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Urszula Dudziak zadziwia formą i pozytywną energią

Maj, bzy, jazz, hip-hop i my
Przypadający 30 kwietnia Światowy Dzień Jazzu Rybnik uczcił nie jednym, ale kilkoma
koncertami jazzowymi, które w ramach majówki „Maj, bzy, Rybnik i Ty” miały miejsce
w długi, majowy weekend na rynku, gdzie koncertowali też m.in. hip-hopowcy.

Julia Pietrucha oczarowała rybniczan swoimi melodyjnymi kompozycjami. — To nie jest zabawka ani rekwizyt dla lalek. Ukulele też mają
cztery struny podobnie jak skrzypce — mówiła aktorka i piosenkarka
o instrumencie, który stał się jej znakiem rozpoznawczym.
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zadedykował koncert pamięci zmarłego niedawno
Czesława Gawlika. — Był wielką legendą Rybnika
i chciałbym mu poświęcić wszystkie nasze dźwięki,
bo zasługuje na nie z olbrzymią nawiązką — mówił.
Kolejny, trzeciomajowy wieczór wypełniła
swoją wyjątkową muzyką pełna pozytywnej energii Urszula Dudziak, a wcześniej jej córka Mika
Urbaniak stworzyła, jazzowo-swingowy duet
z Victorem Daviesem.
Były również atrakcje kulinarne. Na placu Jana
Pawła II, gdzie zaparkowały food trucki, można
było zjeść przysmaki z różnych stron świata,
m.in. z Belgii, Włoch, Hiszpanii czy Meksyku.
Pan Bulwa serwował ziemniaki, były też pierożki
azjatyckie i żydowski czulent. Przegląd kulinarny
na kółkach trwał w Rybniku cztery dni
i szczególnie wieczorami do samochodów z jedzeniem ustawiały się długie
kolejki.
(S), (r)
Majówkowe koncerty w świątecznej scenografii przyciągnęły publiczność wielopokoleniową i preferującą różne
gatunki muzyki
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Ambitny program z gwiazdami jazzu w roli
głównej zgromadził wyjątkowo liczną i – co ważne – nieprzypadkową publiczność. Jazzową część
majówki zainaugurowała złożona z absolwentów
katowickiej i krakowskiej akademii muzycznej
formacja Bit Mad Project, a potem swój Fresh
Air Project w swoim rodzinnym mieście ponownie
zaprezentował Krzysztof Popek, najlepszy od lat
polski flecista jazzowy. Po nim koncerował Pink
Freud z Wojtkiem Mazolewskim, a następnie
w towarzystwie jazzowych mistrzów fortepianu
Andrzeja Jagodzińskiego, Bogdana Hołowni
i Piotra Orzechowskiego oraz taty Henryka Miśkiewicza (saksofon), na scenie pojawiła się Dorota
Miśkiewicz. Pierwszy wieczór zakończył projekt
gitarzysty Marka Napiórkowskiego WAW–NYC,
w którym, dzięki muzyce (i muzykom) Warszawa
bez kompleksów spotyka się z Nowym Jorkiem.
1 maja należał do innych niż jazz gatunków
muzyki (funk, hip-hop czy rap) i innej, ale bardzo
licznej publiczności; wystąpili: zespół Fankatak
z hip-hopowcem Metrowym, katowicki raper
Miuosh oraz O.S.T.R. czyli Andrzej Ostrowski,
raper i freestylowiec. Dwa kolejne dni majówki
znów należały do jazzu.
Najpierw był film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, potem płyta ze ścieżką
dźwiękową, wreszcie cykl koncertów. Ten na
rynku, z udziałem rybniczanina Wiesława Pieregorólki, laureata ubiegłorocznej Honorowej
Złotej Lampki Górniczej, który dyrygował
swingowymi ekscentrykami, czyli zespołem
Big Collective Band, odbył się 2 maja. Zagrali
w nim też m.in. Andrzej Trefon, Jan Cichy i Jacek
Namysłowski, a zaśpiewali – i to jak! – Ewa Prus
oraz Mateusz Krautwurst. Wiesław Pieregorólka
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Bandlider Wiesław Pieregorólka koncert orkiestry Big
Collective Band zadedykował pamięci Czesława Gawlika

Szanowni Państwo!

miejsca związanego

Okładka: Szóstoklasiści z podstawówki w Ochojcu, która jako jedna z 21 rybnickich szkół bierze udział w międzyszkolnej rywalizacji w ramach kampanii Rowerowy Maj
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Z szacunkiem

Paruszowiec-Piaski w ramach programu „Magiczna

Piotr Kuczera

Silesia” pozwoli rybniczanom na nowo poczuć dumę

Prezydent Rybnika

z miejsca tak istotnego dla historii i rozwoju miasta.
Warto dodać, że Magiczna Silesia to także nazwa

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 25 czerwca
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Sesja rady miasta – 18 maja

Absolutorium dla prezydenta,
emerytura dla skarbnika
18 maja rada miasta udzieliła prezydentowi Piotrowi Kuczerze
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta.
Ale nie z tego powodu była to sesja wyjątkowa – pożegnano na niej
przechodzącego na emeryturę skarbnika miasta Bogusława Paszendę,
który był „głównym księgowym” Rybnika od czasu reaktywowania
lokalnych samorządów w 1990 roku. Udzielone wcześniej absolutorium
było 27., w którym miał swój udział.

4

głosu. To trzecie absolutorium dla prezydenta
Kuczery, ale pierwsze za wykonanie budżetu
miasta, który sam ze swymi najbliższymi współpracownikami przygotował. Przed rokiem
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu
2015, który w większości przygotował jeszcze
jego poprzednik Adam Fudali.

Zmiana warty skarbników
Skarbnik miasta Bogusław Paszenda,
który w rybnickim magistracie przepracował 50 lat, zdecydował się przejść na
emeryturę. By mógł to zrobić, potrzebna była
uchwała rady odwołująca go z tego stanowiska
z dniem 31 maja 2017 roku. — W imieniu nie
tylko swoim, ale i moich poprzedników na urzędzie prezydenta, a przede wszystkim w imieniu
mieszkańców chcę bardzo podziękować. To były
długie i ważne lata dla naszego miasta. Myślę,
że jeszcze nieraz będziemy panu skarbnikowi
publicznie dziękować. Wiem, że zostawia pan w
tym urzędzie cząstkę siebie i że kolejne pokolenia
będą mogły z pana przykładu korzystać — mówił
prezydent Piotr Kuczera.
Za 16-letnią współpracę podziękował skarbnikowi również były prezydent Adam Fudali,
przypominając wspólne przedsięwzięcia, m.in.
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Zanim radni jednogłośnie dopełnili
formalności i podjęli uchwałę o odwołaniu Bogusława Paszendy ze stanowiska
skarbnika, na sali obrad zapanował rozgardiasz i nerwowa atmosfera. W czasie
głosowania nad rozszerzeniem porządku
obrad elektroniczny system liczący głosy odmówił rzekomo posłuszeństwa. Jak się później
okazało, nie uwzględnił jednego głosu, przez
co wniosek przewodniczącego klubu radnych
PO Wojciecha Kiljańczyka o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały w sprawie poparcia
apelu środowisk samorządowych w sprawie
obrony samorządności terytorialnej w Polsce
przepadł w głosowaniu (12 głosów „za”, 11
„przeciw” i zabrakło bezwzględnej większości
głosów stałego składu rady miasta – 25 radnych,
wymaganej w głosowaniach nad rozszerzeniem
porządku obrad). Radni w głosowaniu zdecydowali, że w czasie kolejnych głosowań będą
się asekurować, licząc również podnoszone
przez nich ręce.
Absolutoryjna część sesji przebiegła według
tradycyjnego już porządku. Radni poznali m.in.
pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania
ubiegłorocznego budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach i przewodniczącego komisji rewizyjnej rady miasta Łukasza
Kłoska, który poinformował też radę, że ta
uwzględniła wyniki ośmiu kontroli zewnętrznych, sprawdzających działalność finansową
miasta (NIK, Urząd Marszałkowski w Katowicach – trzy kontrole, Śląski Urząd Wojewódzki,
Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Katowicach i Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego). Dyskusja na temat absolutorium już tradycyjnie
ograniczyła się do wystąpień przedstawicieli
poszczególnych klubów i grup radnych (treść
tych opinii publikujemy na kolejnych stronach). Głosowanie za udzieleniem absolutorium zapowiedzieli przedstawiciele klubów
rządzącej koalicji: PO i Wspólnie dla Rybnika.
Z kolei radni Bloku Samorządowego Rybnik
i PiS-u zadeklarowali głosowanie przeciw,
a najmniejsza w radzie grupa, a właściwie duet
radnych, czyli Samorządowy Ruch Demokratyczny, miał wstrzymać się od głosu. Tak też się
stało: za udzieleniem absolutorium głosowało
14 radnych, przeciw 9, a 2 wstrzymało się od

emisję pierwszych w Polsce publicznych obligacji komunalnych, zaciągnięcie kredytu w
Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju czy
patent na wyegzekwowanie od Rybnickiej Spółki Węglowej 25-milionowego długu w węglu,
który z pomocą ówczesnej elektrowni Rybnik
udało się zamienić na gotówkę. — Jeśli chodzi
o przykład urzędnika, to jest pan jak ten wzorzec
metra z Sèvres. Pracowitość, uczciwość i lojalność
wobec kolejnych prezydentów to cechy, które
wyróżniają pana jako urzędnika i za tę lojalność
chciałem podziękować — mówił były prezydent.
Po jednogłośnym przyjęciu przez radę niezbędnej uchwały, skarbnikowi za wieloletnią
pracę na rzecz miasta podziękował oficjalnie
jej przewodniczący Jan Mura (WdR). W końcu
głos zabrał sam Bogusław Paszenda, który we
wzruszających słowach podziękował wszystkim
za współpracę i życzliwość. — Przepraszam,
panie prezydencie, że nie wytrwałem do końca
kadencji. Wszystkich serdecznie przepraszam,
bo zdaję sobie sprawę z tego, że byłem trudnym
współpracownikiem i przesadnie wymagającym
przełożonym — mówił. Odchodzący na emeryturę skarbnik wspomniał też 23-letni okres
swojej pracy w magistracie przed rokiem 1990,
czyli w czasach PRL-u, i dziękował ówczesnym
przełożonym za „wsparcie i obronę w tych
trudnych czasach”. — Przez wszystkie kadencje mieliśmy dobrą bądź znakomitą płynność
finansową. Obecnie na rachunkach bankowych
i lokatach terminowych mamy w sumie ponad
115 mln zł. Po spłaceniu 10 listopada ostatniej
raty obligacji (14,5 mln zł) pozostanie niewielki
dług z tytułu preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak
więc dziś stan wyjściowy jest niemal zerowy. Teraz
wszystko zależy od państwa. Z całego serca życzę,
aby te decyzje były optymalne, abyście państwo
potrafili zgodnie pracować dla rozwoju Rybnika
— powiedział Bogusław Paszenda, po czym

Życzenia odchodzącemu na emeryturę skarbnikowi złożyli wszyscy radni, m.in. Krystyna Stokłosa, która w czasie pierwszej samorządowej
kadencji w latach 1990-94 była członkiem zarządu miasta
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poinformował radę, że wykorzystał cały zaległy
urlop i że z tego tytułu miasto nie będzie obciążone żadnymi kosztami. — Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie mojego wystąpienia, nie bardzo
mi ono wyszło, ale niech mnie usprawiedliwi
to, że po raz pierwszy przechodzę na emeryturę.
Szczęść Boże! — zakończył Bogusław Paszenda.
Po przerwie rada jednogłośnie powołała jego
następcę (z dniem 1 czerwca) Dariusza Skabę
(41 l.), dotychczasowego długoletniego zastępcę skarbnika. — Wiem jaka odpowiedzialność
z tym stanowiskiem się wiąże, i wiem, po kim je
przejmuję. Cieszę się, że uchwałę o moim powołaniu podjęto jednogłośnie. Chciałbym, by moja
współpraca z prezydentem i radą była zawsze tak
jednomyślna — powiedział świeżo upieczony
skarbnik miasta Dariusz Skaba.

Inne uchwały

Kolejna, tym razem dodatkowa sesja
rady miasta miała się odbyć 25 maja,
już po zamknięciu tego wydania „GR”.
Następna, planowa sesja rady odbędzie się
22 czerwca, początek o godz. 16.

UM Rybnika

W czasie majowej sesji radni podjęli
jeszcze sześć innych uchwał. Dwie stanowią o przystąpieniu do sporządzenia planów
zagospodarowania przestrzennego dla dwóch
obszarów miasta – w rejonie ul. ks. Piotra
Skargi i ul. Rzecznej. Kolejna ustala godziny

pracy poszczególnych rybnickich aptek oraz
daty ich dyżurów nocnych. Radni zmienili też
statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,
wprowadzając do niego zapisy wymuszone nowelizacją Ustawy o karcie Polaka. Prezydenta
miasta rada zobowiązała natomiast stosowną
uchwałą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody unieważniające marcową
uchwałę RM w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
(WaT)
• • •
Pełny zapis kolejnych sesji rady miasta
jest dostępny na miejskim kanale internetowego portalu YouTube.

Nadwyżka budżetu: 15.165.029 zł
Nadwyżka operacyjna: 70.955.164 zł
Źródła dochodów

Wydatki inwestycyjne: 85.952.743 zł

Dochody własne: 418.942.273 zł (57,5 – Inwestycje wieloletnie: 36.005.980 zł
proc.) – udziały w PIT: 168.293.726 zł; – Inwestycje jednoroczne: 34.146.223 zł
udziały w CIT: 4.774.377 zł

– Zakupy inwestycyjne: 7.583.862 zł

Subwencja ogólna z budżetu pań-

– Dotacje na zadania inwestycyjne:

stwa: 162.774.339 zł (22,3 proc.)

6.219.134 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa:

– Wykupy gruntów i nieruchomości:

121.313.732 zł (16,6 proc.)

1.075.361 zł

Dotacje z budżetu UE: 24.224.113 zł

– Odszkodowania za nieruchomości

(3,3 proc)

przejęte pod budowę dróg: 922.183 zł

Inne dotacje: 1.925.191 zł (0,3 proc.)

Nakłady PWiK: 7.845.641 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 publikujemy na stronach 45-49
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Miasto w skrócie
w Do końca maja w urzędzie miasta można zgłaszać
propozycje projektów do Budżetu obywatelskiego
2018, zarówno tych ogólnomiejskich jak i dzielnicowych. Procedura zgłaszania została w tym roku
uproszczona i nie trzeba już przedstawiać podpisów
innych mieszkańców popierających projekt wnioskodawcy. Szczegóły na stronie internetowej magistratu
(www.rybnik.pl).
w Prezydent Piotr Kuczera i dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Anna Michalczyk zapraszają przedsiębiorców do udziału w spotkaniu pt. „Rybnik dla
biznesu”, które odbędzie się 30 maja w Domu Kultury
w Niedobczycach. Ma ono pomóc w nawiązaniu kontaktów i zacieśnieniu współpracy pomiędzy osobami
tworzącymi środowisko biznesowe w naszym mieście.
Początek spotkania zaplanowano na 17.30, a o godz.
18.40 ma wystąpić Jacek Walkiewicz, psycholog,
członek Stowarzyszenia profesjonalnych mówców,
z pogadanką ,,Pełna moc w życiu i biznesie”. Udział
w spotkaniu jest bezpłatny, konieczna jest jednak rejestracja na stronie: www.rybnikdlabiznesu.evenea.pl.
w W niedzielę 28 maja w parku przy Domu Kultury
w Chwałowicach odbędzie się piknik rodzinny (początek o godz. 13) organizowany przez Ośrodek
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rybnicką filię Wojewódzkiego Ośrodka Rodzin Zastępczych, Ośrodek Pomocy
Społecznej i stowarzyszenie Serduchowo. To jedna
z form propagowania pieczy zastępczej; tradycyjnie
uczestniczą w nim rodziny zastępcze i adopcyjne.
W jego trakcie osoby chcące podjąć się opieki nad
dziećmi, które nie mogą dorastać w swych naturalnych
środowiskach, będą mogły porozmawiać z pracownikami instytucji zajmujących się kwalifikacją, szkoleniem i wsparciem rodzin zastępczych i adopcyjnych.
w 11 maja w Szkole Podstawowej nr 12 spotkało się
170 najstarszych mieszkańców Zebrzydowic. Okolicznościowe spotkanie przygotowała, jak co roku,
rada dzielnicy. — W Zebrzydowicach mieszka ponad
300 osób, które ukończyły 70 lat. Najstarszą jest pani
Jadwiga Zdrzałek, która w ubiegłym roku świętowała
104. urodziny — mówi Kazimiera Musiolik, przewodnicząca zarządu dzielnicy. Niestety pani Jadwiga,
będąca jednocześnie najstarszą mieszkanką Rybnika,
z powodów zdrowotnych nie dotarła na uroczystość,
za to w gronie zebrzydowickich seniorów zasiadło
trzech dziewięćdziesięciolatków. Wyjątkowym
gościom towarzyszyli m.in. wiceprezydent Janusz
Koper, przewodniczący rady miasta Jan Mura oraz
ks. senior Sylwester Niesyto z parafii Matki Boskiej
Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach. Spotkanie
wypełniły występy uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, wspólne śpiewanie
i poczęstunek, a także rozmowy pełne wspomnień.
w Andrzej Waliszewski (62 l.), wieloletni kierownik
rybnickiego oddziału Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, który też od maja
2003 roku do stycznia 2006 był z ramienia Unii Pracy
wicewojewodą śląskim, wygrał konkurs na wicedyrektora miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Pracę w ZGM-ie rozpoczął 8 maja.
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Miasto w skrócie
w 4 maja strażnicy miejscy ukarali mieszkankę Rybnika
mandatem w wysokości 500 zł za nieprawidłowe odprowadzanie ścieków z przepełnionego szamba. Podejrzenia patrolu wzbudziła rura wyprowadzona poza teren
posesji. — Okazało się, że była to nielegalna instalacja
odpływowa. Odpady ciekłe mogły swobodnie wnikać w
ziemię i do wód gruntowych, przyczyniając się do zatrucia
środowiska — wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik straży
miejskiej. Podczas kontroli, którą przeprowadzono wraz z
pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rybniku, użyto tzw. zadymiarki. Dym jest przez nią
wtłaczany do kanału bądź rury, co pozwala bez prowadzenia prac ziemnych sprawdzić, dokąd prowadzi
zakopany przewód. — Kontrole z wykorzystaniem tego
typu sprzętu będą coraz częstsze, ponieważ – zwłaszcza
w sezonie letnim – otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego pozbywania się ścieków —
dodaje Dawid Błatoń. To niestety, niejedyne wykroczenie
przeciwko ekologii w ostatnim czasie. Mandat tej samej
wysokości otrzymała inna rybniczanka, która 18 maja
na terenie swojej posesji spalała odpady budowlane i
odpady zielone.
w 6 maja strażnicy miejscy pomogli w odnalezieniu
sześcioletniego chłopca. Już w parę chwil po podaniu rysopisu dziecka funkcjonariusz straży miejskiej
zauważył je w okolicy skrzyżowania ul. Kotucza z ul.
Raciborską. Chłopiec bawił się przy drodze ze swoim
psem. Sześciolatek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego
znalazł się w tym miejscu. Na szczęście wszystko
dobrze się skończyło – patrol odwiózł chłopca na
komendę policji, skąd dziecko trafiło pod opiekę
rodziców.
w 14 maja strażnicy miejscy odebrali anonimowe zgłoszenie, że w Niedobczycach przed jedną z posesji przy
ul. Grota Roweckiego ktoś porzucił w kartonie dwa
małe koty. Funkcjonariusze przekazali zwierzęta do
schroniska. — Zwracamy się z apelem: jeżeli ktokolwiek widział bądź zna osobę, która mogła wyrzucić
małe kocięta, prosimy o kontakt z naszą komendą
pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub poprzez
e-mail interwencja@sm.rybnik.pl — mówi Dawid
Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.
w „Chcemy robić trudne rzeczy” to nazwa projektu Stowarzyszenia WzW Wolnych z wyboru, adresowanego
do 30 młodych ludzi w wieku 13-30 lat. Inspiracją
była książka „Rób trudne rzeczy” o nastolatkach ze
Stanów Zjednoczonych, którzy zrealizowali cztery
kampanie stanowe dla Sądu Najwyższego Alabamy.
Rybnicki projekt ma zachęcić młodzież do kreowania
rzeczywistości wokół siebie, wskazać jej cechy dobrego lidera i nauczyć ją aktywności w działaniu na
rzecz lokalnej społeczności. Od maja do grudnia trzy
dziesięcioosobowe grupy będą więc uczestniczyć w
wykładach, warsztatach, szkoleniach i konsultacjach.
W efekcie mają opracować cykl działań dla realizowanej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz uruchomić
punkt dla młodzieży. Na realizację projektu „Chcemy
robić trudne rzeczy” rybnickie stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 87 tys. zł
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Sesja rady miasta – 27 kwietnia

Sesja z ikrą
W czasie kwietniowej sesji radni przyjęli m.in. program usuwania
azbestu z terenu miasta i podjęli intencyjną jeszcze uchwałę w
sprawie założenia spółdzielni socjalnej, w której pracę znajdą m.in.
wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej. Z radnymi spotkał się
senator Wojciech Piecha, który przed zdobyciem mandatu senatora
był radnym miejskim.

