregionów rybnickie piłkarki zajęły drugie miejsce.
tytuł sięgnął duet Sparty Wrocław Szymon Woźniak – ToW przypadku tej drugiej przewidziano też rywalizację roPo remisie z AZS-em Wrocław i porażce z SMS-em Łódź
masz Jędrzejak, który zdobył o 1 pkt więcej niż pary Unii
dzinną – FAMILY. Także najmłodsi adepci rowerowej jazdy
rybniczanki w meczu o drugie miejsce i awans do półfinaLeszno i KS Toruń. W biegu dodatkowym o srebro Piotr
będą mogli spróbować swoich sił rywalizując na dystansie
łów pokonały 2:0 gospodarza turnieju Rolnika Głogówek.
Pawlicki z Leszna pokonał Adriana Miedzińskiego z Torunia i
dopasowanym do ich wieku – od 200 m do 5 km. Start
to para Unii stanęła na drugim stopniu podium. Para ROW-u
imprezy zaplanowano na g. 10.
w Brązowy medal mistrzostw Polski w maratonie zdobył RadoRybnik Damian Baliński – Kacper Woryna) z dorobkiem
w Koszykarki RMKS-u Rybnik z kompletem zwycięstw awansław Kasprzak z Towarzystwa Lekkoatletycznego ROW Ryb21 pkt uplasowała się na miejscu czwartym, zostawiając
sowały do półfinału mistrzostw Polski kadetek (U-16).
nik. Podczas 5. Orlen Warsaw Maratonu rybniczanin pobił
w pokonanym polu pierwszoligowe pary z Tarnowa
Podczas turnieju ćwierćfinałowego, który rozgrywany
swój życiowy rekord pokonując klasyczny dystans w czasie
i Gdańska oraz jeżdżących w II lidze gospodarzy z Rawicza.
był w Pniewach, rybniczanki odniosły trzy zwycięstwa,
2:30:52 s i osiągając swój największy w karierze sukces.
w 6 i 7 maja na miniżużlowym stadionie w Chwałowicach
pokonując kolejno: Gwardię Wrocław 108:40, Orlika Białą
(ul. Pod Hałdą) odbędą się pierwsze w tym roku zawoPodlaskę 87:29 i gospodarza turnieju Kormorana Sieraków w W sobotę 29 kwietnia, już po zamknięciu tego wydania „GR”
na rybnickim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Żużlowej
dy. W sobotę 6 maja o g. 14 z udziałem zawodników
80:53. W turnieju najwięcej punktów dla rybnickiej drużyny
miały się odbyć mistrzostwa Polski w biegu na 10.000 m
Rybek Rybnik rozpocznie się II runda indywidualnych
zdobyła Julia Strymecka - 71. Inna koszykarka RMKS-u Pola
oraz towarzyszące im I otwarte mistrzostwa Rybnika
mistrzostw Polski, a po jej zakończeniu odbędzie się
Kaźmierczak została wybrana do pierwszej piątki turnieju.
w biegach na 3000 m kobiet i 5000 m mężczyzn.
jeszcze memoriałowy trzybiegowy miniturniej o Złotą
Rybniczanki turniej półfinałowy rozegrają we Wrocławiu
Lampkę pamięci Andrzeja Skulskiego. W niedzielę
(12-14 maja). W nim o awans do turnieju finałowego
7 maja od g. 11 miniżużlowcy będą z kolei rywalizować
MP zmierzą się z gospodyniami MKS-em MOS Wrocław, w Komplet zwycięstw w turnieju o Grand Prix Ostrawy odnieśli
startujący w nim bokserzy RMKS-u Rybnik: Oliwia Buchta,
w drugim tegorocznym turnieju Pucharu Polski par
SKS-em 12 Warszawa i UKS-em Bat Kartuzy. Trenerem
Ania Pierchała, Kacper Urbaniec, Daniel Skorupa, Paweł
klubowych, który będzie jednocześnie turniejem o Złote
drużyny jest Grzegorz Korzeń, a rybnickie zawodniczki są
Masternak i Artur Skorupa. Także w Ostrawie odbył się
Kilofki dyrektora kopalni Chwałowice.
uczennicami klas sportowych w Gimnazjum Mistrzostwa
mecz bokserski Morawy kontra Śląsk. Barw Śląska, który
Sportowego nr 2 w Rybniku, w którym szkolenie prowa-