Ostatnie poprawki skarbnika
Zmniejszenie planowanego deficytu
budżetowego o 1,466 mln zł to efekt uchwalonych na kwietniowej sesji zmian w budżecie miasta. Po raz ostatni, jak się później
okazało, przedstawił je wieloletni skarbnik
miasta Bogusław Paszenda. Planowane dochody zwiększono per saldo o prawie 1,8 mln zł,
w tym dochody bieżące o niespełna 1,7 mln zł, zaś
dochody majątkowe per saldo o ponad 120 tys. zł.
Planowane wydatki budżetu zwiększono natomiast ogółem per saldo o blisko 319 tys. zł,
w tym wydatki bieżące per saldo o ponad 395 tys. zł.
Z kolei wydatki majątkowe zmniejszono per saldo o 76,5 tys. zł. Planowane przychody budżetu
zmniejszono o prawie 1,5 mln zł, do kwoty blisko
178 mln zł.
Po serii pytań radnych i wyjaśnieniach najbliższych współpracowników prezydenta Piotra
Kuczery w głosowaniu proponowane zmiany
w budżecie poparło 14 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
Chwilę później radni przegłosowali zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej, będące
efektem przesunięć w budżecie.

Zgodnie z planem
Radni jednogłośnie przyjęli miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
dla trzech terenów w rejonie ulic Olszyckiej
w Niedobczycach, Pawła Mojżesza w Niewiadomiu i Ofiar Terroru w Wielopolu (o łącznej
powierzchni około 6,99 ha). Jak wyjaśnił naczelnik wydziału architektury UM Janusz Orzeł,
plan dostosowano do obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta, co pozwoli na realizację
planowanych tam przedsięwzięć. Umożliwi on
m.in. budowę domów jednorodzinnych, o co wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy ul. Olszyckiej.

Rzecz o nieruchomościach
Kolejne dwie uchwały gruntowe zreferował
naczelnik wydziału mienia UM Jerzy Granek, a rozpoczął od propozycji zniesienia
współwłasności nieruchomości położonej
w sąsiedztwie likwidowanego marketu Praktiker przy ul. Żorskiej. — Z uwagi na większość
udziału miejskiego gmina złożyła ofertę nabycia
udziałów od pozostałych sześciu prywatnych

współwłaścicieli, a ci wyrazili na to zgodę. Wstępnie miasto porozumiało się już z tymi osobami,
a teraz, za zgodą rady miasta, negocjacje dotyczące
m.in. ceny nabycia udziałów będą kontynuowane
— referował naczelnik. Działka, o której mowa
zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczona jest pod usługi. Radny BSR-u Michał
Chmieliński pytał więc o to, co miasto zamierza
zrobić z tą działką, kiedy już będzie jej jedynym
właścicielem i z jakimi kosztami będzie się to
wiązało. Pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji
i gospodarki przestrzennej Wojciech Student
wyjaśnił, że miasto zamierza sprzedać ten teren,
jeżeli oczywiście znajdzie się nabywca. 14 radnych
poparło przyjęcie tej uchwały, 5 było przeciw,
a 4 wstrzymało się od głosu.
Jerzy Granek zreferował też projekt w sprawie
odpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste
udziału w działce gminnej z jednym garażem
(przy ul. Pukowca w Chwałowicach). W kompleksie znajduje się 10 garaży wybudowanych przez
mieszkańców na podstawie umów dzierżawnych,
a 9 z nich zostało już sprzedanych ich użytkownikom. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Smażalnia z ikrą
— Spółdzielnia będzie mieściła się przy ul. Kościuszki tuż obok Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1
i zaoferuje pracę sześciu osobom z niepełnosprawnością intelektualną — mówił wiceprezydent Piotr Masłowski, referując uchwałę
w sprawie założenia spółdzielni socjalnej
„Z ikrą”. Ma ona prowadzić w Rybniku smażalnię placków i ryb, a jej założycielami będą
miasto i rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. — To wyjście naprzeciw oczekiwaniom
środowiska osób niepełnosprawnych. Podobne
placówki funkcjonują już z powodzeniem m.in.
w sąsiednich Żorach. Spółdzielnia otrzyma 120 tys. zł
dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
Subregionu Zachodniego na uruchomienie działalności co pozwoli na zakup wyposażenia, w tym
również tabletów, by w ten sposób usprawnić obsługę
prowadzoną przez niepełnosprawnych – każdy klient
będzie mógł dotykowo z menu wybrać sobie żądane
danie. Kwartalnie będzie też dostawać ponad 25 tys. zł
wsparcia pomostowego na funkcjonowanie, a z tytułu
zatrudniania osób niepełnosprawnych będzie dostawać dotację do wynagrodzeń w wysokości 19 tys. zł
miesięcznie z PFRON-u. Środki mają im pomóc
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w rozkręceniu interesu i sprawnym działaniu, ale
jeżeli spółdzielni się nie uda, trzeba będzie rozważyć
decyzję o jej zamknięciu — przyznał wiceprezydent.
Miasto i stowarzyszenie złożyły w tej sprawie
stosowny wniosek do Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS.
Piotr Masłowski wyjaśnił też, na czym polega różnica w funkcjonowaniu zwykłej firmy i spółdzielni
socjalnej, o co pytał radny Adam Fudali (BSR),
który sceptycznie odniósł się do przedstawionej
uchwały. — Ta spółdzielnia będzie miała rację bytu
tylko wówczas, gdy będziemy ją dotować. Mało
która taka spółdzielnia utrzymuje się na rynku,
a prowadzą bardzo różną działalność. To pomysł
na ciągłe wydawanie pieniędzy z budżetu miasta
i nie mogę zagłosować za takim projektem. Trzeba
naciskać na ustawodawcę, by wrócił do dobrze
działających spółdzielni inwalidów, które zatrudniały
niepełnosprawnych i utrzymywały się na rynku. Ta
propozycja jest sposobem na „szukanie jelenia”,
a tym jeleniem będzie miasto. Niezwykle trudny do
przetrwania będzie pierwszy rok tej spółdzielni i do
miasta znów będzie wyciągana ręka o pomoc — mówił były prezydent Rybnika. Z opinią szefa BSR-u
nie zgodzili się nawet jego klubowi partnerzy.
— Dajmy tej spółdzielni rok. Dajmy szansę osobom
niepełnosprawnym, by mogły się wykazać, bo one
przygotowują się do tego w dwóch warsztatach terapii
zajęciowej: w Niedobczycach i przy ul. Kościuszki
— mówiła Ewa Ryszka, podkreślając zaangażowanie i oddanie rodziców, opiekunów, członków
stowarzyszenia, ale też mieszkańców, dzięki którym
to wyzwanie może się udać. Zwróciła też uwagę
na liczbę osób niepełnosprawnych, które wciąż
czekają na możliwość podjęcia pracy. Jej zdaniem
w mieście sprawdziłby się również zakład aktywności zawodowej. Piotr Masłowski wyjaśniał, że
przykład Żor może napawać optymizmem.
Adam Fudali stwierdził, że powstawanie spółdzielni socjalnych to moda, której od kilku lat
ulegają samorządy. — Znam spółdzielnię, która
przetrwała ledwie kilka miesięcy. Ile jeszcze takich zadań ma wykonywać samorząd? Jestem zwolennikiem
gospodarki rynkowej, a nie posiadania bogatego
sponsora, który pomoże w funkcjonowaniu. Za te
pieniądze można by powołać inkubator przedsiębiorczości, coś, co będzie działało na zdrowych zasadach
— mówił. Z jego punktem widzenia nie zgodziła się
Ewa Ryszka, była wiceprezydent Rybnika. — Niepełnosprawność nie oznacza rozdawania pieniędzy,
ale – nieszczęście i chorobę. Ze względu na pełnioną
funkcję przez wiele lat zajmowałam się tym tematem
i wiem, że w naszym mieście ta dziedzina życia jest
dobrze zdiagnozowana i osób z takimi potrzebami
jest wiele. Chwała za to, że są pracodawcy, którzy
zatrudniają naszych warsztatowiczów, ale są i tacy,
których ze względu na koszty na to nie stać, bo takie
osoby często potrzebują asystentów. Spróbujmy więc
choć w taki sposób pomóc niepełnosprawnym. Dajmy im tę szansę — apelowała radna. Z kolei Henryk
Cebula (SRD) mówił, że w pobliskim Wodzisławiu
Śl. działa zakład aktywności zawodowej, który
prowadzi pralnię i zatrudnia w niej 21 niepełnosprawnych. Tymczasem rybnicki szpital korzysta
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z pralni w Tychach, więc radny zaproponował,
żeby rozważyć możliwość poszerzenia działalności
tworzącej się właśnie rybnickiej spółdzielni również
o tego typu usługi. Dyskusję zakończyli radni
„Wspólnie dla Rybnika” – Mariusz Węglorz stwierdził, że nie należy łączyć myślenia o gospodarce wolnorynkowej z pomocą osobom niepełnosprawnym,
a Krystyna Wałach zachęcała do trzymania kciuków
za spółdzielnię oraz do przyjęcia uchwały, z czym
zgodziło się 22 radnych.
18 maja, w czasie sesji absolutoryjnej, radni
wrócili do tematu i jednogłośnie przyjęli uchwałę
w sprawia założenia spółdzielni socjalnej „Z ikrą”.
Wcześniej okazało się, że otrzyma ona dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości ponad 25,9 tys. zł.

Niska emisja w planie
— Zmiana w planie gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta dotyczy wyłącznie doprecyzowania
tych zadań, które będę realizowane w ramach
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz przebudowy infrastruktury służącej
do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych
jej źródeł — referował kolejny punkt sesji
Jarosław Kuźnik, naczelnik wydziału ekologii UM. Po wprowadzeniu zmian w tym planie
miasto będzie mogło ubiegać się o unijne środki,
m.in. na termomodernizację szkół i przedszkoli,
wykonanie instalacji solarnych i grzewczych
pomp ciepła. — Dodatkowo wpisujemy do planu również wymianę oświetlenia ulicznego wraz
z systemem sterowania. Te wszystkie zadania
wpłyną na ochronę środowiska i spowodują ograniczenie emisji CO2, zmniejszą zużycie energii oraz
zwiększą udział odnawialnych źródeł w produkcji
energii — mówił naczelnik. Radni jednogłośnie
wprowadzili zmiany w planie gospodarki niskoemisyjnej, jaki przyjęto już w 2015 r., a rok
później – zaktualizowano.

Droga już nie gminna
Praktycznie nie zdarza się, aby to sami
mieszkańcy zaproponowali zmianę kategorii
drogi, przy której mieszkają – z gminnej
publicznej na wewnętrzną. A tak właśnie
jest w przypadku ul. Jarzynowej w Zamysłowie, która niejednogłośną decyzją radnych
od 1 stycznia 2018 r. przestanie być drogą
gminną, a zostanie zaliczona do dróg wewnętrznych. Jak wyjaśnił naczelnik wydziału
dróg Jacek Hawel, to efekt wniosków złożonych
przez ponad 40 osób z dziewięciu tamtejszych
nieruchomości. Okazuje się, że ul. Jarzynowa ma
nieuregulowany stan własnościowy i położona
jest częściowo na gruntach będących własnością
osób prywatnych. Kiedy w 2001 r. ulica ta (i 10
innych) została uchwałą zaliczona do kategorii
dróg gminnych, nieruchomości nie były własnością Rybnika, a droga gminna może być ustanowiona tylko na gruncie będącym własnością
miasta. Na tej podstawie część mieszkańców