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

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

I łaciate, i kudłate
W niedzielę 7 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu odbędzie się XXXV Krajowa Wystawa Psów Rasowych

Peter Wohlleben „Duchowe życie
zwierząt”, tłum. E. Kochanowska, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2017.
Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik
przyrody, zaprasza czytelników do
bliższego poznania świata zwierząt.
Okazuje się bowiem, że mają one
bogate życie uczuciowe i swoistą mądrość: inteligentne pszczoły, wiewiórki
znające krewniaków po imieniu, wierne
w miłości kruki, koguty okłamujące kury, łanie w żałobie… Wszystko to
zostało opisane w przystępny i interesujący sposób.
• • •
DVD „Fantastyczne zwierzęta
i jak je znaleźć”, reż. David Yates,
dystrybucja Galapagos 2017.
Film nawiązuje do serii o czarodzieju Harrym Potterze. Akcja opowieści
dzieje się kilkadziesiąt lat wcześniej.
Bohaterem historii jest Newt Scamander, autor książki o magii, którą później
Harry czytał w szkole. Newt wiele
ryzykuje, by ocalić tytułowe zwierzęta – uznane przez władze magicznego
świata za gatunki niebezpieczne. Kilka z nich przedostaje się jednak do
realnej rzeczywistości, gdzie zaczynają siać grozę.

Uroczyste otwarcie psich prezentacji zaplanowano na 9.45, zaraz potem sędziowie
zaczną oceniać psy w ringach. Od 14.30 rozegrane zostaną konkurencje finałowe,
w trakcie których oceniający wyłonią najpiękniejsze czworonogi różnych ras i kategorii
wiekowych. Imprezę zakończy wybór najpiękniejszego psa tegorocznej wystawy, której
finał organizatorzy przewidują na ok. g. 17.
Dzień wcześniej (6 maja), również w Kamieniu swoje wdzięki na wystawie krajowej
zaprezentują owczarki niemieckie.

Wacław Troszka

poleca

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

zaprasza

5 maja, godz. 22.00
ENEMEF: Minimaraton
Strażników Galaktyki
z premierą
Minimaraton to ekscytująca podróż w głąb kosmosu,
gdzie grupa dość nietypowych
superherosów wciągnie widzów w wir fantastycznych
przygód.
• • •
25 maja, godz. 19.00
Kino na obcasach
„Mamy 2 mamy”
Mado ma 47 lat i jest absolutnym przeciwieństwem
swojej odpowiedzialnej,
dojrzałej, a nawet trochę
sztywnej 30-letniej córki Avril.
Mieszkają razem, córka wychowuje i pilnuje matkę i gdyby tego było mało, obie
zachodzą w ciążę, jedna bardziej, druga mniej planowaną. Burza hormonów, armagedon rodzinnych animozji.
Jak przeżyć, urodzić i nie zwariować?
Szczegóły na www.multikino.pl
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się
zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie.
Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 19 maja.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek
12a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie
w wiadomości imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Rozwiązanie zagadki 3/2017: Zdjęcie opublikowane w marcowym numerze
Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment budynku mieszczącego się przy ul. Mikołowskiej
27. Nagrody otrzymują: Ewa Redlich-Nowok i Agata Kołodziejczyk (po jednej książce
z Empiku) oraz Krzysztof Kula (woda).

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od czwartku 4 maja (w ciągu miesiąca)
Nr 4/550; kwiecień 2017

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”

13/14.05 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028

Smolna

14/15.05 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49

Ligota-Ligocka Kuźnia

15/16.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042

Maroko-Nowiny

16/17.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

Śródmieście

17/18.05 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Chwałowice

18/19.05 brak dyżuru
19/20.05 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
20/21.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 21 93 893

Nowiny

21/22.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

Śródmieście

22/23.05 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922

Orzepowice

23/24.05 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986

Niedobczyce

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

Śródmieście

24/25.05 brak dyżuru

1/2.05 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Śródmieście

25/26.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

2/3.05 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Śródmieście/Plaza

26/27.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

3/4.05 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

Smolna

27/28.05 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144

Niedobczyce/Biedronka

28/29.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

4/5.05 brak dyżuru
5/6.05 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ

29/30.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

Golejów

6/7.05 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218

Meksyk

30/31.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929

Maroko-Nowiny/Real

7/8.05 Apteka „Ziko”, Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08

Śródmieście

8/9.05 brak dyżuru
9/10.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

31.05/1.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

Boguszowice Osiedle

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem
Maroko-Nowiny/os. Dworek

(ul. Sobieskiego 4) od poniedziałku do piątku jest czynna

10/11.05 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

11/12.05 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

od g. 7 do 24, zaś w soboty od g. 7 do 18. Z kolei apteka

Boguszowice Osiedle

Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od g. 8 do 20,

12/13.05 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia

Zapowiedzi
Od 8 do 11 maja będą trwać II Rybnickie Dni Integracji
organizowane wspólnie z miastem przez stowarzyszenia
i placówki szkolnictwa specjalnego. 8 maja o 11 w magistracie
młodzież niepełnosprawna intelektualnie odbierze od prezydenta
Rybnika symboliczny klucz do miasta. Kwadrans później z urzędu
miasta do bazyliki św. Antoniego, w której w południe zostanie
odprawiona uroczysta msza, przejdzie barwny korowód. Po mszy,
na pl. Jana Pawła II., przed bazyliką zaplanowano integracyjny
plener malarski. 9 i 10 maja w bibliotece głównej przy ul. Szafranka
7 odbędzie się konferencja pt. „Usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć…
niepełnosprawność.”. Ostatniego dnia, 11 maja o g. 10 na rynku
nastąpi otwarcie galerii Pod Gołym Niebem, później odbędą się
tam warsztaty rękodzielnicze oraz gry i zabawy dla dzieci.
• • •
W niedzielę 7 maja w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Rybnik przy ul. Brudnioka zostanie poświęcone nowe
oratorium – miejsce modlitwy. Z tej okazji już w czwartek
4 maja o g. 19 w czasie comiesięcznej mszy w intencji wspólnoty
duszpasterstwa akademickiego odprawianej w kaplicy św. Edyty
Stein usytuowanej na terenie Kampusu akademickiego przy
ul. Rudzkiej, poświęcona zostanie ikona krzyża z relikwiami
świętej, który trafi do oratorium.
W niedzielę 7 maja o 18 w Kościółku Akademickim na górce
przy ul. Gliwickiej rozpocznie się koncert Marcina Stycznia,
a o g. 20 msza, po której zaplanowano przejście do pobliskiego
ośrodka i poświęcenie oratorium.
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zaś w soboty, niedziele i święta od g. 8 do 22.

Prezydent Miasta Rybnika informuje,
że w trosce o poprawę komfortu obsługi mieszkańców od 15
maja 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. wnioski o wydanie dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności, bądź też
zmiany danych w nich zawartych, będzie można poza Wydziałem
Spraw Obywatelskich składać dodatkowo w Urzędzie Stanu Cywilnego mieszczącym się w ratuszu (Rynek 18) w godzinach pracy
USC, tj. od poniedziałku do soboty od 7.30 do 15.30.
Sprawy związane z odbiorem dowodu osobistego, wystawieniem
zaświadczeń, zgłoszeniem kradzieży czy też zgubienia dowodu
osobistego, tak jak do tej pory, załatwiane będą wyłącznie w wydziale spraw obywatelskich w głównej siedzibie magistratu przy
ul. Bolesława Chrobrego 2 (I piętro, sala 158) w godzinach urzędowania. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie – wydział
spraw obywatelskich: 32 439 21 98, 32 439 21 62; Urząd Stanu
Cywilnego: 32 422 32 10.