Miasto w skrócie
w 23 maja podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta ustalono szczegóły wprowadzenia w mieście rabatowej
karty Młodzieżowej Rady Miasta, którą wraz z końcem
roku szkolnego otrzymają najzdolniejsi uczniowie
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych (średnia ocen
minimum 4,5). Na razie chęć udzielania młodymzdolnym, zniżek na swoje usługi (do 20 proc.)
zaoferowało dziewięć firm, w których niebawem
pojawią się naklejki informujące o honorowaniu takiej
karty. Są wśród nich m.in. księgarnia Orbita oraz bary
i restauracje: Burger Heaven, Zakątek pod teatrem
i Masala. — To nowatorski pomysł w skali kraju. Karta
z numerem PESEL będzie obowiązywała na dany rok
szkolny, więc ta którą otrzymają najlepsi tegoroczni
uczniowie, będzie ich uprawniać do korzystania ze
zniżek w roku szkolnym 2017/2018. Lista partnerów,
które zechcą ją honorować jest otwarta — mówi
Katarzyna Korba z wydziału edukacji. Do tematu
wrócimy w kolejnym wydaniu GR.
w „Chociaż lat wciąż nam przybywa, a każda głowa
staje się siwa, my wciąż do przodu jedziemy żwawo,
aż przechodnie biją brawo!” – przekonują rybnickie
„Smerfy”, czyli członkowie sekcji rowerowej, działającej przy Klubie Seniora SITG kop. Chwałowice.
W 40-osobowej grupie miłośników jednośladów
oraz podróży, tych bliskich i dalekich, jest 14 pań.
Najmłodszy rowerzysta ma 56 lat, najstarszy – 81
lat. — W ubiegłym roku przejechaliśmy na rowerach
1080 km, z czego – 334 km na Podlasiu. W tym
sezonie planujemy 19 wycieczek po okolicy oraz
jeden dłuższy wyjazd w rejon parku krajobrazowego
„Łuk Mużakowa” w województwie lubuskim, gdzie
chcemy rowerami zwiedzać tereny po polskiej i niemieckiej stronie parku. Planujemy też zobaczyć ogród
różany w miejscowości Forst w Brandenburgii, a także
niemieckie parki: głazów narzutowych w Nochten
i rododendronów w Kromlau — planuje Tadeusz
Piecha, szef sekcji rowerowej. „Smerfy” wezmą też
udział w spływie kajakowym, a wszędzie tam, gdzie
się pojawią będą promować Rybnik. Sezon planują
zakończyć w październiku. Na pierwszą tegoroczną
rowerową wyprawę wybrali się na początku kwietnia
do Kamienia.
w Magistrat kupił i przekazał członkowi Rybnickiego
Klubu Paralotniowego Dawidowi Matuszczykowi tzw.
skrzydło (34 m kw.), czyli jeden z dwóch głównych
elementów paralotni. Na skrzydle widnieje napis
Rybnik i herb naszego miasta. Rybnickie skrzydło
ma być skutecznym sposobem na podniebną promocję miasta.
w Decyzją prezydenta Piotra Kuczery, obecnie pracą magistrackiego biura kultury kieruje pełniąca obowiązki
jego kierownika Hanna Szulik. Dotychczasowa jego
szefowa Elżbieta Wolny-Luks pracuje w nim obecnie
na etacie inspektora. W czasie niedawnej miejskiej
majówki dotychczasowa pani kierownik, prowadząc
na rynku, i to całkiem sprawnie, kolejne koncerty,
w czasie występu rapera Ostrego dała się ponieść
emocjom i wyrwało jej się jedno niecenzuralne słowo.
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Miasto w skrócie
w W części miejskich autobusów (linie organizowane
przez ZTZ) można już zapłacić za przejazd zbliżeniowo,
zwykłą kartą płatniczą. Czytniki do regulowania należności znajdują się przy przednich drzwiach autobusu,
obok stanowiska kierowcy. Po wejściu do autobusu należy wybrać na ekranie rodzaj biletu; do wyboru: „N”
normalny – 4 zł, „U” ulgowy – 2 zł, „R” rodzinny – 1 zł.
Potem trzeba już tylko wybrać zielone pole „Tak, kupuję” i przyłożyć kartę do znajdującego się pod ekranem
czytnika. Oczywiście, jednorazowo można kupić więcej
biletów (do kwoty 50 zł). W razie kontroli, wystarczy
przyłożyć swoją kartę do czytnika rewizora. Autobusy
ze zbliżeniowymi „kasownikami” można poznać po
dużej naklejce przy przednich drzwiach. Obecnie
w ten sposób za przejazd można płacić w autobusach
linii: 2, 3, 6, 7, 30. W czerwcu potrzebne do tego
terminale pojawią się również w autobusach linii: 10,
26, 27, 28, 29, 33, 43, 52.
w Z podpisanych przez magistrat umów wynika,
że w tym roku na płycie rynku będzie funkcjonować
więcej ogródków letnich niż w latach ubiegłych, co
ma związek z otwarciem w jego sąsiedztwie nowych
lokali. W sumie ma ich być 15 (we wschodniej
pierzei 8, w zachodniej 6 i 1 obok fontanny). Na
pl. Jana Pawła II (od strony skweru) działają już trzy
ogródki i jeden obok tamtejszej pierogarni. Z kolei
w przypadku samego deptaku (ulice Sobieskiego
i Powstańców Śl.) zawarto umowy na sześć takich
przybytków. Na rynku miesięczny czynsz za 1 m kw.
wynosi dla ogródków alkoholowych 30 zł, a dla
bezalkoholowych 15 zł. Na deptaku obowiązuje
jedna stawka czynszu – 9 zł za 1 m kw. Do czynszów
dolicza się jeszcze 23-procentowy VAT.
w Katowicka firma organizuje korespondencyjny nabór
statystów do TVN-owskiego serialu „Diagnoza”, do
którego zdjęcia w ramach płatnej promocji miasta będą
w czerwcu kręcone w Rybniku; głównie w Kampusie,
ale też na familokach w Chwałowicach. Jedyny stawiany na razie wymóg to ukończony 16. rok życia. Trzy
aktualne zdjęcia z informacją o swoich parametrach
(wzrost, waga) trzeba przesłać pocztą elektroniczną na
adres studia ABM. Planowane wynagrodzenie około 90
zł; to stawka za dzień zdjęciowy (maksymalnie 12 godz.
pracy). Nie wiadomo jeszcze ile będzie dni zdjęciowych
i ilu statystów zaangażują filmowcy.
w Zakończyła się wiosenna akcja wywozu odpadów
wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców. Do końca kwietnia wywieziono ich 1432 tony, to
o 325 ton więcej niż w ubiegłym roku. Sporo było
niestety odpadów nieregulaminowych, np. typowo
budowlanych. Przypominamy, że z każdej posesji
w ciągu roku można samemu odstawić 500 kg takich
odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów
przy komunalnym składowisku odpadów (ul. Kolberga) i zeskładować je tam za darmo. Punkt jest czynny
w tygodniu od godz. 6 do 20, a w soboty od 9 do 17.
w 26 maja, w Dniu Matki, na rybnickim rynku miały
się odbyć uroczystości z okazji dorocznego Dnia
Strażaka.
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ul. Jarzynowej wystosowała do rady miasta wezwania o usunięcie naruszenia prawa i unieważnienia
tej uchwały (w części stwierdzającej nadanie
ul. Jarzynowej statusu drogi gminnej, publicznej).
Miasto musi więc naprawić tamten błąd, bo jak
mówił naczelnik Hawel, niepodjęcie stosownej
uchwały sprawi, że wnioskodawcy skutecznie
wyegzekwują swoje prawa w sądzie administracyjnym. — Przecież w interesie mieszkańców jest
to, aby ta droga miała status drogi publicznej. Mam
więc wątpliwości, czy nie zaszkodzimy pozostałym
mieszkańcom ul. Jarzynowej — zastanawiał się
Michał Chmieliński. Jacek Hawel mówił, że mniej
więcej połowa tamtejszych mieszkańców popiera
pomysł zmiany kategorii tej drogi, a połowa jest
przeciwna. Okazuje się, że sporna jest nie tylko
kwestia drogi, ale i planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych terenów. O skutki, jakie
czekają mieszkańców w sytuacji, kiedy uchwała
zostanie przyjęta, pytał też Arkadiusz Szweda
(PiS). — Status drogi generuje prawa i obowiązki
dla właściciela. Prezydent nie będzie już miał obowiązku podejmowania działań związanych m.in.
z okresowym przeglądem tej drogi — mówił urzędnik.
Dlatego właśnie radny Wojciech Kiljańczyk (PO)
nie krył zdziwienia postawą mieszkańców. — Nie
wiem, czy mieszkańcy są świadomi tego, co może się
stać – mam na myśli kwestię odśnieżania tej drogi,
jej bieżących remontów czy oświetlenia ulicznego,
bo miasto będzie zwolnione z tych obowiązków —
mówił. Inne światło na całą sprawę rzucił Wojciech
Student. — Mieszkańcy-wnioskodawcy działają nie
tyko w interesie tych, którzy już wybudowali tam swoje
budynki, ale przeciwko interesowi tych, którzy mogą
się w tamtym rejonie wybudować, bo plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że może tam
powstać nawet kilkadziesiąt budynków. I to wydaje się
być kluczowym problemem w tej sprawie — mówił.
Zdaniem Arkadiusza Szwedy zmiana statusu drogi
wydaje się być mało korzystna dla mieszkańców.
— Chyba że ta zmiana ma ograniczyć aktywność
kolejnych deweloperów w tamtym rejonie i jest próbą
obywatelskiego sprzeciwu. Bez względu na to, jak
jest faktycznie, tylko część mieszkańców popiera ten
wniosek, więc może lepiej będzie, gdy wnioskodawcy
wyegzekwują swoje prawa w sądzie — zastanawiał się
radny, a Wojciech Student tłumaczył, że nawet jeśli
wniosek mieszkańców był próbą sprzeciwu, to raczej
nieskuteczną, bo w przyszłości i tak będzie tam możliwość uzyskiwania pozwoleń na budowę domów,
gdyż kluczowy jest dostęp do drogi publicznej, a w
tej kwestii wszelkie warunki formalne i faktyczne
będą spełnione. Michał Chmieliński zgodził się
z propozycją radnego Szwedy, by to właśnie sąd,
a nie RM, rozstrzygnął tę kwestię. Ostatecznie
15 radnych poparło uchwałę, 3 było przeciw, a 5
wstrzymało się od głosu.

Azbest w programie

z czego 290 ton dotyczy budynków należących
do osób fizycznych, a 870 ton – osób prawnych,
głównie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot
mieszkaniowych oraz niektórych obiektów PKP
— mówił Grzegorz Nowak, naczelnik wydziału
gospodarki komunalnej, referując „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta na lata 2016-2032”. Jak
mówił naczelnik, posiadanie takiego dokumentu
zapewni możliwość ubiegania się o dofinansowanie do demontażu, transportu i składowania
(utylizacji) wyrobów azbestowych. Ponadto jego
realizacja poprawi jakość powietrza, a tym samym
zwiększy komfort życia w mieście, poprawiając
stan środowiska naturalnego. Program został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Katowicach i Śląskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Jego
opracowanie przez firmę z Poznania kosztowało
ponad 11 tys. zł (z dofinansowaniem w wysokości
ponad 8 tys. zł).
Z przeprowadzonej w Rybniku inwentaryzacji
wynika, że wyroby azbestowe znajdują się na 232
obiektach, dlatego Michał Chmieliński pytał o to,
ile czasu upłynie do ich całkowitej likwidacji i ile
będzie to kosztować. — Za likwidację azbestu odpowiedzialne są podmioty taki azbest posiadające,
a zadaniem gminy jest stworzenie odpowiedniego
programu, posiadanie wiedzy na temat tego, ile
azbestu jest w mieście i na jakich obiektach się
znajduje oraz nadzorowanie realizacji takiego
programu — mówił naczelnik. Przypomniał też, że
dofinansowanie z miasta do usunięcia azbestu wynosi obecnie 2 tys. zł dla osób fizycznych i 4 tys. zł
dla osób prawnych. Okazuje się, że co roku liczba
składanych wniosków o takie dofinansowanie jest
podobna: w 2012 roku – było ich 16, w 2013 – 20,
w 2014 – 15, a w 2015 – 11. Henryk Cebula mówił
o zbyt niskich kwotach dofinansowania, które nie
zachęcają do usuwania azbestu, dlatego zdaniem
radnego, jeżeli program da możliwość zwiększenia
kwot dotacji, problem uda się szybciej rozwiązać.
— Jako gmina poradziliśmy sobie z tym problemem
i na swoich obiektach nie posiadamy azbestu. Ten
program jest potrzebny właśnie do tego, żeby wspierać innych, by udało się wykonać program do 2023
roku — mówił Grzegorz Nowak. Radny Chmieliński pytał, czy graniczną datę narzucają przepisy
unijne, a naczelnik odpowiedział, że miasto opiera
się na przyjętym przez radę ministrów „Programie
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.
Radna BSR-u Maria Polanecka-Nabagło pytała
też czy w inwentaryzacji ujęto budynek Hermesu,
a Grzegorz Nowak wyjaśniał, że sporządzona baza
jest na bieżąco aktualizowana. Następnie radni
jednogłośnie przyjęli program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

Restaurator się skarży

— Komisja rewizyjna jednogłośnie reko— Na podstawie inwentaryzacji wyrobów zawie- menduje radzie uznanie skargi za bezzasadną
rających azbest wiemy, że na terenie miasta wciąż — mówił radny Łukasz Kłosek, referując
do unieszkodliwienia pozostało 1160 ton azbestu, skargę restauracji Przy Kominku. Skarżąca
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zarzuciła prezydentowi miasta m.in. przewlekłe
i biurokratyczne załatwianie spraw w zakresie stawek czynszu najmu w lokalu przy ul. Raciborskiej
2 (administrowanym przez ZGM), wysokości
podatku od nieruchomości i braku zgody na
uruchomienie ogródka letniego na płycie rynku.
Omawiając poszczególne uwagi, radny PO mówił
m.in. o tym, że na terenie miasta nie ma zróżnicowania podatku odnośnie piwnic w budynkach
związanych z działalnością gospodarczą, na co
powoływano się w skardze, a odmowna decyzja
na prowadzenie ogródka na rynku w 2016 roku
została wydana z uwagi na zaległości finansowe
wobec miasta (na koniec marca br. zadłużenie
restauracji względem ZGM-u, z tytułu opłat
za czynsz i media, przekroczyło w sumie kwotę
306 tys. zł. Obecnie przed Sądem Okręgowym
w Gliwicach toczy się sprawa o zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami). Skarżąca
podnosiła też kwestie braku dostępu lokalu do
miejsc parkingowych i zawyżoną wartość wyceny
nieruchomości, wykonanej na zlecenie miasta
(w styczniu br. skarżąca wyraziła chęć zakupu popularnych Delicji). Ostatecznie radni zgodzili się
z argumentacją komisji rewizyjnej, przedstawioną przez jej przewodniczącego, a w głosowaniu
dwoje z nich wstrzymało się od głosu.

Senatorskim okiem
Zanim radni przystąpili do ostatniego
punktu sesji – wniosków i oświadczeń – zmienili jeszcze porządek obrad. Wszystko po to, by
umożliwić zabranie głosu senatorowi Wojciechowi Piesze, byłemu radnemu, który mówił głównie
o złej jakości powietrza i to nie tylko w naszym
mieście. Senator PiS-u przypomniał o uchwale
antysmogowej przyjętej przez sejmik województwa śląskiego, o działaniach podejmowanych
przez rząd na rzecz monitorowania jakości paliw
stałych czy konieczności montownia w domach
pieców klasy 5. — Tak długo, jak będzie możliwość kupowania flotu i miału, ludzie będą nimi
palić. Czy kiedykolwiek będzie u nas obowiązywać
zakaz ich sprzedaży? — pytała radna Małgorzata
Piaskowy (WdR), a senator zapewnił, że trwają
prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy
o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw,
które mają taką sprzedaż uniemożliwić.

Wiceprezydent polemicznie
Wolne głosy przewodniczący Jan Mura rozpoczął
od przypomnienia radnym o obowiązku złożenia
do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych. Następnie
odczytał pismo, będące odpowiedzią p.o. dyrektora Domu
Kultury w Chwałowicach Beaty Tomas na przedstawiony
przez radnego Andrzeja Wojaczka na poprzedniej sesji
RM list pracowników tej placówki, w którym sprzeciwiają się oni planowanej tam przebudowie holu. Jak
wyjaśnia Beata Tomas, wbrew sugestiom zawartym
w liście, zamiar wygospodarowania dodatkowej pracowni
był ogólnie znany, a z ustaleń dyrekcji wynika, że nikt
z pracowników DK pod takim pismem się nie podpisał,
co więcej, byli zaskoczeni faktem jego istnienia. Odniósł
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się do tego radny Wojaczek, podtrzymując zamiar nieujawniania autorów listu, krytykując również nie tylko
zamiar przebudowy holu, ale i politykę kadrową Beaty
Tomas, oraz sugerując, że wpływ na jej działania ma jej
pokrewieństwo z wiceprezydentem Masłowskim. Odniósł
się też do ogłoszenia konkursu na dyrektora placówki,
zadając pytanie, gdzie, oprócz biuletynu, takie ogłoszenie
się ukazało. Podkreślił też zasługi dla rybnickiej kultury
odwołanego dyrektora Adama Świerczyny, który, według
niego, został potraktowany niewłaściwie, wyraził też
niepokój o jego zawodową przyszłość. Wiceprezydent
Piotr Masłowski, który w czasie ostatniego punktu sesji
wielokrotnie był wciągany w polemiki, uznał, że zwrócenie
się do pracowników o anonimową, indywidualną, pisemną
opinię o działaniach p.o. dyrektora będzie dobrym narzędziem, dającym zwierzchnikom możliwość obiektywnego
rozwiązania konfliktu. Jak stwierdził, sprawdziło się ono
w innych miejskich placówkach, gdzie wystąpiły konflikty
na linii kierownictwo – pracownicy.
Radna Anna Gruszka (SRD) przeczytała skierowane
do prezydenta miasta pismo członków rady muzeum,
w którym, powołując się na tradycję i prestiż budynku
ratusza, wskazują, że docelowo Muzeum w Rybniku powinno się stać jego jedynym gospodarzem. Z odpowiedzi
wiceprezydenta Masłowskiego wynika, że po analizie
planu działań muzeum miało dojść do wizji lokalnej
w sąsiadującą z placówką miejskiej kamienicy przy Rynku 1, gdzie jest duża przestrzeń, która mogłaby zostać
wykorzystana na muzealne magazyny. Wiceprezydent
Masłowski, który również jest członkiem rady muzeum,
listu nie podpisał, bo, jak zauważył, o problemie woli po
prostu z prezydentem porozmawiać.
Radny Jerzy Lazar (PiS) pytał o korzyści finansowe,
jakie przyniosła fuzja Bushido z MOSiR-em, bo on sam
w nie wątpi, skoro np. w miejsce dyrektora stworzono
dwa kierownicze stanowiska. Jak odpowiedział wiceprezydent Masłowski, zmiany te pozwoliły na poszerzenie
działu organizacji imprez, których jest więcej i są lepiej
przygotowywane. Radny Lazar krytycznie ocenił też
oszczędzanie na pensjach ratowników na Rudzie, którzy
mają rzekomo najniższą stawkę godzinową na Śląsku.
Wiceprezydent Piotr Masłowski przypomniał, że po
spotkaniu subregionalnym dyrekcje ośrodków sportu
i rekreacji ustaliły wspólne stawki, które powinny wejść
w życie już w nadchodzącym sezonie.
Radna Mirela Szutka (PiS) odniosła się do problemu
wysiedleń z budynków zlokalizowanych w śladzie budowanej drogi Racibórz – Pszczyna, podkreślając z niepokojem
fakt odwoływania się miasta od wysokości odszkodowań
wyliczonych przez rzeczoznawców wojewody do ministerstwa infrastruktury, co wydłuża czas oczekiwania na wypłacenie pełnych kwot. Nie zgodził się też z opinią radnej,
że władze miasta mało empatycznie podeszły do problemu
wysiedleń: — Jeśli przy tej skali przedsięwzięcia nie wykazalibyśmy się zrozumieniem trudnej sytuacji mieszkańców,
konflikty byłyby ostrzejsze. Staramy się, by cały proces odbył
się sprawnie. Zrobiliśmy własny operat szacunkowy, by
opuszczający swoje domy mogli otrzymać zaliczkę, a wcale
tego robić nie musieliśmy — mówił wiceprezydent.
Radny Łukasz Dwornik (PiS) zwrócił się z pytaniem
o szczegóły likwidacji ronda na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Wyzwolenia i Sybiraków, wyrażając obawy, czy
zastąpienie ronda skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną
bez synchronizacji z wcześniejszymi światłami drogowymi

poprawi płynność ruchu w tym miejscu. Pełnomocnik
Wojciech Student przyznał, że ronda, choć są dobrym
rozwiązaniem, mają ograniczoną przepustowość i przy dużym ruchu szybko ona spada. Jak mówił, chodzi głównie o
upłynnienie ruchu wyjazdowego z Rybnika. Zaznaczył też,
że sytuacja zmieni się zdecydowanie na lepsze, ale dopiero
po wybudowaniu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna.
Radny Henryk Cebula poddał w wątpliwość kwotę
3,5 mln zł umorzeń zaległości czynszowych, do jakich
rzekomo doszło za kadencji prezydenta Adama Fudalego,
a którą przytoczył na komisji gospodarki przestrzennej
radny Benedykt Kołodziejczyk (PO). Szczegółowe
wyliczenia radnego Cebuli wykazały, że umorzenia
były zdecydowanie mniejsze. Poprosił też o informacje
w sprawie finansowania stowarzyszenia „17-tka” od 2010
r., a także, tradycyjnie, o stan osobowy uczestników zajęć w
ramach programu Senior-Wigor. Wyraził też zadowolenie
z efektów ankiety w sprawie niskiej emisji, jaką mimo
sceptycyzmu władz miasta przeprowadzono w Ochojcu
na wniosek SRD.
(WaT), (S), (r)

Ankieta
dla strategii
Izba Gospodarki Elektronicznej, której śląski
oddział ma swą siedzibę w Rybniku, rozpoczęła
badania ankietowe, na podstawie których opracuje tzw. e-strategię dla Rybnika.
Do udziału w internetowej ankiecie przedstawiciele izby i prezydent Rybnika Piotr Kuczera
zachęcają mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców wszystkich szczebli. Pytania dotyczą
m.in. warunków życia i prowadzenia biznesu przy
uwzględnieniu możliwości, jakie dają rozwijające się
technologie informatyczne i komunikacyjne. Wyniki
badań pozwolą określić, jakie projekty należy wdrożyć w mieście, aby podnieść poziom kompetencji
cyfrowych w różnych grupach społeczności Rybnika
i co ewentualnie zmienić w działaniu samorządowych władz miasta. — Tylko razem, dzieląc się swoją
wiedzą i doświadczeniami, możemy stworzyć sprawnie funkcjonujące e-miasto służące e-obywatelom
z Rybnika i okolicznych gmin — zachęca prezydent
Piotr Kuczera.
Udział w anonimowej ankiecie potrwa ledwie
kilka minut, można ją wypełnić przy użyciu: stacjonarnego komputera, laptopa, tabletu i oczywiście
telefonu. Ankietę warto wypełnić również dlatego,
że organizatorzy za każdą wypełnioną ankietę
przekażą 1 zł na wsparcie Fundacji Puls-Med Blisko
Ciebie, która przymierza się do budowy w Rybniku
stacjonarnego hospicjum.
Więcej informacji i ankiety do wypełnienia na stronie internetowej (prgc.pl/e-strategia-dla-rybnika).
(WaT)