„Na pomoc rodzinie 2017”
– zaproszenie do dyskusji
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkanie dyskusyjne poświęcone wspieraniu rodzin. Odbędzie się ono 25
maja o g. 10.00 w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku
Niewiadomiu. O formach pomocy rodzinie będą mówić dyrekcja
i pracownicy rybnickiego OPS-u, a wśród prelekcji zaplanowano także wystąpienia Bożeny Borowiec, dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Anny Pytlik z Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz wypowiedzi uczestników
grup wsparcia. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Rybnika. Serdecznie zapraszamy na spotkanie
wszystkich zainteresowanych.
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FITNESS CLUB

FUNDACJI EDF POLSKA
Lato tuż za rogiem więc w naszych głowach pojawia się wymarzony obraz sylwetki, którą chciałybyśmy się pochwalić na plaży. Część z nas zaczyna gorączkowo przeglądać media w celu
znalezienia diety cud. Najlepszą jednak receptą na spalenie „zimowej oponki” jest ruch i zdrowe odżywianie.
Tylko takie połączenie jest w stanie zagwarantować sylwetkę
nie na lato, a na lata. Spalanie kalorii może być naprawdę miłe
i przyjemne. Ba! Może być uzależniające. Nie wierzycie? Poniżej
przedstawimy ofertę wybranych zajęć fitness, która spełni nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.
Pełna oferta znajduje się na stronie: fundacja.edf.pl

ZUMBA
Jesteś początkująca, kluby fitness i siłownie z lękiem omijasz
dużym łukiem? Lubisz muzykę, ale samotny taniec w domu totalnie nie wchodzi w grę.
Fuzja tańca i aerobiku oparta na dynamicznej kombinacji rytmów latynoskich wywoła uśmiech na Twojej twarzy już od
pierwszej minuty. Proste kroki taneczne i motywująca muzyka
stwarzają atmosferę świetnej imprezy i porywają do zabawy.
Zumba poprawia kondycję, napawa optymizmem i wprawia
w doskonałe samopoczucie. Nasze instruktorki Monika i Dorota to mistrzynie w swoim fachu.

POWER JUMP

Zajęcia odbywają się przy spokojnej, relaksacyjnej muzyce. Ruchy są wolne i precyzyjne.

SKUTECZNE SPALANIE, BODY WORKOUT,
TRENING OBWODOWY, ABT, TABATA
Marzy Ci się jędrna i umięśniona sylwetka, chcesz z dumą odsłaniać swoje wyrzeźbione ciało? Nasze instruktorki Renia i Gosia
swoim czujnym spojrzeniem zadbają o najmniejszy detal techniczny. Ich zajęcia łączą ze sobą spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej, jak i wzmacnianie tych partii mięśniowych, na którym
kobietom najbardziej zależy - brzuch, pośladki, uda. Przy minimalnym nakładzie czasu ćwiczenia dają dużo lepsze efekty
w budowaniu kondycji i pozbywaniu się nadwagi niż jakikolwiek inny rodzaj wysiłku.

Angażują nie tylko duże mięśnie, ale i te najmniejsze, położone głęboko – wzmacniają je, rozciągają, naprężają, rozluźniają.
Z każdym ruchem ciała skoordynowany jest oddech.
Może właśnie to jest odpowiedź na pytanie jak rozładować
stres, któremu każdego dnia jesteś poddawana?