Sprostowanie
W kwietniowym wydaniu „Gazety Rybnickiej” w relacji
z sesji rady miasta pojawiła się błędna informacja o łącznym
zadłużeniu czynszowym lokatorów Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej. Nie licząc karnych odsetek, obecnie wynosi
ono około 27 mln zł. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja
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Opinie ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta
o wykonaniu budżetu za 2016 rok
Wspólnie dla Rybnika
oraz Mariusz Wiśniewski (Forum
Obywateli Rybnika)

smog w naszym mieście. W 2016 r. udało się zrealizować aż
667 wniosków mieszkańców o dotacje, z czego 337 na tzw.
starych zasadach i 330 zgodnie z zapisami nowego regulaminu. W sumie na ten cel wydano ponad 5 mln zł.
Przypominamy, że żaden radny nie zgłosił odrębnych
Jako reprezentanci mieszkańuwag podczas prac komisji branżowych, których celem było
ców powinniśmy się skupić nie
zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu. Mimo wielu
tylko na oratorskich popisach buzagrożeń zarządowi miasta na czele z prezydentem Piotrem
dowanych wokół domniemanych
Kuczerą udało się zrealizować większość zaplanowanych na
potknięć i błędów, ale przede
rok 2016 zadań. Wierzymy, że przy kontynuowaniu dobrego
wszystkim na budowaniu wspólzarządzania oraz dobrej woli wszystkich radnych jesteśmy
nej Małej Ojczyzny, jaką powinien
w stanie budować i doprowadzić do pomyślnego sfinalizobyć Rybnik dla nas wszystkich.
wania najważniejszych stojących przed nami zadań, a co za
Czy jest jeszcze nadzieja w tej
tym idzie – do dalszego rozwoju i rozkwitu naszego pięknego
radzie miasta na działanie ponad
miasta. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności radni Wspólpodziałami? Podkreślamy – DZIAnie dla Rybnika i radny Forum Obywateli Rybnika Mariusz
ŁANIE. Masz pomysł, masz możliwości, przecież jesteś radnym,
Wiśniewski będą głosowali za udzieleniem absolutorium za
nie chowaj kreatywności na lepszy czas! Wstrzymywanie się od
wykonanie budżetu za 2016 r.
głosu i powiedzenie „nie” jest bardzo wygodne, ponieważ nie
Małgorzata Piaskowy, przedstawicielka
wymaga twórczego wysiłku oraz zaangażowania. Jeszcze czas,
Klubu Radnych Wspólnie dla Rybnika
by spróbować ponad podziałami pokazać, że jesteśmy prawdziwymi samorządowcami, a nie politykami przenoszącymi
emocje z sejmowych i senackich ław na grunt samorządowy. Platforma Obywatelska
Absolutorium udzielane
W związku z realizacją ogromnego zadania obciążającego
budżet miasta, jakim jest budowa drogi Racibórz – Pszczyna, jest w związku z realizacją
nie ma i w najbliższym czasie nie będzie możliwości zaspo- założeń budżetowych za
kojenia wszystkich potrzeb mieszkańców miasta. Będziemy poprzedni rok. Warto zaznamusieli z wielką rozwagą podchodzić do wydatków, jednak czyć, że moment udzielenia
w obecnej chwili sytuacja finansowa miasta jest stabilna, na absolutorium to czas, gdy
co wskazuje opinia RIO. Zgodnie z przedstawionymi danymi można podsumować realizawykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 729,2 mln zł, cję prezydenckich zamierzeń.
tj. 100,6% założonego planu, a wydatki w wysokości 714 mln Te zostały wykonane w większości przypadków na satyszł, tj. 91,9% planu.
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na bardzo duży sukces fakcjonującym poziomie.
Nadwyżka operacyjna,
Rybnika, jakim było otrzymanie najwyższej w historii miasta
dotacji na budowę drogi Racibórz – Pszczyna. Zakończenie ocena ratingowa finansów Rybnika dają nadzieję na przyszłość.
inwestycji planowane jest do 31 lipca 2019 r.; wartość umowy Warto zauważyć, że na wydatki inwestycyjne wydano prawie 86
to aż 352,6 mln zł. Ponadto w 2016 r. do budżetu wpłynęło mln zł, co stanowi spory wzrost w porównaniu do 2015 roku,
ponad 26 mln pozyskanych środków zewnętrznych, z czego w którym wydatki inwestycyjne wyniosły 68 mln zł. Cieszy
wysoka nadwyżka operacyjna, która wyniosła prawie 71 mln zł.
ponad 24 mln zł to środki z UE.
Podsumowując budżet minionego roku, warto przypomnieć Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się
choćby kilka ważnych inwestycji, takich jak: przebudowa ul. w przedziale gwarantującym bezpieczeństwo finansowe miaRudzkiej (wartość ponad 13 mln zł), budowa przedszkola sta w perspektywie do dwóch lat. W 2016 roku stopień samow dzielnicy Boguszowice Stare (wartość inwestycji 9 mln zł), finansowania kształtował się na wysokim poziomie i wynosił
budowa łącznika Prosta/Świerklańska (wartość inwestycji 117,6%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania
ponad 5 mln zł), przebudowa mostu na Nacynie (wartość in- inwestycji środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja, tym
westycji ponad 3,7 mln zł), modernizacja harcówki w dzielnicy mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu
kosztów obsługi zadłużenia.
Ligota-Ligocka Kuźnia (wartość inwestycji ponad 2 mln zł).
Jak wynika z powyższych wskaźników, sytuacja Rybnika
Radni koalicji wraz z prezydentem Piotrem Kuczerą podjęli
również wyzwanie związane z rewitalizacją dawnego szpitala jest stabilna. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu, liczone
Juliusz. Do tej pory była to przestrzeń w centrum miasta, która w odniesieniu do dochodów bieżących, kształtują się na niskim
straszyła mieszkańców i gości. Dzięki wspólnym staraniom w poziomie i mają tendencję malejącą. Dochody bieżące przewyżśródmieściu Rybnika powstanie strefa aktywności wielopokole- szają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednoniowej, łącząca część edukacyjną z Centrum Wsparcia Rodziny z stek organizacyjnych oraz do obsługi zadłużenia (raty i odsetki).
nowo powstałym Rybnickim Ośrodkiem Geriatrycznym ROGER O potencjale miasta świadczy również to, iż prawie połowę
i z innowacyjnym centrum usług biznesowych. Strefa Juliusza (47%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo
to pionierski projekt połączenia różnorodnej funkcjonalności trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT
zabytkowych budynków poszpitalnych (poddanych renowacji) i CIT). Warto zaznaczyć, że efektywne zarządzanie czasowo
oraz nowoczesnej infrastruktury usługowo-administracyjnej. wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło dochody w wysoJako kolejny sukces należy uznać działania zwalczające kości prawie 3 mln zł.
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Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2016 roku aktualizacja ratingu nadanego
przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został podniesiony z poziomu A+(pol) do AA-(pol). Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu,
że rating odzwierciedla utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Rybnika, spadek zadłużenia bezpośredniego do najniższego
poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia
oraz bardzo dobrą płynność finansową miasta.
Wyniki operacyjne oraz wypracowana nadwyżka budżetowa będą nam sprzyjać w perspektywie najważniejszych
inwestycji, w tym w kontekście wykorzystania środków z nowej
perspektywy Unii Europejskiej. Stabilizacja finansowa jest dla
nas istotna, tym bardziej że nie znamy obciążeń finansowych,
jakie może nałożyć na samorządy obecny rząd.
Do najważniejszych zadań na najbliższe miesiące i lata należą: inwestycje w przedszkola i żłobki (polityka prorodzinna),
budowa drogi Racibórz – Pszczyna (infrastruktura), dalsza
rewitalizacja kopalni Ignacy (kultura, rekreacja), przywrócenie
do życia kompleksu Juliusz (polityka senioralna), rozwój kampusu w formule wiązania nauki i biznesu oraz wiele innych.
Na szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku drogi Racibórz – Pszczyna. Zaproponowany przez prezydenta Kuczerę
montaż finansowy, a także współpraca z Urzędem Marszałkowskim, zaowocowały rekordowym dofinansowaniem dla
Rybnika w kwocie ok. 300 mln złotych. Wszystkie inwestycje
należy rozważać w perspektywie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego Rybnika.
Rybnik jest dobrze przygotowany do nowej perspektywy
Unii Europejskiej. Radni Platformy Obywatelskiej wielokrotnie
zwracali uwagę na rolę nadwyżki operacyjnej w efektywnym
zarządzaniu finansami miasta. Właściwe planowanie wydatków ma tu zasadnicze znaczenie. Mamy nadzieję, że środki
wygenerowane na rachunkach miejskich wystarczą na pokrycie
wkładu własnego w projektach.
Mając na uwadze skuteczność, z jaką zrealizowano budżet
w minionym roku, a także oceniając wyniki finansowe Rybnika, radni Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem
absolutorium prezydentowi Piotrowi Kuczerze za wykonanie
budżetu w 2016 roku.
Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

Blok Samorządowy Rybnik
Według stanu na dzień
31 grudnia 2016 r. budżet
miasta po dokonanych zmianach zamykał się kwotami
dochodów 729 179 648 zł
i wydatków 714 014 619 zł.
Podstawowym źródłem
finansowania zadań realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
stanowiącym o ich samodzielności są dochody własne. W tym zakresie budżet miasta budzi optymizm. Niepokoi
natomiast zwrot na prawie 1 mln zł zapłaconego już podatku
i toczące się postępowania w Samorządowym Kolegium
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Odwoławczym i sądach. Coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia
sądów mogą być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków. Niepokoją również
ulgi udzielone decyzjami prezydenta – umorzenia, odroczenia,
raty, które pomniejszają zdolność do samodzielnego finansowania. Zastrzeżenia budzą zwiększenia wydatków bieżących
per saldo o kwotę prawie 66,5 mln zł. Natomiast planowane
wydatki zostały zrealizowane zaledwie w 91,9% pomimo
dokonywanych na bieżąco korekt, które w przyszłości miały
wykazać dobre wykonanie budżetu.
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące wynoszą 87,9%, a wydatki majątkowe tragicznie mało,
bo zaledwie 12,04%, co świadczy o fundamentalnym braku
strategii związanej z wizją rozwoju miasta już na etapie konstruowania budżetu na rok 2016. Dokonywane bieżące zmiany
nie poprawiły sytuacji, a wręcz przeciwnie – wprowadziły chaos
w wizji miasta. Pomimo otrzymania z budżetu państwa dotacji w wysokości 109 mln zł, w tym środków na 500+, tylko
w ograniczonym zakresie poprawiło to wynik budżetu 2016 r.
Niepokoi, że miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań
oświatowych kolejny rok z rzędu 2,7 mln zł, a otrzymana
subwencja w wysokości 149 885 971 zł po raz pierwszy nie
pokryła wydatków poniesionych na wynagrodzenia. Błędna
koncepcja zagospodarowania Juliusza, placu przy ul. Miejskiej,
Hallera doprowadzi do znacznego pogorszenia kondycji finansowej miasta. Te inwestycje powinny być finansowane przez
podmioty komercyjne. Zapowiadana inwestycja – budowa
parkingu wielopoziomowego, w trakcie zarządzania nim narazi
budżet na stały wypływ pieniędzy. Pytanie, jak się ma budowa
parkingu w ścisłym centrum miasta do polityki wyprowadzenia
ruchu samochodowego z tegoż centrum. Wykonanie budżetu
na rok 2016 należy rozpatrywać w perspektywie inwestycyjnej,
biorąc pod uwagę zgodę rady miasta na zaciągnięcie kredytu
w wysokości 270 mln zł i konieczność wieloletniego spłacania go, co w sposób oczywisty pogorszy wynik finansowy
miasta. Patrząc na wydatki majątkowe w latach minionych,
obserwujemy obecnie znaczący spadek środków na inwestycje
z poziomu prawie 25% w roku 2010 do zatrważająco niskiego
wskaźnika 12% w roku 2016.
Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości
15 mln zł, czyli wynikiem lepszym od zakładanego, ponieważ
nie została zrealizowana część wydatków – uwaga! – w kwocie
około 62 mln zł.
Na zakończenie cytujemy słowa prezydenta Rybnika
z uzasadnienia do wykonania budżetu 2016 r.: „Dobre wyniki
operacyjne w 2016 r. potwierdziły stabilną sytuację finansową
miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyżki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także
złożyło się niskie zadłużenie i brak konieczności zaciągania
nowych zobowiązań”.
Biorąc pod uwagę duże zadania inwestycyjne, które stoją
przed miastem, i konieczność odpowiedzialnego myślenia
o finansach, radni Bloku Samorządowego Rybnik w obecnym
wykonaniu budżetu nie widzą bezpieczeństwa finansowego
dla miasta. Rzuca się w oczy w budżecie za rok 2016 brak
rozsądnej polityki personalnej, czego przykładem jest tworzenie gabinetów politycznych, np. biura ds. kultury, które
kosztują setki tysięcy złotych, a służą wyłącznie promocji
prezydenta miasta.
W związku z tym radni BSR nie udzielają absolutorium
prezydentowi za wykonanie budżetu w 2016 r.
Andrzej Wojaczek, przedstawiciel
Klubu Radnych Bloku Samorządowego Rybnik
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Prawo i Sprawiedliwość

ciepła, o którą w 2016 roku upominało się wielu radnych.
Prezydent nie przyjmuje takich rozwiązań, podkreślając,
Przedkładane stanowisko
że „nie prezentują się jako szczególnie atrakcyjnie”.
w kontekście formalnym dotyOdnosimy wrażenie, że Rybnik od 2014 roku lideruje
czy stwierdzenia prawidłowości
nieoficjalnemu rankingowi przygotowywanych strategii.
wykonania budżetu za 2016 r. To
Podkreślam: papierowych strategii. Problem oczywiście nie
ocena, na ile udało się prezydentkwi w ich przygotowaniu, ale w rzeczywistym wdrażaniu.
towi miasta zrealizować plan
Najlepszym przykładem strategia dotycząca Polityki Mieszw postaci uchwały budżetowej,
kaniowej Miasta Rybnika 2023+. Piotr Kuczera deklarował
której projekt sam przygotował.
zdecydowaną poprawę, niestety do 2016 roku nie wdrożono
Uogólniając, to zestawienie dożadnych pomysłów, a dzisiaj bazujemy na dokumencie
chodów i wydatków w różnych
wyłącznie kierunkowym.
ujęciach i porównanie ze wspomnianą uchwałą budżetową.
Prezydent miał być wizjonerem, pozostaje administraPoza wieloma informacjami o charakterze księgowym wytorem stanu zastanego w 2014 r. Zmiany kosmetyczne
konanie budżetu powinno dać odpowiedź na następujące
i bieżące mają oczywiście swoje uzasadnienie. Jednak nie
pytania: Co w naszym mieście udało, a czego nie udało się
tak miało być! Obiecywana wizja pozostaje wyłącznie
zrobić? Czy widać inwestycje? Czy miasto się rozwija? Jaki
na etapie papierowych dokumentów w postaci różnych
był Rybnik w 2016 r. pod rządami Piotra Kuczery? Niestety,
strategii o wysokim stopniu uogólnienia. Potrzebę realizacji
naszym zdaniem odpowiedzi są negatywne, częściej się nie
permanentnie odkłada się na później. To znak, że najważudawało, niż udawało. Ważnych inwestycji nie widać, bo
niejsze problemy przerosły prezydenta i próbuje uciec od
startująca inwestycja budowy drogi Racibórz – Pszczyna
najistotniejszych bolączek naszego miasta. Jako radni Prawa
to przecież pomysł poprzednika. Rybnik w 2016 roku pod
i Sprawiedliwości nie zgadzamy się na taki model zarządzarządami Piotra Kuczery można spuentować jednym określenia miastem, w którym inwestycje zastępuje się strategiami.
niem: „papierowy Rybnik”.
Na każdym kroku na przeszkodzie skutecznych działań
Od momentu zaprzysiężenia Piotra Kuczery na urząd
pojawia się brak zaangażowania bądź niekompetencja,
prezydenta wykazywaliśmy ogromną potrzebę współpracy,
a od problemów się ucieka. Dlatego protestując przeciwko
zgadzaliśmy się w sprawie potrzeb rozwojowych miasta,
takiemu podejściu, będziemy głosować przeciw udzieleniu
głosowaliśmy za przyjęciem uchwały o zaciągnięciu poabsolutorium za 2016 rok.
tężnych zobowiązań finansowych na cele inwestycyjne.
Łukasz Dwornik, przedstawiciel
Dzisiejsze wskaźniki finansowe wskazują, że zobowiązania
grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości
finansowe rosną, a Rybnik ciągle pozostaje tym samym
miastem, którym był w 2014 r. Nie dostrzegamy pozytywnych zmian, które prezydent nieustannie deklarował. Samorządowy Ruch Demokratyczny
W planie budżetu na rok
Podkreślamy, że w swoim stanowisku dokonujemy realnej
oceny działań prezydenta, dlatego 2016 rok uznajemy za 2016 dochód miasta został
określony na 632 mln zł. Dziczas pierwszych rozliczeń.
Niezwykły bałagan oraz brak jednolitego i spójnego siaj okazuje się, że wartość ta
stanowiska w sprawie zagospodarowania kwartału Juliusz była mocno niedoszacowana.
dobitnie wskazuje, że przedstawiona w 2016 roku koncepcja Ostatecznie dochód budżetu
jest typową mrzonką. Zmarnowane pieniądze, pomysły miasta wyniósł 729 mln zł.
opierające się na danych wyciągniętych z kapelusza, a także Na wyższe wykonanie dochonieznajomość podstaw prawnych, wskazują na całkowity du miasta w istotny sposób
brak przygotowania autorów niezwykle kosztownych ma- wpłynęła dodatkowa dotacja
teriałów promocyjnych. Najlepszym przykładem ośrodek celowa z budżetu państwa na kwotę 68 mln zł, w tym
ROGER. W porównaniu z pierwotną koncepcją nie zgadza 55 mln zł związanych było z programem Rodzina 500+.
się praktycznie nic. Przepraszam, jednak coś się zgadza. Po- Zapewne miłym zaskoczeniem dla prezydenta były między
prawiana bez końca koncepcja, ciągle pozostaje na papierze. innymi dodatkowe pieniądze za wykonane inwestycje
Entuzjastycznie ogłoszona decyzja o budowie komer- z perspektywy finansowej UE za lata 2007-2014, wyższe
cyjnej kopalni w Rybniku na wysokości złoża Paruszowiec. od oczekiwanych wpływy z podatków od nieruchoEntuzjazm zawarty w urzędowych pismach w zderzeniu mości, dodatkowe odsetki od nieterminowo przekaz protestem mieszkańców nagle przegrał. Prezydent z wiel- zanych należności, niewykorzystane środki niewygakiego entuzjasty budowy nagle stanął na czele przeciwników sające za rok 2015, a także dotacje z Europejskiego
tej inwestycji. Gdzie podział się prezydencki entuzjazm? Na Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie wyższe od
zaplanowanych w grudniu 2015 roku wpływy do buurzędowym papierze.
Podejmowane działania dotyczące walki z niską emisją dżetu miasta zamknęły się kwotą ponad 93 mln zł.
w 2016 r. oceniamy jako niewystarczające. Wystarczy krótki Na podkreślenie zasługuje efektywne zarządzanie czasowo
rekonesans, by dostrzec, jak z problemem radzą sobie inne wolnymi środkami pieniężnymi przez skarbnika miasta Bogminy. Dopłaty są jednym z elementów, a nie podstawą gusława Paszendę. Działania te przyniosły miastu dochód
walki ze smogiem. Wystarczy spojrzeć poza Rybnik. Wnio- w wysokości 2 mln 800 tys. zł.
Zauważamy, że część dochodu miasta pochodząca
skowanie o preferencyjne kredyty, dotacje czy też umarzanie
części zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tzw. PIT
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są podstawą rośnie kolejny rok. To napawa radością, gdyż świadczy
finansowania tego typu zadań. Wnioskowanie wymaga o wzrastającej zamożności naszych mieszkańców, natomiast
jednak przeprowadzenia procesu inwentaryzacji źródeł
cd. na stronie 12
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należy martwić się słabnącymi z roku na rok wpływami
z CIT, tj. udziału miasta w podatku dochodowym od osób
prawnych. W tym przypadku z zaplanowanych 6,5 mln zł
kasę miejską zasiliło niecałe 4,8 mln zł. Świadczy to o słabnącej kondycji sektora przedsiębiorstw zlokalizowanych
w naszym mieście. Nie możemy zapomnieć też i o tym,
że w ubiegłym roku byliśmy świadkami wyprowadzania firm
z Rybnika. W kampanii wyborczej prezydent zapowiadał
ściąganie przedsiębiorców do naszego miasta, ale wyniki
finansowe nie potwierdzają spełnienia tej obietnicy.
Nie sposób pominąć też realizacji planu dochodów
majątkowych z majątku gminy (sprzedaż nieruchomości,
mieszkań i lokali użytkowych). Tutaj nastąpiła totalna klęska.
W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano uzyskanie
25 mln zł, z czego wykonanie wyniosło niecałe 5 mln zł.
To kolejny rok, w którym złe planowanie zderza się z rzeczywistością. Skromnie przypominamy, że w naszej opinii
do budżetu na 2016 rok przestrzegaliśmy, że tak przyjęte
kwoty nie zostaną zrealizowane.
Niepokoi nas również informacja zamieszczona na
stronie 6 sprawozdania, skąd dowiadujemy się, że ogólny
stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec
2016 roku wyniósł prawie 115 mln zł. Oznacza to, że przez
ostatni rok zaległości wzrosły o kolejne 17,5 mln zł. Uważamy, że ze względu na planowane inwestycje w mieście
jest to znacząca kwota, nad którą prezydent powinien się
pochylić ze szczególną troską.
Zaplanowane wydatki w roku 2016 oszacowano na
728 mln zł. Po uwzględnieniu dodatkowych wpływów
z budżetu państwa miały wynieść 776 mln zł. Ostatecznie
z budżetu miasta wydano 714 mln zł. To o 62 mln zł mniej
w odniesieniu do planu po zmianach. Generalnie obniżanie
wydatków w gospodarce finansowej miasta jest korzystne,
pod warunkiem że ograniczenia dotyczą ogólnie rozumianej administracji i nie następuje zmniejszanie wydatków
związanych z rozwojem miasta. Jednakże w roku 2016
dokonano istotnych zmian w wydatkach inwestycyjnych.
Dotknęło to w szczególności wydział dróg, gdzie wydano
o 38 mln zł mniej, niż planowano oraz Wydział infrastruktury
miejskiej i inwestycji, w którym również wydano o 12 mln zł
mniej. Podsumowując, na rozwój miasta w roku 2016 z
zaplanowanych 133 mln zł wydano zaledwie 86 mln zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pochłonął z budżetu
miasta kolejne 13 mln zł. To dużo, ale jeszcze bardziej
zatrważająca jest informacja, którą otrzymaliśmy na
poprzedniej sesji, że łączne zadłużenie lokatorów ZGM-u
wynosi około 27 mln zł. Z jednej strony nie widać działań
prezydenta w kierunku skutecznego ściągnięcia tych zaległości, a z drugiej strony, w tym samym czasie, prezydent
dokonuje umorzeń na kwotę ponad 1,4 mln zł.
Kolejna pozycja w wydatkach miasta to dopłata do
Zarządu Transportu Zbiorowego, która za rok 2016 zamknęła się gigantyczną kwotą ok. 22 mln zł. Mimo tak
wysokiego wsparcia nie przełożyło się to np. na mniejsze
zatłoczenie naszych dróg, które szczególnie dotkliwe
jest w centrum miasta. Na chwilę obecną nie widzimy
efektów zapowiadanej naprawy w ZTZ. Kolejny raz apelujemy o przyspieszenie reformy w Zarządzie Transportu
Zbiorowego, w tym o racjonalizację wydatków.
Nie możemy przemilczeć nieracjonalnie wydanych
pieniędzy na program Senior-Wigor. Do końca ubiegłego roku całkowity koszt programu pochodzący jedynie
z budżetu miasta zamknął się kwotą 435 tys. zł. Daje to
niebagatelny miesięczny koszt 3625 zł w przeliczeniu
na jednego uczestnika, pamiętając o tym, że uczestnicy
przebywają tam zaledwie osiem godzin. Tak wysoki koszt
jednostkowy jest wynikiem braku realizacji zapowiedzi
prezydenta, że będzie tam regularnie uczęszczało 30
uczestników. Obecnie średnio jest tam nie więcej niż 10
osób. Świadczy to o złej lokalizacji obiektu, o czym wielokrotnie mówiliśmy. W tej sytuacji dalsze finansowanie
programu z budżetu miasta dla tej lokalizacji obiektu
uważamy za nieuzasadnione, co nie oznacza, że jesteśmy
przeciwni wspieraniu seniorów w ogóle. Oczekujemy
innych propozycji w ramach programu Senior-Wigor.
W ubiegłym roku w mediach odbiła się echem informacja
o zakupie nowego samochodu prezydenckiego za 148 tys. zł.
Zakup został dokonany pomimo tego, że wydatek ten nie był
ujęty w planie budżetu przyjętym na rok 2016.
Ubiegły rok to także kolejny rok niepokoju o swój los
mieszkańców oczekujących na wysiedlenie z terenu budowy drogi Racibórz – Pszczyna. Jak się okazało, wydanie
z budżetu miasta ponad 200 tys. zł na rzeczoznawcę nie
przyspieszyło rozwiązania problemu. Ponadto wydatku
tego nie można uznać za uzasadniony, gdyż wiążącą

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele współczucia
i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Lory Kuczery
w szczególności duchowieństwu, przedstawicielom samorządu
terytorialnego i zawodowego, delegacjom rybnickiej oświaty,
lekarzom i personelowi Centrum Onkologii
- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku,
a także Rodzinie, Przyjaciołom i Sąsiadom
za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa

syn Piotr z żoną Patrycją

12

strony była kolejna wycena, tym razem dokonana w
imieniu wojewody. Nasza troska o tych mieszkańców nie
była, jak to nazwał jeden z radnych PO, „robieniem polityki”, ale uzasadnioną obawą co do realizacji zapewnień
ze strony prezydenta. Szkoda, że opieszałość, jaka temu
towarzyszyła, skutkuje tym, że do dnia dzisiejszego, pomimo przejęcia terenu budowy przez wykonawcę, nie są
w pełni dokonane rozliczenia z tytułu wykupu terenów.
Nie chcąc burzyć dobrego samopoczucia koalicji
rządzącej miastem PO i WdR i zadowolenia z wykonania
budżetu przez prezydenta, pragnę tylko dodać, że nadwyżka w wysokości 15 mln zł to jedynie konsekwencja niezrealizowania części wydatków na kwotę ponad 62 mln zł.
W naszej ocenie rok 2016 to kolejny rok bieżącego
zarządzania miastem przez prezydenta. Brak realizacji
planów jego rozwoju, w tym realizacji własnych obietnic
przedwyborczych. W lutym 2016 r. w „Gazecie Rybnickiej” prezydent ogłosił, że miasto się rozwija, a za
przykład tego rozwoju podał zapowiedź adaptacji pomieszczenia po byłej Cepelii w punkt informacyjny Halo!
Rybnik. Nie wybudowano tak szumnie zapowiadanych
w kampanii wyborczej mieszkań socjalnych i mieszkań komunalnych. Sztandarowe pomysły prezydenta
związane z przejęciem i rozwojem byłej kopalni Ignacy
i szpitala Juliusz utknęły w miejscu, bo usługi doradcze
czy opracowanie materiałów marketingowych, a także
bieżące utrzymanie porządku na tych terenach na pewno
nie stanowi o rzeczywistym rozwoju tych miejsc.
Tradycyjnie w tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim pracownikom urzędu i jednostek budżetowych miasta Rybnika za rzetelną, codzienną pracę
na rzecz mieszkańców Rybnika w roku 2016.
W świetle uzasadnienia wyroku NSA nie znaleźliśmy
powodów formalnoprawnych, które upoważniałyby nas
do głosowania przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi, jednakże, mając na uwadze negatywną ocenę
sposobu wykonania budżetu za 2016 rok, nie udzielimy
poparcia prezydentowi.
Anna Gruszka, przedstawicielka radnych
stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny
Poza niezbędnymi skrótami redakcja nie ingerowała
w treść opinii.

Sosny za baterie
Od 6 do 8 czerwca w urzędzie miasta odbędzie się zarządzona przez prezydenta miasta
zbiórka zużytych baterii i tonerów z drukarek
i kserokopiarek.
Będą one odbierane w wydziale ekologii (pokój nr 12
na parterze starej części urzędu przy ul. Chrobrego 2).
Wszyscy chętni, którzy oddadzą co najmniej 10 zużytych
baterii lub 5 tonerów, otrzymają pokwitowanie uprawniające do odbioru sadzonki sosny ufundowanej przez
rybnickie nadleśnictwo. Będzie je można odebrać do 30
czerwca w Zagrodzie Leśnika, czyli szkółce Nadleśnictwa
Rybnik, przy ul. Wielopolskiej 6 w dzielnicy Paruszowiec.
Jedna osoba może maksymalnie otrzymać talon na 10
sztuk sadzonek. Dodatkowo dla pierwszych 100 osób,
które przyniosą co najmniej 30 zużytych baterii lub 15
tonerów, czekać będzie flaga naszego miasta.
(S)
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Ruda już otwarta

Rybnicki sztandar
jest dziełem Krystyny
Duchniak z Radomia

Sztandar prawie gotowy

Arch. UM Rybnika

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem,
czyli dopisała pogoda, a woda z basenu
pomyślnie przeszła sanepidowskie
badania, w piątek 26 maja, w samo południe
swoje podwoje otworzyło kąpielisko Ruda.

W czerwcu ubiegłego roku rada miasta podjęła uchwałę o ustanowieniu
sztandaru miasta Rybnika.
18 czerwca w czasie odpustowej sumy w bazylice św. Antoniego, której będzie przewodniczyć metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc, ręcznie haftowany sztandar
w obecności władz miasta zostanie poświęcony i nieco później poczet sztandarowy miasta
po raz pierwszy weźmie udział w tradycyjnej procesji z historyczną figurą św. Antoniego,
patrona Rybnika. Już dziś prezydent Piotr Kuczera zaprasza wszystkich mieszkańców
do udziału w tych uroczystościach.
Sztandar, który powstaje w specjalistycznej pracowni w Radomiu, na co dzień będzie
przechowywany w ozdobnej gablocie w urzędzie miasta, w sali im. Władysława Webera,
w której odbywają się sesje rady miasta. Zasady używania sztandaru Rybnika precyzyjnie
określono we wspomnianej już czerwcowej uchwale rady miasta.
(WaT)

Warto świętować razem…
Pamiętając o kolejnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, uroczyście obchodzono
w Rybniku 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

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

powinien stanowić źródło inspiracji dla nas, współczesnych,
zachęcając do twórczej pracy na rzecz dobra wspólnego.
Trzeciomajowa konstytucja nie jest reliktem przeszłości,
a drogowskazem ku przyszłości, drogowskazem, u podstawy
którego znajdują się wartości bliskie każdemu człowiekowi
– wolność, odpowiedzialność i zaangażowanie.
Chcąc odpowiedzialnie tworzyć teraźniejszość, musimy
doceniać spuściznę przeszłości. Jako mieszkańcy Ziemi Śląskiej w sposób szczególny jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania pamięci o historii i dziedzictwie regionu. Dlatego też
dzisiaj celebrujemy także 96. rocznicę trzeciego powstania
śląskiego, doceniając podjętą w 1921 roku i stanowiącą wyraz niezgody na rozstrzygnięcia przeprowadzonego wcześniej
Plebiscytu inicjatywę na rzecz włączenia Górnego Śląska
w granice odrodzonej Rzeczpospolitej. To dzięki wysiłkowi
naszych śląskich przodków możemy dzisiaj – tu,
w Rybniku – świętować
jedno z największych
i najbardziej uroczystych
polskich świąt narodowych. (…)
* * *

Dla uczczenia 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja Rada Dzielnicy Chwałowice zorganizowała
uroczystości, które rozpoczęła msza święta w kościele
św. Teresy. Tradycyjnie po nabożeństwie delegacje,
prowadzone przez orkiestrę dętą kopalni Chwałowice,
przeszły pod pomnik Bohaterów i Męczenników, Bojowników o Wolność i Niepodległość Polski, poległych
i pomordowanych w latach 1939-1945. W uroczystościach
uczestniczyło 12 pocztów sztandarowych m.in. ze szkół,
przedszkoli i związków zawodowych, a obchody uświetnił
patriotyczny występ w wykonaniu czterolatków z Przedszkola nr 13 oraz orkiestry pod dyrekcją Zenona Siernego. W majowym święcie wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych, radni, dyrektorzy chwałowickich
placówek kultury i zakładów pracy, członkowie stowarzyszeń, służby mundurowe oraz młodzież i harcerze.
Przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek podziękował uczestnikom za zaangażowanie i liczny
udział w tak ważnym święcie.
(WaT), (S)

Wacław Troszka

Przebieg miejskich obchodów tego święta nie zmienia się właściwie od lat. W bazylice św. Antoniego pod
przewodnictwem dziekana dekanatu Rybnik ks. Piotra
Winklera w odświętnej muzyczno-wokalnej oprawie odprawiono mszę za Ojczyznę. Po jej zakończeniu uczestnicy
uroczystości prowadzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą
„Rybnik” przeszli w świątecznym pochodzie na rynek, gdzie
odbyła się ich część oficjalna. Przedstawiciele m.in. władz
miasta, służb mundurowych i organizacji kombatanckich
złożyli wiązanki kwiatów najpierw pod pomnikiem Jana
Pawła II, a później pod historycznymi tablicami na ścianie ratusza, upamiętniającymi ważne dla miasta, regionu
i kraju wydarzenia historyczne. Zabrzmiał też Mazurek Dąbrowskiego, a przedstawiciele Bractwa Kurkowego Miasta
Rybnika wciągnęli na maszt biało-czerwoną. Rynek był też
miejscem tradycyjnego wystąpienia prezydenta miasta.
Prezydent Piotr Kuczera powiedział m.in.:
— Momenty ważne dla wspólnoty warto świętować
razem. To niezwykle istotne dla kształtowania poczucia
tożsamości narodowej, która budowana jest także poprzez
manifestowanie szacunku dla dziedzictwa przeszłości. (…)
Idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 maja,
pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, mimo że sformułowane 226 lat temu, nie straciły na
aktualności. Dokument ciągle pozostaje symbolem troski
o najwyższe dobro, jakim jest Ojczyzna, oraz wyrazem
dążenia do konstruktywnych zmian. W tym kontekście

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, że w rozpoczynającym się sezonie
przygotowuje dla odwiedzających miejskie
kąpielisko sporo atrakcji, związanych głównie
z aktywnością fizyczną, czyli różnego rodzaju
wspólne ćwiczenia i treningi.
Na 26 maja zaplanowano też otwarcie – po
wymianie folii pokrywającej nieckę basenową –
krytej pływalni w Boguszowicach.
W ostatni weekend maja Ruda miała być
otwarta od godz. 10 do 18, a w tygodniu od 12
do 18. W maju ceny biletów będą tańsze: normalny – 6 zł; ulgowy – 4 zł; od czerwca do sierpnia:
normalny – 12 zł; ulgowy – 6 zł oraz bilety popołudniowe (od g. 16): normalny – 8 zł; ulgowy
– 4 zł. Bilet wieczorny (od godz. 19) dla dzieci
i młodzieży (do ukończenia gimnazjum) – 1 zł.
W sprzedaży są też karnety na 10 wejść; przy ulgowym oszczędza się 10 zł, a przy normalnym 20.
Godziny otwarcia:
CZERWIEC: w tygodniu od 10 do 20; w soboty
i niedziele od 9 do 20
LIPIEC/SIERPIEŃ: codziennie od 9 do 20

Wiązanki kwiatów pod historycznymi tablicami złożyli
m.in. prezydent Piotr Kuczera
i jego zastępcy oraz przewodniczący rady miasta Jan Mura
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Miliony i przecinki skarbnika
Bogusław Paszenda funkcję skarbnika naszego miasta pełni
praktycznie od chwili reaktywowania w Polsce samorządu
terytorialnego, co nastąpiło po historycznych przemianach ustrojowych
zapoczątkowanych w 1989 roku. Zajmując się finansami i budżetem
miasta, pomagał zarządzać miastem trzem kolejnym jego prezydentom:
Józefowi Makoszowi, Adamowi Fudalemu, a obecnie Piotrowi Kuczerze.
Z końcem maja zakończy jednak swoją misję w magistracie i przejdzie
na zasłużoną, niewątpliwie, emeryturę. Doświadczonego samorządowego
finansistę poprosiliśmy o rozmowę.