AQUA AEROBIK
Aqua Aerobik to zajęcia dla każdego, bez względu na wiek
i kondycję. Instruktorka Kasia to prawdziwa skarbnica wiedzy
w tym temacie. Ćwiczenia w wodzie wykonuje się prawie bez
wysiłku, a mimo to poprawiają formę, rzeźbią sylwetkę i doskonale odprężają.
Nawet nadwaga, kiepska forma, bóle pleców lub kolan nie są
żadną przeszkodą.
Ćwicząc w wodzie prawie się nie zmęczysz, bo dzięki sile wyporu ciężar ciała znacznie się zmniejsza . Nie musisz też umieć
pływać, bo zajęcia odbywają się w wodzie sięgającej do pasa
lub do klatki piersiowej.

/FitnessClubFundacja

tel. 32 42 10 300

Strona przygotowana przez Fundację EDF Polska

Trampoliny są idealnym sposobem
na pobudzenie naszego ciała do życia. Ta forma zajęć łączy modelowanie sylwetki z tańcem i energetycznym treningiem. Prowadząca zajęcia Magda zarazi każdego uśmiechem i dobrym
nastawieniem.
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Dla części z nas intensywny wysiłek fizyczny z różnych względów nie jest zalecany. Stan zdrowia bądź przebyte kontuzje nie
pozwalają na zbyt radykalne treningi.
W takich momentach z pomocą przychodzi pilates czy joga.
Monika I Bogusia przedstawią Ci cały wachlarz propozycji, które dostosujesz do poziomu Twoich umiejętności.

A może układy w rytm muzyki już Ci
się znudziły i szukasz czegoś bardziej
szalonego? Chciałabyś spalić nawet
1000 kcal w ciągu godziny, a przy
tym bawić się jak małe dziecko?

fundacja.edf.pl

PILATES, JOGA
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Rozmowa z dr. n. med. Adamem R. Kwiecińskim, lekarzem i biologiem medycznym, twórcą Zintegrowanego Systemu Diagnostyki i Terapii
Biologicznych - OXETIC Medical System.

Dr Kwieciński podczas konferencji w Mediolanie

REDAKCJA
Panie Doktorze, nowotwory, borelioza, bóle
kręgosłupa i stawów, RZS, zaburzenia
odporności organizmu - to tematy, które są dla
Pana doktora najważniejsze?
DOKTOR ADAM KWIECIŃSKI
Tak, ale zajmujemy się szeroko pojętymi
chorobami przewlekłymi, a to m.in.: alergie,
choroby skóry, choroby układu krążenia,
choroby układu pokarmowego.

ඟඟඟචඍගඑඋඔ

RED.
Jakie metody diagnostyczne preferuje Pan
Doktor?
DR K.
Tomograﬁę komputerową, rezonans magnetyczny i oczywiście termograﬁę medyczną,
którą poznałem i stosuję dzięki prof. Josefowi
Schmid z Wiednia.
RED.
Nadzieja współczesnej medycyny, to zdaniem
Pana Doktora...?
DR K.
Zadała Pani redaktor pytanie tytułem książki
pod moją redakcją: „Reishi - Nadzieja
Współczesnej Medycyny”, więc - po pierwsze
reishi, po drugie kolagen, a po trzecie selen.
RED.
Czym jest OXETIC Medical System?
DR K.
OXETIC Medical System jest nowoczesnym
i zintegrowanym systemem innowacyjnego
zastosowania biologii medycznej w nowotworach, boreliozie i innych chorobach przew-
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Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl

Artykuł sponsorowany

Now y system medyczny podbija świat!

lekłych oraz nieoperacyjnym leczeniu stawów
w tym RZS.
RED.
OXETIC Medical System - to projekt międzynarodowy?
DR K.
Tak, dzięki moim partnerom z Japonii, Kanady,
Francji i Włoch uruchamiamy Międzynarodowe Centrum OXETIC - dostępne dla
lekarzy i pacjentów z Polski, ale także z
zagranicy.
RED.
Panie Doktorze, dziękuję za rozmowę.
R
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L

A

M

A
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�������:
32 440 99 88
536 542 555
731 161 444
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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

15.000
nakładu

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
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia,
korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