Na Śląsku „skarbnik” kojarzy się raczej
z kopalnią i Barbórką… Jakie są zadania
i odpowiedzialność skarbnika miasta?
Upraszczając, skarbnik jest generalnie głównym
księgowym budżetu miasta. Ma prawo (i obowiązek) kontrasygnaty, co znaczy, że bez jego podpisu
miasto nie może zaciągać pożyczek i kredytów.
W praktyce skarbnik nadzoruje podległe mu
wydziały (finansów, podatków i księgowości), weryfikuje dokumenty związane z postępowaniami
przetargowymi, kontrasygnuje umowy. Doradza
organowi wykonawczemu (przez trzy pierwsze
kadencje był to zarząd miasta, a potem prezydent).
W wyjątkowych sytuacjach skarbnik może nawet
zablokować operacje finansowe miasta.
Na posiedzeniach komisji finansów i rewizyjnej oraz na sesjach rady miasta przedstawiałem
stanowisko organu wykonawczego. Nie zawsze
podzielałem w pełni to stanowisko, ale przecież
różnice zdań, jak i to, że głos decydujący ma szef,
czyli prezydent miasta, to sprawy normalne i oczywiste. Zawsze jednak wspólnie z moim zastępcą
i pracownikami służb finansowych szukaliśmy
najlepszych dla miasta rozwiązań, spełniających
wolę organu wykonawczego. Do tej pory zawsze
udawało się takie znajdować.
Miasto wielokrotnie się zadłużało. Czy to
też był wynik Pańskiego „doradzania”?
Pierwsza zaciągnięta przez miasto pożycz-
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ka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była przeznaczona
na modernizację oczyszczalni
ścieków, która była niezbędna
Bogusław Paszenda był głównym księgowym naszego miasta od chwili reaktywowania
lokalnych samorządów w 1990 r.
dla spełnienia kryteriów ekologicznych i umożliwiła późniejszą rozbudowę to z naddatkiem koszty obsługi zadłużenia miasieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach. Tak, sta, czyli obligacji, kredytów i pożyczek. Było to
doradzałem, by się zadłużać, ale w sposób mądry efektem perfekcyjnego zarządzania przez służby
i najbardziej ekonomiczny.
finansowe przepływem pieniędzy między urzędem
i jednostkami organizacyjnymi oraz codziennego
A kolejne pożyczki, kredyty i rosnące zadłu- poszukiwania najkorzystniejszych ofert lokat.
żenie miasta…?
Obecnie mamy na rachunkach bankowych i loChyba z końcem pierwszej lub początkiem katach terminowych ponad 115 mln zł.
drugiej kadencji weszliśmy w spór z nadzorującą
finanse samorządów Regionalną Izbą ObraRozumiem, że o finanse miasta nie musimy
chunkową w Katowicach. Izba uchwałą swojego się więc martwić?
kolegium zablokowała naszą uchwałę budżetoStan finansów i przyszłość miasta, jak zawsze,
wą, dlatego że założyliśmy w niej zaciągnięcie są w rękach organów gminy. Prezydent i rada mianowego kredytu, pomimo niespłacenia w całości sta muszą najpóźniej we wrześniu podjąć szereg
kredytu wcześniejszego. Takie stanowisko RIO ważnych decyzji dotyczących m.in. planowanych
groziło blokadą rozwoju i paraliżem nie tylko inwestycji i ewentualnie zaciągnięcia kolejnych
Rybnika, ale wszystkich gmin nadzorowanych kredytów, m.in. z Europejskiego Banku Inwestyprzez katowicką Izbę. Uparłem się wtedy, by cyjnego. Pod uwagę trzeba będzie jednak wziąć
zaskarżyć uchwałę RIO do sądu. Co to się zobowiązania wynikające z tegorocznej wielodziało! Ale mieliśmy rację, co sąd potwierdził letniej prognozy finansowej. Począwszy od roku
po trwającej ledwie kwadrans rozprawie. Sądzę, 2018 konieczna będzie stała znaczna redukcja
że to między innymi ten „precedens” zbudował wydatków bieżących. Decyzje, o których mowa,
autorytet Rybnika w województwie. Potem była będą punktem wyjścia do prac nad budżetem
emisja obligacji komunalnych, w trzech transzach miasta na rok przyszły i nad nową wieloletnią
– w latach 2002 i 2003 oprocentowanych 1,3%. prognozą finansową.
Z emisją trzeciej transzy zwlekaliśmy do samego
końca (2007 rok), sygnalizując, że gotowi jesteśmy
Usłyszałem taką opinię, że jeszcze długo
z niej zrezygnować ze względu na wysoką naszym magistraccy urzędnicy będą wspominać
zdaniem cenę. Wtedy bank obniżył ją do 0,35%, co Pańskie przecinki i podobno wcale nie chodzi
było już całkiem atrakcyjnym oprocentowaniem. o przecinki w zestawieniach kwot budżetoTak właśnie walczyliśmy o możliwość mądrego wych...?
i w miarę taniego zadłużania miasta, bo bez tych
Jestem bardzo uczulony na kulturę słowa
środków jego rozwój nie byłby możliwy. Ostatnią i poszanowanie języka ojczystego. Rażą mnie
ratę obligacji (14,5 mln zł) spłacimy 10 listopada. drobiazgi, których inni nawet nie dostrzegają,
Przypomnę, że środki z obligacji przeznaczone a przecież przecinek, lub jego brak, może zmienić
były w szczególności na wkład własny miasta sens zdania. Ustawa o języku polskim z 1999 roku
w rozbudowę kanalizacji, współfinansowaną przez w art. 3 nakłada na wszystkie organy władzy
Unię Europejską.
publicznej oraz instytucje obowiązek dbania
o poprawne używanie języka. O tej ustawie nikt
Czy kiedyś zabrakło miastu pieniędzy np. z urzędników nie pamięta, bo jej się nie przywołuje
na wypłaty dla nauczycieli?
w podstawie prawnej uchwał i zarządzeń. UrzędniNie. Przez wszystkie te lata mieliśmy dobrą lub cy muszą dbać też o język mówiony, nie tylko pisaznakomitą płynność finansową. Łącznie w całym ny. Na pamiętnej dla mnie sesji z 18 maja to było
okresie na lokatach, na których lokowaliśmy kuriozum: co chwila „dwutysięczny siedemnasty”,
wolne środki miasta, zarobiliśmy tyle, że pokryło zamiast „dwa tysiące siedemnasty”. Troszkę wstyd,
Wacław Troszka

Pół wieku przepracował Pan w miejskiej
administracji. Czy realia, w których zaczynał
Pan pracę w magistracie, bardzo różnią się od
współczesnych?
To dwa diametralnie różne światy. W 1967 roku
była to administracja państwowa i zniewolenie
komunistyczne ze wszystkimi jego konsekwencjami. Nie było dowolności w operowaniu budżetem
i finansami miasta, bo była to część budżetu państwa. Natomiast z nastaniem roku 1991 miasta
i gminy stały się w pełni samodzielne. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność też była znacznie większa. Stopniowo, z upływem lat, poszerzano
zadania gmin, dodając im zadań i obowiązków.
Z dodawaniem pieniędzy na sfinansowanie tych
nowych zadań było już znacznie gorzej. Potem pojawiły się fundusze przedakcesyjne i unijne. Tamte
i obecne budżety miasta są nieporównywalne,
i to nie tylko ze względu na przeprowadzoną po
drodze denominację.
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Co chciałby Pan przekazać swojemu następcy?
Odchodzę na emeryturę na własną prośbę,
świadom ogromu zadań stojących przed organami gminy i przed skarbnikiem miasta. Mojemu
następcy życzę, by liczono się z jego zdaniem
w sprawach budżetu, finansów i ogólnie rozumianej
polityki ekonomicznej miasta. Będą mu potrzebne
niezwykłe zdolności, można zażartować, że z pogranicza magii i cudotwórstwa, no i spory łut szczęścia.
A organom gminy – prezydentowi i radnym – życzę,
by pracując zgodnie dla dobra naszego kochanego
Rybnika i jego mieszkańców, podejmowali zawsze
optymalne decyzje.
Wszystkim dziękuję za wszelkie dobro i wszystkich przepraszam za wszystko, co było złego z
mej strony. Miałem dobrych szefów i wspaniałych
współpracowników. Dziękuję prezydentowi Piotrowi Kuczerze, a także jego poprzednikom: Adamowi
Fudalemu, który przez 16 lat musiał codziennie
znosić moje zmienne nastroje, i Józefowi Makoszowi, który zaryzykował i zaproponował radzie
miasta powołanie mnie na to stanowisko. Dziękuję
radnym oraz członkom zarządów i wiceprezydentom wszystkich kadencji. Dziękuję wszystkim moim
współpracownikom, szczególnie tym najbliższym.
Ponieważ moja praca w urzędzie sięga niemal prehistorii, to chcę również podziękować prezydentowi
Eugeniuszowi Szymikowi, który w tych trudnych
czasach (podobnie jak poprzednik p. Tadeusz Meisner) wspierał mnie i ochraniał, ale który przede
wszystkim przygotował i przekazał samorządowi
znakomitą kadrę urzędniczą, fachową i zaangażowaną w pracę dla dobra mieszkańców Rybnika.
Wielu z tych ofiarnych urzędników odeszło już
niestety na zawsze, a niektórzy oceniają pracę
organów miasta i urzędników z pozycji emeryta.

Projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” się rozkręca.
W maju w magistracie rozstrzygnięto konkurs na przygotowanie programu edukacji
regionalnej, który od września będzie realizowany w czwartych klasach rybnickich
podstawówek i stanie się istotnym elementem rozpoczynającej się rewitalizacji.

Rewitalizacja sięgająca do przeszłości
Przypomnijmy, że na realizację tego projektu Rybnik otrzymał z Ministerstwa Rozwoju 3 mln zł. Projektowa rewitalizacja pięciu obszarów miasta (części
dzielnic: Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście), będzie trwać do roku
2018, ale prezydent Piotr Kuczera już zadeklarował, że
później będzie kontynuowana. Wspomniany konkurs
wygrało konsorcjum Pasjonaci Rybnika, zawiązane na
potrzeby konkursu przez osoby prywatnie i zawodowo
związane z Rybnikiem: dr Aldonę Urbanek, Elżbietę
Naparstek, dr. Norberta Niestolika i Tomasza Stadnickiego. — Program edukacji regionalnej będzie obejmował m.in. 16 scenariuszy zajęć szkolnych związanych
z rewitalizacją pięciu obszarów Rybnika. Będą również
scenariusze wizyt studyjnych w tych pięciu dzielnicach.
Nauczyciel otrzyma gotowca, z którego dowie się, jak
w ciągu dwóch godzin w ciekawy sposób pokazać to, co
w tych kolejnych dzielnicach jest najciekawsze. To nie
będą zwykłe szkolne wycieczki, ale eskapady, w czasie
których uczniowie będą mieli co robić. Spróbujemy
przekazać uczniom wiedzę o tym, co ważnego i pięknego
działo się w przeszłości w tych pięciu dzielnicach — zapowiada dr Norbert Niestolik.
— Opieramy rewitalizację na ludziach, na budowaniu relacji i poczucia własnej wartości związanej
z miejscem zamieszkania. W programie edukacyjnym
chcemy kłaść nacisk na integrację pomiędzy dziećmi,
szkołą i społecznością lokalną. Zależy nam na tym, by
kształtować u dzieci silne poczucie tożsamości lokalnej,
a przy tym dumy z miejsca, w którym żyją, z jego historii,
dumy z Rybnika — dodaje Marcin Stach, doradca
prezydenta Rybnika do spraw rewitalizacji.
23 maja upłynął termin składania ofert w przetargu na wykonanie „Analizy potrzeb mieszkaniowych
miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów

rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem
finansowym”. Opracowanie, które powstanie, ma
być źródłem bogatej wiedzy, bez której rzetelna
rewitalizacja nie będzie możliwa. Drugim takim
opracowaniem bazowym ma być analiza społecznogospodarcza obejmująca rewitalizowane tereny oraz
nieobjęte projektem Boguszowice Osiedle. Konkurs
na jej sporządzenie zostanie ogłoszony być może
jeszcze w maju.
Ogłoszenia o konkursach i przetargach organizowanych w ramach projektu były przygotowywane
z wyjątkową pieczołowitością, bo, jak tłumaczy Jarosław
Ogrodowski, ekspert Ministerstwa Rozwoju zaangażowany w rybnicki projekt, wszystkie te dokumenty
poprzez ministerialne Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
zostaną później udostępnione innym samorządom.
— Rewitalizacja to przede wszystkim kompleksowe
działania związane z ożywieniem społecznym. Przez nie
dopiero ma się dokonać rewitalizacja materialna związana z budynkami. Tacy eksperci jak współpracujący
z nami z ramienia ministerstwa Jarosław Ogrodowski
podkreślają, że rewitalizacja bez zajmowania się ludźmi
nie ma sensu. Jeśli nie zmienimy sposobu myślenia ludzi
odrestaurowane, odnowione budynki będą stały puste
— mówi Marcin Stach.
W rewitalizowaniu osiedli familoków na Paruszowcu
ważną rolę ma odegrać historia i spuścizna Huty Silesia.
W pomieszczeniach dawnej poczty przy ul. Przemysłowej członkowie stowarzyszenia Instytut Społeczny
„Silesia” urządzają już Magiczną Silesię, placówkę,
która ma być połączeniem kameralnego muzeum
i miejsca, w którym będą się odbywać interesujące zajęcia warsztatowe związane z hutą, która słynęła m.in.
(WaT)
z produkcji emaliowanych naczyń.
Po raz pierwszy Magiczną Silesię przy
ul. Przemysłowej będzie można odwiedzić
w czasie zaplanowanej na 10 czerwca
Industriady. Na zdjęciu Dominika Stach
z Instytutu Społecznego „Silesia”

Wacław Troszka

Panowie! W naszej erze był tylko jeden rok dwutysięczny, każde kolejne zaczynają się od słów
„dwa tysiące”. Zdaję sobie sprawę, że mojemu
odejściu na emeryturę towarzyszy westchnienie
ulgi – nareszcie, hulaj dusza! „Piszta-mówta,
co chceta”, piekła, czyli „starego skarbnika”, nie
ma! Wierzę, że jednak tak nie będzie. Tym bardziej
że na emeryturze będę czytał wszystkie uchwały
i zarządzenia, no i nie omieszkam pochwalić za
piękny, czytelny styl i brak błędów.

No właśnie, przejście od zarządzania
budżetem miasta do zarządzania budżetem
polskiego emeryta z pewnością nie będzie
takie proste. Czy ma Pan jakieś konkretne
plany, które zamierza Pan zrealizować na
owej emeryturze?
Dobry żart – jak się ma budżet miasta do emerytury? – tynfa wart! Daję sobie czas na wypoczynek
i „aklimatyzację” do końca sierpnia, a potem będę
przyglądał się pracy organów gminy z pozycji
mieszkańca i wyborcy, a kolegom z urzędu chętnie
w razie potrzeby służył będę pomocą. Ale jestem
przekonany, że bez starego skarbnika świetnie
sobie poradzą. Czego im z całego serca życzę.
Rozmawiał Wacław Troszka
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Kiedy potwierdzona została informacja, że do takich sytuacji nie dojdzie. Tym bar- decyzji odszkodowawczej. Warto podkreślić,
że właściciele nieruchomości leżących dziej że najtrudniejszy w opinii urzędników że wszystkie pieniądze – zarówno zaliczki,
w śladzie planowanej drogi regionalnej Ra- przypadek udało się już rozwiązać. Zresztą jak i odszkodowania – jakie idą za decyzjami
cibórz – Pszczyna będą musieli opuścić swoje każdy z nich jest inny: niektóre rodziny mia- wojewody jako organu orzekającego, pochodomy, część z nich poczuła ulgę, że skończył ły lokum, do którego mogły się przenieść, dzą z budżetu miasta. W magistracie podjęto
się okres wieloletniej niepewności, część inne zdecydowały się na kupno lub budowę też decyzję o wypłacie dodatkowej bonifikaty
zaś obawę przed znaczącą zmianą w życiu, domu, niektóre skorzystały z propozycji w wysokości 5 proc. wartości nieruchomości
której trzeba będzie stawić czoła. Wszyst- miasta na czasowe zajęcie mieszkania komu- rodzinom, które opuszczą budynek w termikim towarzyszyły emocje związane z nowym nalnego. Jak informuje Zakład Gospodarki nie 30 dni od powzięcia informacji o fakcie
i niewiadomym. Procesem wywłaszczenio- Mieszkaniowej, wysiedleńcy wprowadzili się otrzymania przez miasto zgody na realizację
wym i odszkodowawinwestycji. Informację
Budowa drogi Racibórz – Pszczyna
czym na pierwszytaką właściciel każdem,10-kilometrowym
go budynku otrzymał
odcinku drogi objęto
indywidualnie od wookoło 350 osób, włajewody pismem pościcieli 554 działek
leconym. Wszystkie
niezabudowanych
Wywłaszczenia związane z dużymi inwestycjami drogowymi są ceną, jaką terminy wyprowadzi budynkowych. I o ile za cywilizacyjny postęp płacą właściciele nieruchomości. Są też jednym ki upoważniające do
oddanie kawałka łąki z pierwszych działań inwestora w terenie. To trudny etap dla obu stron.
5-procentowego boczy pola jest mniejnusu minęły w drugiej
szym problemem, wypołowie ubiegłego
prowadzka z domu,
roku i żadna rodzina
w którym przeżyło się
zamieszkująca jeden
często całe dotychz 51 budynków go nie
czasowe życie, jest
dotrzymała. Radcy
o wiele trudniejsza
prawni rybnickiego
nie tylko ze względu
magistratu przygona sentymenty, ale i
towali więc opinię
logistykę. W sumie do
prawną, z której
wyburzenia przeznajednoznacznie wyniczono 51 budynków
ka, że by otrzymać
mieszkalnych oraz
bonus nie wystarczą
halę magazynową,
chęci i deklaracje,
komis samochodowy,
ale konieczne jest
skład tarcicy, a także
faktyczne opuszczebudynki gospodarnie nieruchomości.
cze, altany i garaże.
W tej sytuacji miasto
W śladzie drogi znawypłacać bonifikaty
lazły się też działki
nie może, choć taką
komunalne oraz władecyzję podjął wojeNaczelnik magistrackiego wydziału mienia Jerzy Granek wypisuje protokół odbioru kolejnego budynku, który musi zostać wyburzony
sności skarbu pańwoda. Mimo złożenia
w związku z budową drogi Racibórz-Pszczyna
stwa. W obu przydeklaracji przez 48
padkach miasto jako właściciel mienia na razie do dziesięciu mieszkań, ale w razie właścicieli ani jeden z nich nie był gotowy do
samorządowego oraz reprezentant skarbu potrzeby ZGM udostępni kolejne. Były też opuszczenia budynku w określonym czasie,
państwa na swoim terenie zrzekło się pra- przypadki wyprowadzki poza Rybnik. Każ- co potwierdziły i korespondencja, i wizytawa do odszkodowania. W pierwszych roz- de z tych przedsięwzięć wymaga pieniędzy cje. W efekcie miasto jako płatnik (strona
strzygnięciach wojewoda zakwestionował jeszcze przed wypłaceniem pełnego odszko- w postępowaniu) odwołało się do II instancji
jednak upoważnienie prezydenta miasta dowania, zaś procedury organu decyzyjnego, orzekającej, czyli ministra infrastruktury
do zrzeczenia się odszkodowania w imieniu czyli wojewody z tym związane, od operatu i budownictwa i dlatego okres wypłaty odskarbu państwa. Wątpliwości rozwieje decy- rzeczoznawcy majątkowego aż do decyzji szkodowań się wydłużył. Do połowy maja do
zja ministra infrastruktury w postępowaniu o wypłacie odszkodowania trwają dość dłu- ministra trafiło 31 takich odwołań rybnickieodwoławczym.
go. Dlatego miasto postanowiło, choć robić go magistratu (wojewoda nie wydał jeszcze
Z mniejszymi lub większymi problemami tego nie musiało, powołać własnych rzeczo- wszystkich decyzji odszkodowawczych),
gros budynków zostało już opuszczonych: znawców, którzy wcześniej wycenili wartość z czego już w dwóch przypadkach minister
na dzień 15 maja do przekazania pozostało nieruchomości. Na podstawie tej wyceny przyznał racje miastu, uchylając decyzję
osiem budynków oraz hala magazynowa. zainteresowani mogli otrzymać w ramach wojewody o 5-procentowej bonifikacie.
Minęły już wszystkie uzgodnione wcześniej umowy cywilnoprawnej zaliczkę na poczet Można się zatem spodziewać, że i pozoterminy wyprowadzki. Teraz należy się spo- odszkodowania, nawet w wysokości 70 proc. stałe odwołania zostaną rozstrzygnięte na
dziewać upomnień od wojewody, organu wartości nieruchomości. Zdecydowało się korzyść miasta. Po wydaniu ostatecznej
orzekającego i wydającego decyzje odszko- na to ponad 30 właścicieli, a z budżetu mia- decyzji przez ministra, odszkodowanie
dowawcze, a następnie tego, co najbardziej sta wypłacono około 15,7 mln zł. Zaliczkę jest kierowane w ciągu 14 dni do wypłaty,
bolesne, ale nieuchronne – egzekucji komor- „ustawową” gwarantował również wojewoda, a wywłaszczany właściciel może jeszcze
niczej, czyli przymusowej wyprowadzki. Ale co wynika wprost z przepisów prawa, tyle że w ciągu 30 dni odwołać się do sądu admito krok ostateczny i urzędnicy mają nadzieję, wypłacaną o wiele później, bo już po wydaniu nistracyjnego.
Wacław Troszka

Trudne wywłaszczenia
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W kilku przypadkach miasto odwołało się
również w sprawie dużych różnic w wycenie
wartości nieruchomości między tymi wykonanymi przez rzeczoznawców wojewody
a operatami rzeczoznawców sporządzonymi
na zlecenie miasta. Powodem różnic może
być praktyka dokonywania wycen polegająca
na dowolności doboru zestawu transakcji
nieruchomości porównywalnych, na czym
operat się opiera. Na razie nie ma jeszcze
decyzji ministra co do odwołania, w którym
miasto kwestionowało wartość przyznanego
przez wojewodę odszkodowania.
Należałoby wyjaśnić, że zgodnie z prawem to
wojewoda podejmuje decyzje odszkodowawcze
w odniesieniu do dróg rangi wojewódzkiej i krajowej dla właścicieli działek znajdujących się na
terenie planowanej budowy, a wywłaszczenia
nastąpiły nie na rzecz gminy Rybnik, tylko na
rzecz województwa śląskiego, a że jesteśmy
miastem na prawach powiatu, wszystkimi
drogami (za wyjątkiem dróg ekspresowych
i autostrad) zarządza prezydent Rybnika
i on na nie łoży środki finansowe – z różnych
źródeł, ale w znacznej części z dofinansowania
unijnego. Wojewoda jako organ decyduje,
a prezydent Rybnika płaci. Po drugiej stronie
jest wywłaszczany właściciel, zaś w przypadku
nieruchomości obciążonych hipoteką (a takie
też były), stronami są też wierzyciele hipoteczni
– wtedy w pierwszej kolejności odszkodowanie
wypłacane jest bankowi, a nie właścicielowi. Na
razie całość odszkodowań otrzymali właściciele
niektórych nieruchomości niezabudowanych.
Reszta sporów, poza wspomnianymi pięcioma
decyzjami do wypłaty, jest w toku.
Wiesława Różańska
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera:
— Zaangażowaliśmy swoich rzec z o z n a w c ó w, b y z j e d n e j s t r o n y
wiedzieć, jakie kwoty będą potrzebne miastu na odszkodowania,
a z drugiej – by sami wywłaszczani
mieszkańcy mieli rozeznanie, jakich
mniej więcej kwot odszkodowań mogą się
spodziewać. Jednak decyzja o faktycznej
ich wysokości należy do wojewody. Ten zaangażował swoich rzeczoznawców. Mnie
dziwią tylko duże, w niektórych przypadkach, różnice między wycenami jednych
i drugich rzeczoznawców. Jako prezydent
miasta rozporządzam pieniędzmi publicznymi i jestem zobowiązany do szczególnej
dbałości w ich wydatkowaniu. Dlatego
właśnie w uzasadnionych przypadkach
odwołujemy się od wycen wojewody, by
wykorzystując istniejące przepisy, dojść
do rozstrzygnięć ostatecznych, których nikt
już nie będzie mógł zakwestionować. Wtedy będziemy mieć pewność, że środki publiczne są wydatkowane w sposób rzetelny
i przemyślany. Tak samo wygląda sprawa
z tym 5-procentowym bonusem.
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Autobusy bez kierowców,
			
linie bez autobusów

W poniedziałek 15 maja Zarząd Transportu Zbiorowego, organizujący komunikację autobusową w mieście, zaskoczyła absencja kierowców rybnickiego Transgóru,
który jest jednym z pięciu przewoźników obsługujących miejskie linie.
Wcześniej protestowali oni na jednym z rond, domagając się podwyżek. Do 19 maja Transgór
nie obsłużył 578 z ogólnej liczby 5045 kursów (około 11 proc.), za co ZTZ naliczył przedsiębiorstwu kary umowne, których łączna wartość przekracza 400 tys. zł. ZTZ starał się organizować
komunikację zastępczą i uprzedzać pasażerów o odwołanych kursach, choć sytuacja szybko się
zmieniała. Od soboty 20 maja autobusy kursowały już na wszystkich liniach, choć niektóre wciąż
obsługiwała komunikacja zastępcza. Kierownictwo Zarządu Transportu Zbiorowego dziękuje
swoim pasażerom, którzy pilotowali kierowców autobusów z innych miast, tak by mogli poznać
trasę, oraz tym wszystkim, którzy udostępniali w mediach społecznościowych aktualne informacje
dotyczące kursowania miejskich autobusów. Co ciekawe do ZTZ nie zgłosił się ani jeden maturzysta, który z powodu opisanych wyżej kłopotów nie dojechał na egzamin maturalny. (WaT)

Co z tym mułem?
Z takim pytaniem zwróciło się do
urzędu miasta wielu mieszkańców
na wieść o uchwale antysmogowej
sejmiku, która zabrania spalania od
września w domowych piecach mułu
i flotokoncentratów.

dzi, a właściwie rozwiązania problemu przez
władze województwa śląskiego można się
spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy.
Przypominamy, że kwestię starego mułu
prezydent Rybnika Piotr Kuczera poruszył,
wysyłając do urzędu marszałkowskiego
Wiemy, że takie samo pytanie do urzędu swoje uwagi na temat projektu uchwały anmarszałkowskiego skierowało wiele samorzą- tysmogowej w czasie zakrojonych na szeroką
dów i samorządowych organizacji. Odpowie- skalę konsultacji społecznych.
(WaT)

Stara msza w Starym Kościele
Począwszy od niedzieli 11 czerwca, w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 18 w kościele
Matki Boskiej Bolesnej, zwanym Starym, w centrum miasta będzie odprawiana msza św.
w dawnej formie rytu rzymskiego, czyli tzw. msza trydencka. Jest odprawiana po łacinie, a ksiądz
tak jak wierni stoi zwrócony twarzą do ołtarza głównego. Zwolennicy dawnej liturgii starali się o to od
kilku ładnych lat. Jej nazwa wywodzi się oczywiście od Trydentu, to tam w połowie XVI wieku odbył się
sobór, który nakazał ówczesnemu papieżowi Piusowi V skodyfikowanie i ujednolicenie praktykowanych
obrządków. W lipcu 2007 roku ówczesny papież Benedykt XVI w swoim liście apostolskim przypomniał
o nieprzemijającej wartości tradycyjnej, łacińskiej liturgii mszy św., odprawianej w oparciu o mszał rzymski
z 1962 roku. Żyjący w XIX w. o. Fryderyk Faber nazwał ją „najpiękniejszą liturgią po tej stronie nieba”.
Inauguracyjną mszę trydencką odprawi w Starym Kościele ks. Piotr Lisiecki, a wierni, którzy się na
nią wybiorą, otrzymają łacińskie teksty liturgii mszalnej.
(WaT)

W połowie maja radni Mariusz Wiśniewski i Michał Chmieliński oraz zastępca
dyrektora MOSiR-u Arkadiusz Skowron reprezentowali miasto na 16. Dniach
Kultury Polskiej w partnerskim Barze na Ukrainie.

W partnerskim Barze

Miały one miejsce w otwartym jesienią
ubiegłego roku Domu Polskim, którego dyrektorem jest goszcząca wielokrotnie w Rybniku
działaczka polska Małgorzata Miedwiediewa,
a przypomnijmy, że rybniczanie mają swój
udział w powstaniu tego ośrodka. Do Baru
przyjechali także przedstawiciele innych miast
partnerskich – Kwidzyna i Starachowic wraz z
grupami artystycznymi, które wystąpiły wspólnie z zespołami gospodarzy oraz środowisk
polonijnych z Winnicy i Kamieńca Podolskiego.
Jak mówi Arkadiusz Skowron, z rozmów z
barskimi Polakami wynika, że ich sentyment do

odebranej im ojczyzny jest wciąż żywy. Przedstawiciele Rybnika spotkali się też ze starostą
barskim, a rozmowy dotyczyły możliwości
współpracy gospodarczej, o co władze Baru i
tamtejszego powiatu bardzo zabiegają. Merem
Baru jest Artur Cyciurski, którego córka Włada
była uczennicą rybnickiego liceum urszulanek,
a aktualnie studiuje w Polsce dziennikarstwo.
Dzięki temu oraz działalności w organizacjach
polskich na Ukrainie Artur Cyciurski w Rybniku wielokrotnie bywał. Był też jednym z kilku
ukraińskich Polaków rannych na Majdanie i
leczonych potem w Polsce.
(r)
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28 kwietnia, trzy dni po podpisaniu
umowy na budowę drogi regionalnej
Racibórz – Pszczyna, miasto
przekazało plac budowy wykonawcy,
Przedsiębiorstwu Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia. Bez
fanfar i symbolicznego wbicia pierwszej
łopaty w ziemię ruszyły prace.
Rozpoczęto je od zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy – dojazdów serwisowych, przygotowania miejsc do składowania
materiałów budowlanych, organizacji ruchu
zastępczego, a następnie inwentaryzacji
terenu i wyznaczenia osnowy geodezyjnej
drogi. Konkretne
roboty budowlane rozpocznie
wzmocnienie
podłoży, fundamentowanie i stabilizacja gruntów, a efekt
tych prac „wyjdzie” z ziemi dopiero po kilku
miesiącach. Ze względu na konieczność
budowy kilkunastu obiektów inżynieryjnych
i bezkolizyjnych węzłów prace wykonywane
będą równolegle, w tym samym czasie na
wielu odcinkach. Jednym z zadań wykonawcy są też prace rozbiórkowe leżących
w śladzie drogi opuszczonych już domów.
Jak wiele innych urządzeń elektronicznych,
również komputer sterujący sygnalizacją
świetlną wymaga z czasem modernizacji,
rozbudowy i dosprzętowienia, by mógł nadal
efektywnie, a przede wszystkim bezpiecznie dla ruchu drogowego, funkcjonować.
W związku z tym modernizacji poddano skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Wielopolu (ulice Gliwicka, Wielopolska i Lipowa) oraz na Smolnej (Reymonta, Kotucza i Raciborska), a także
dwa przejścia dla pieszych: na ul. 1 Maja
w Chwałowicach w okolicy IV LO oraz na ul.
Małachowskiego w Boguszowicach.

Zakończyła się przebudowa oświetlenia
ulicznego na ulicach Budowlanych, Reymonta, 3 Maja i Kościuszki.
W ramach bieżących działań naprawczych
Rybnickie Służby Komunalne wykonały nowe
asfaltowe nakładki na rondach Liévin wraz
z korektą krawężnika (Raciborska – Obwiednia Południowa) oraz Wileńskim (Kotucza
– Dworek – Budowlanych), czeka jeszcze
rondo Boguszowickie, zaś wydział dróg UM
zlecił uzupełnienie nawierzchni ul. ZebrzyZdjęcia: Wacław Troszka

W ramach tego samego zadania na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Sybiraków i Wy-

zwolenia w miejscu ronda pojawi się również
sygnalizacja świetlna, a także dodatkowy
pas ruchu i droga dla rowerów. Rozpoczęcie
robót opóźniło trzymiesięczne oczekiwanie
na pozwolenie od marszałka województwa
na wycinkę jednego drzewa, ale roboty już
trwają. Na razie drogowcy wyłączyli jedynie
z ruchu prawoskręt Mikołowska – Wyzwolenia i zajmują się m.in. przekładkami różnego
rodzaju sieci. Nie obeszło się bez niespodzianek, wykonawca zerwał sieć teletechniczną,
której nie było w dokumentacji inwentaryzacyjnej terenu. Nowe skrzyżowanie powinno
być gotowe do końca czerwca.

Rondo u zbiegu ulic Wyzwolenia, Mikołowskiej i Sybiraków zastąpi
wkrótce skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Prace już trwają,
ale sama rozbiórka ronda, wokół którego ruch wciąż się kręci nastąpi
dopiero w połowie czerwca

dowickiej (od ronda Zebrzydowickiego do
wiaduktu kolejowego) oraz boczne ulice
w Boguszowicach.
Na budowanej ul. Wisławy Szymborskiej
zakończyło się przezbrajanie urządzeń oraz
budowa kanalizacji deszczowej, która ze
względu na trudne warunki gruntowe okazała się dla wykonawców niełatwym przedsięwzięciem i sporym wyzwaniem. Trwają
roboty drogowe, a budowa zakończona
zostanie na przełomie czerwca i lipca.
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu
na przebudowę kolejnego fragmentu
ul. Rudzkiej wzdłuż dwóch grobli, na odcinku od Orzepowic do Chwałęcic. W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg
na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
bulwarów nad Nacyną od ul. Wierzbowej
do ul. Rudzkiej. Wykonawca powinien tam
rozpocząć prace w ciągu miesiąca. Zakończono przetarg na roboty chodnikowe, które
będą trwały przez najbliższe trzy miesiące
w różnych częściach miasta. W przygotowaniu jest przetarg na przebudowę kolejnego
odcinka ul. Podmiejskiej. Trwa procedura
przetargowa na przebudowę ulic Kotucza
i Bratków.
Firma Strabag, wykonawca remontu
ul. Grunwaldzkiej, który będzie wykonywany
w trybie „projektuj-buduj”, przedłożył zarys
koncepcyjny w zakresie zagospodarowania
terenu i przebiegu sieci, a po jego akceptacji
przez inwestora złoży pełną dokumentację
jako zgłoszenie robót budowlanych. Pierwsze roboty drogowe związane z zabezpieczeniem i przezbrojeniem sieci powinny się
rozpocząć w lipcu.
(r)
Od czasu do czasu modernizacji wymaga również drogowa sygnalizacja
świetlna. Na zdjęciu prace „na światłach” w Wielopolu (skrzyżowanie
Gliwickiej, Wielopolskiej i Lipowej), gdzie nowa sygnalizacja już działa
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„Kultura – to, to co zostaje, gdy zapomnisz już wszystko, czego się nauczyłeś”
– słowa szwedzkiej pisarki i noblistki Selmy Lagerlof przypomniała
Aleksandra Klich, rybniczanka, zastępca redaktora naczelnego „Gazety
Wyborczej”, która poprowadziła III Rybnickie Forum Kultury. Dwudniowa
impreza rozpoczęła się 18 kwietnia w Szkole Muzycznej Szafranków.

Ku l t u r a n a f o r u m

Forum kultury – debata

— Czym dla Rybnika, miasta oddalonego o około
400 km od dużych metropolii jak Wiedeń, Budapeszt
czy Warszawa, jest kultura? Takim pytaniem, skierowanym do resortowego wiceprezydenta Rybnika
Piotra Masłowskiego, Aleksandra Klich rozpoczęła
debatę, stały punkt programu każdego kolejnego
Forum Kultury. — Jest czynnikiem miastotwórczym,
łączy, buduje zaufanie społeczne, sprawia, że w sposób
zróżnicowany możemy spędzać czas. Definiuje też, czy
Rybnik jest zapyziałym miasteczkiem, czy nowoczesnym
ośrodkiem miejskim, który w tej sferze oferuje coś
interesującego i pozwala dotknąć czegoś nowego —
brzmiała odpowiedź.

Ale było i o pieniądzach.
Jak tłumaczył wiceprezydent Masłowski, w Rybniku
istnieje system grantowy,
poprzez który część środDebata na temat kultury w Rybniku była bez wątpienia najważniejszym punktem kolejnego już
ków na kulturę i inne aktywForum Kultury
ności społeczne (miejskie
odpowiadają współczesnym wyzwaniom, wywołało
placówki kultury mają swój budżet) jest rozdzielana sprzeciw kierującej magistrackim biurem kultury Elżw formie grantów dla organizacji i stowarzyszeń. biety Wolnej-Luks. Przedstawiła ona szeroki zakres
Maciej Zygmunt z Regionalnego Instytutu Kultury działań domów kultury, z których korzysta ogromna
w Katowicach podkreślił, jak ważnym elementem liczba mieszkańców. Mówiła też o indywidualnych
rozwoju kultury są indywidualni twórcy, a ich pro- inicjatywach, które miasto, poprzez biuro, wspiera.
mocja jest jednym z trzech najważniejszych działań
Marek Twaróg, naczelny redaktor „Dziennika
animatorów kultury; pozostałe dwa to edukacja kul- Zachodniego”, również rybniczanin, podjął temat naturalna i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego. kładania się na siebie różnych imprez artystycznych,
A, jak dodał wiceprezydent Masłowski, na kulturę wzajemnie „podkradających” sobie publiczność. Możi na sport środków finansowych z gminnego budżetu na by przywołać powiedzenie, że życie (również kultrafia prawie po równo. Mówił też o roli miasta jako turalne) jest sztuką wyboru, co potwierdziła Elżbieta
inkubatora działań kulturalnych, wspomagającego Wolny-Luks, stwierdzając, że tak zwana „kanibalizaoddolne inicjatywy, zachęcając wsparciem, ale nie cja” (!) jest w praktyce nie do uniknięcia i świadczy
całkowitym finansowaniem, do ich realizacji. Jak na o kreatywności ludzi świata kultury. A skoro są poarchitekta przystało, obrazowo tę kwestię przedstawił mysły jest i odbiorca… Zdaniem innej rybniczanki,
pełnomocnik ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej dyrektor Muzeum Śląskiego Alicji Knast (niestety,
Wojciech Student: — Planować należy z poziomu na forum nieobecnej), Rybnik zasługuje na wysoką
chodnika, zarządzać z lotu ptaka… I właśnie aktyw- kulturę, co może być odpowiedzią na polemikę wokół
ność mieszkańców była kolejnym tematem debaty: planów budowy sali koncertowej przy szkole muw opinii niebędącej rodowitą rybniczanką (ani Ślą- zycznej, w sytuacji gdy mamy w Katowicach piękną,
zaczką) Marioli Rodzik-Ziemiańskiej większą odwagę nową salę NOSPR-u. Rybnicka sala będzie mieć inne,
w inicjowaniu różnorakich wydarzeń wykazują osoby również edukacyjne zadania, a ponadto dla kultury
przybywające z zewnątrz, co może być pochodną, jak nie ma granic i publiczność NOSPR-u będzie mile
stwierdziło kilku dyskutantów, niezbyt chwalebnej widziana w Rybniku. Zresztą, jak mówił Piotr Macechy Ślązaków, którą dobitnie nazwał kiedyś niekwe- słowski, Rybnik ma w tej sferze ambicje rywalizowania
stionowany przecież znawca „śląskości” Kazimierz z metropolią. Jednym słowem, od nadmiaru głowa nie
Kutz. Ale to tylko hipoteza, bo wielu „autochtonów” boli, zarówno imprez, jak i przestrzeni do realizacji
jest bardzo aktywnych i kreatywnych, jak choćby działań kulturalno-społecznych, której tworzenie, jak
artystka-malarka Maria Budny-Malczewska, którą mówił pełnomocnik Student, jest rolą miasta.
miejskie inwestycje w kulturę bardzo cieszą.
Forum towarzyszyły też trzy wystawy: malarstwa
Stwierdzenie jednego z dyskutantów, że struk- Grażyny Zarzeckiej, fotografii Tomasza Wiśniewskietura i sposób działania instytucjonalnych placówek go oraz rzeźb i obrazów Alojzego Gryta.
kultury, jak choćby dzielnicowe domu kultury, nie
(S), Wiesława Różańska
Wacław Troszka

To właśnie tuż obok tej placówki ma powstać nowa
sala koncertowa z widownią dla 300 osób, o której
opowiedział uczestnikom forum Piotr Śmierzewski
z koszalińskiej pracowni architektonicznej HS99,
gdzie została zaprojektowana. — Imponujące wrażenie będzie robić dwunastometrowe wielofunkcyjne foyer
z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną oraz „otwarcie
się” na bazylikę, która jest integralną częścią tej przestrzeni — mówił. Z kolei z wystąpienia Wojciecha
Studenta, pełnomocnika prezydenta miasta ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej, zebrani dowiedzieli
się o planach stworzenia przy ul. Hallera pawilonu,
w którym miałoby funkcjonować centrum edukacji
artystycznej, z galerią wystaw stałych i czasowych, ale
też z miejscem twórczych zajęć i spotkań związanych
z kulturą i sztuką. Z kolei Maciej Zygmunt z Regionalnego Obserwatorium Kultury mówił o możliwości
współpracy z katowickim Regionalnym Instytutem
Kultury, a redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego” rybniczanin Marek Twaróg – o kulturze
w mediach. Uczestnicy forum otrzymali też wydany
dopiero co przez biuro kultury magistratu folder
„Rybnik. Twórcy kultury” z informacjami o ponad
200 artystach, animatorach kultury i organizacjach
(więcej w poprzednim numerze).

Miej wpływ na plan zagospodarowania dla dzielnicy Zamysłów
Trwają prace nad projektem – w poniedziałek 19 czerwca od
Zapraszamy również na spo- nież w punktach konsultacyjnych.
Zachęcamy również do wypełnowego planu zagospodarowagodz. 16 do 18 w szkole pod- tkanie informacyjne połączone
nia przestrzennego dla dzielnicy
stawowej na Zamysłowie (ul. z warsztatami, które odbędzie nienia ankiety internetowej, która
się 17 lipca o godz. 17 w szkole będzie dostępna na stronie interneZamysłów (MPZP 29).
Wodzisławska 123),
Ustalenia tego planu będą miały – w niedzielę 25 czerwca od godz.
wpływ na kształtowanie przestrzeni
8.30 do 12.30 na terenie przy
w tej dzielnicy. Jeśli chcesz mieć na nie
kościele Niepokalanego Poczęcia
wpływ, weź udział w konsultacjach,
Najświętszej Maryi Panny na Zaktórych celem jest zebranie założeń do
mysłowie (ul. Franciszkańska 22),
sporządzanego projektu nowego planu. – w niedzielę 25 czerwca od godz.
Zapraszamy więc do odwiedzenia
15 do 17 w Rajzapunkcie przy ul.
punktów konsultacyjnych:
W. Pełczyńskiego.
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podstawowej na Zamysłowie przy
ul. Wodzisławskiej 123 . W przypadku warsztatów konieczne są
zapisy; można ich dokonać wysyłając maila na adres: architektura@
um.rybnik.pl bądź dzwoniąc pod
numer telefonu: 32 43 92 056; na
warsztaty można się zapisać rów-

towej magistratu (www.rybnik.eu)
od 5 czerwca.
Konsultacje poprowadzą urzędnicy z magistrackiego wydziału
architektury oraz Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej (kontakt: architektura@um.rybnik.pl; tel. 32 43 92 056).
(WaT)
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Rowerowy maj
Strażnicy znakują

Przypominamy, że w każdy czwartek
w komendzie straży miejskiej przy ul.
Reymonta 54 strażnicy profesjonalnie,
ale za darmo znakują rowery, utrudniając
ich sprzedaż po ewentualnej kradzieży.
Szczegóły na stronie internetowej SM
(www.sm.rybnik.pl).

Znaki i przepisy

Przypominamy podstawowe przepisy
ruchu drogowego dotyczące rowerzystów:
Rowerzysta może jechać chodnikiem tylko w kilku wyjątkowych
sytuacjach:
– gdy opiekuje się rowerzystą mającym
nie więcej niż 10 lat
– gdy po drodze pojazdy mogą się poruszać z prędkością większą niż 50 km/h,
a biegnący wzdłuż niej chodnik ma
Rowerowa rewolucja, a z nią niespotykane
co najmniej 2 m szerokości
dotąd w naszym mieście znaki wkraczają
powoli na rybnickie drogi
– gdy warunki pogodowe (śnieg, gołoledź,
deszcz, silny wiatr, gęsta mgła) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.
W każdym jednak przypadku rowerzysta jadący chodnikiem bądź drogą dla
pieszych ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym.
Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi, ścieżki lub pasa ruchu
dla rowerzystów jeśli te biegną w kierunku, w którym się porusza. Odwracając sytuację, rowerzysta nie może korzystać z jezdni, jeśli wzdłuż drogi,
którą się porusza biegnie droga bądź pas ruchu dla jednośladów na pedały.
Dwa bardzo podobne do siebie znaki „nakazu” informują, że droga jest
przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Różnią się jedynie kreską oddzielającą na tarczy znaku rower i sylwetki rowerzystów. Jeśli kreska ta jest pozioma,
oznacza to, że jedni i drudzy mogą korzystać z całej szerokości drogi, przy czym
rowerzyści są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania
miejsca pieszym. Jeśli natomiast kreska jest pionowa, to wyznacza ona strony,
po których powinni się poruszać rowerzyści i piesi.
W internecie można znaleźć Kodeks rowerowy dla rowerzystów. Nie jest to
żaden oficjalny dokument czy kodeks, ale zebrane w jednej publikacji wszystkie
przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów.
Polecamy!
Wacław Troszka

Władze miasta postanowiły skorzystać z dobrych przykładów
i przyłączyć się do ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”
zainicjowanej przez Gdańsk. Rybnik jest jedynym miastem na Śląsku,
który zaangażował się w nią w tak dużym stopniu.
W naszym mieście jej głównym elementem jest rywalizacja uczniów rybnickich szkół
w ramach nazwanej po „naszymu” akcji „Do szkoły ciś na kole”. Propaguje ona dojeżdżanie uczniów do szkół, głównie podstawowych, które są szkołami obwodowymi, na
rowerach, ale też na hulajnogach, deskorolkach czy rolkach. Tej formie uczniowskich
dojazdów ma sprzyjać międzyszkolna rywalizacja. Uczniowie korzystający z własnych
dwóch, czterech i więcej kółek wypełniają rowerowe dzienniczki, odnotowując specjalnymi naklejkami każdy kurs. By duże szkoły i te znacznie mniejsze z niewielką liczbą
uczniów mogły rywalizować na równych prawach, zostaną zastosowane proporcjonalne
przeliczniki. Podsumowanie tej rowerowej rywalizacji, do której przystąpiło 21 szkół,
zaplanowano na czerwiec. Wtedy też uczniowie, klasy i szkoły mające na swoim koncie
największą proporcjonalnie liczbę przejazdów otrzymają nagrody.
Na potrzeby akcji wydano też specjalny informator dla rodziców uczniów. Znalazł
się w nim apel o wsparcie swoich pociech. Rodzice mieli przede wszystkim zadbać
o ich bezpieczeństwo, m.in. wyposażając uczniów w kaski i wskazując im optymalną
trasę dojazdu, ale zwracając też uwagę na potencjalne zagrożenia. Zaproponowano
w niej przejechanie trasy do szkoły razem z dziećmi, a nawet, oczywiście w miarę
możliwości, towarzyszenie im w codziennych dojazdach. W broszurce znalazło się
też wiele praktycznych podpowiedzi i informacji.
Jak wyjaśnia koordynator akcji Tadeusz Bonk z magistrackiego wydziału edukacji, do
rywalizacji dopuszczono wyłącznie uczniów klas: czwartych, piątych i szóstych, a więc te roczniki, które mogły już w swojej szkole zdobyć kartę rowerową. Z kolei decyzję o przystąpieniu
placówki do rywalizacji podejmowały dyrekcje szkół wspólnie z rodzicami uczniów; w tym
przypadku głównym kryterium było komunikacyjne usytuowanie szkoły i bezpieczeństwo
dzieci. — Akcja „Rowerowy maj” to świetna okazja do tego, by pokazać wartości płynące ze
zdrowego stylu życia, którego ruch jest podstawą. To także szansa na promowanie aktywności
i samodzielności wśród starszych dzieci. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, chcemy przede
wszystkim poprzez zabawę kształtować dobre nawyki. Dzieci dojeżdżające do szkół w swoich
dzielnicach pokonują trasy mające nie więcej niż dwa, trzy kilometry, a zatem aktywne podróże
do szkoły na rowerze czy rolkach są możliwe — mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
— Doświadczenia innych miast pokazują, że z roku na rok przybywa młodych ludzi,
którzy, gdy tylko pogoda pozwala dojeżdżają do szkoły na rowerze. W Rybniku na pewno
będzie podobnie — dodaje Jan Fiałkowski, miejski oficer rowerowy.
Akcja oparta na wykorzystaniu różnych kółek napędzanych siłą mięśni ma również
wymiar ekologiczny – mniej kilometrów przejechanych przez samochody dowożące
dzieci i młodzież do szkół to mniej spalin zanieczyszczających powietrze, którym
oddychamy.

Wacław Troszka

„Do szkoły ciś na kole”

Infrastruktura

By uczniowie mogli parkować rowery przy szkole
w komfortowych warunkach, a nie byle gdzie, przy
31 placówkach miasto buduje wiaty na rowery. Jak
przyznaje sam prezydent Piotr Kuczera, w niektórych
szkołach rowery są tak popularnym środkiem lokomocji, że jedna wiata nie wystarcza i będą potrzebne
kolejne. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in.
w Ochojcu, gdzie rowery są zaparkowane pod wiatą,
w jej sąsiedztwie, ale też przed wejściem do szkoły.
Budowa wiat będzie kosztować miasto 610 tys zł.
(WaT)
Efektowne wiaty rowerowe przy rybnickich szkołach rosną jak grzyby
po deszczu. Do końca maja powstanie ich 31. Przy 18 podstawówkach,
8 dzisiejszych gimnazjach i przy 5 szkołach ponadgimnazjalnych
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Dyrektorzy stanęli w szranki
Zakończyły się konkursy na dyrektorów 25 rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez miasto. Trudno mówić o rewolucji, bo w większości przypadków dotychczasowi
dyrektorzy zachowali swoje stanowiska.
W konsekwencji reformy oświaty, w Chwałowicach z dwóch sąsiadujących ze sobą szkół – Gimnazjum nr 3 i SP nr 35 – pozostanie tylko podstawówka,
a co za tym idzie z dwóch dyrektorskich stanowisk
– tylko jedno. Podobnie będzie w Boguszowicach
Osiedlu, gdzie Gimnazjum nr 5 zostanie włączone
do pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
8. — Dlatego były to tak trudne konkursy, gdyż z dwóch
dobrych dyrektorów komisja konkursowa musiała
wybrać tylko jednego, bo zarówno w Boguszowicach,
jak i Chwałowicach obaj dyrektorzy przystąpili do
konkursów — wyjaśnia Tadeusz Bonk z wydziału
edukacji UM. W jednym z nich Roman Pinoczek,
dyrektor ZSz-P nr 8 w Boguszowicach rywalizował
z Gabrielą Chraboł, dotychczasową dyrektorką
G nr 5 i to właśnie ona od 1 września będzie prowadzić ZSz-P nr 8 (SP nr 18). Z kolei Ryszard Kras,
dotychczasowy dyrektor chwałowickiego G nr 3,
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 35

w Chwałowicach, zajmowane dotąd przez jego konkursowego rywala – Artura Mielczarka. Po przegranych konkursach dotychczasowi dyrektorzy – Roman
Pinoczek i Artur Mielczarek – będą nauczycielami
w swoich szkołach.
Zmienią się też dyrektorzy trzech szkół i jednego przedszkola. Ich dotychczasowi szefowie
nie przystąpili do konkursów. Urszulę Warczok
z „Ekonomika” zastąpi jej dotychczasowa zastępczyni Katarzyna Sładczyk, zwyciężczyni konkursu,
do którego przystąpiło aż czterech kandydatów.
Tylu samo nauczycieli ubiegało się o posadę dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa
Sportowego nr 9 w Śródmieściu (obecnie jeszcze
Gimnazjum nr 1), a najlepszą okazała się nauczycielka matematyki w tym gimnazjum – Małgorzata
Pomykalska, która zastąpi Mirosławę Ćwięczek.
Podobnie jest w przypadku Marka Lipińskiego, dotychczasowego dyrektora SP nr 22 w Niedobczycach,

Spośród 155 książek zgłoszonych do drugiej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej
„Juliusz” ośmioosobowa kapituła wybrała już 25 tytułów, z których w czasie dalszych
prac wyłoni piątkę finalistów. Laureata nagrody poznamy w czasie październikowych
Rybnickich Dni Literatury.

Książki po pierwszych eliminacjach
Członkowie kapituły, której skład jest taki
sam jak przed rokiem, spotkali się po raz
pierwszy w sobotę 6 maja w jednym z rybnickich hoteli. Obowiązki przewodniczącej tego
gremium decyzją jego członków będzie tym
razem pełnić dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak
z Zakładu Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
— Do drugiej edycji Górnośląskiej Nagrody
Literackiej „Juliusz” zgłoszonych zostało ponad
150 książek, co biorąc pod uwagę tak krótki
staż, nie stanowi chyba liczby małej. O śląskim
Juliuszu – jak wynika już tylko z pobieżnego
zestawienia nadesłanych publikacji – wie
większość liczących się w Polsce wydawnictw
związanych z literaturą.
Można chyba uznać, że tegoroczny zestaw
konkursowy nieźle oddaje nie tylko obraz
tego, co pojawiło się na polskim rynku
wydawniczym w zeszłym roku, ale i pewne
tendencje widoczne w przestrzeni literackiej
w ostatnich latach. Chodzi przede wszystkim o dominację tzw. prozy non-fiction:
reportażu, wspomnień, historii rodzinnych,
i wyraźnie osadzonej geohistorycznie fikcji:
powieści historycznej, inicjacyjnej, romansu,
kryminału. Duża liczba tomów poetyckich
również sporo mówi o naszym rynku, na
którym poezja ciągle ma się dobrze, wbrew

obiegowej – niesłusznie – opinii, uznającej
ją za bardziej elitarną i mniej życiową formę
literacką.
Zgodnie z założeniami nagrody interesować
nas będą książki realizujące różne projekty
mniejszościowe. Jest ich w tym roku sporo,
tak jak sporo jest samych mniejszościowych
idei: społecznych, politycznych, kulturowych,
językowych, estetycznych. Otrzymaliśmy m.in.
książki na temat Śląska i po śląsku, książki
podejmujące temat innych mniejszości kulturowych, politycznych i społecznych, różnych form
kulturowych i polityczno-społecznych opresji,
a także estetyczne eksperymenty — powiedziała
nam przewodnicząca, dr hab. prof. UŚ Alina
Świeściak.
Członkowie kapituły korzystając z regulaminowych uprawnień dodali do „Juliuszowego”
zestawu książek pięć tytułów, których im
wśród zgłoszonych do nagrody pozycji brakowało. Ponownie spotkają się 24 czerwca,
by wybrać pięć najlepszych książek tegorocznego konkursu. Autor jednej z nich zostanie
w październiku drugim w historii laureatem
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.
Mała część konkursowego księgozbioru
jest dostępna w punkcie informacji Halo!
Rybnik przy ul. Sobieskiego. Można przyjść
i się zaczytać.
(WaT)
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którego zastąpi nauczyciel polskiego i historii w tej
szkole – Krzysztof Sass, jedyny uczestnik konkursu.
Na emeryturę zdecydowała się przejść również Janina Czaja, wieloletnia dyrektorka Przedszkola nr 17
na Smolnej, której następczynią będzie nauczycielka
Anita Skupień, jedyna kandydatka w konkursie na to
stanowisko. Nowi dyrektorzy obejmą swoje funkcje
formalnie 1 września i będą szefować placówkom
przez pięć kolejnych lat.
Konkursy na dyrektorów odbywają się w urzędzie
miasta. Kandydaci muszą mieć odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, spełnić wymogi formalne
oraz przedstawić koncepcję funkcjonowania szkoły,
której chcą szefować. Odpowiadają też na pytania
dwunastoosobowej komisji złożonej z przedstawicieli kuratorium oświaty, miasta, rady pedagogicznej,
rady rodziców oraz związków zawodowych, której
przewodniczył najczęściej zastępca prezydenta
Wojciech Świerkosz. O tym, czy kandydaci otrzymają
dyrektorską posadę, dowiadują się już w dniu konkursu. Tej wiosny w 25 konkursach wystartowało 41
kandydatów; najczęściej o konkretne dyrektorskie
stanowisko ubiegał się jeden chętny, a w trzech
przypadkach (SP nr 3, SP nr 9 i ZSE-U) kandydatów
było czterech.
(S)

Industriada
w dwóch odsłonach
10 czerwca na osiedlu patronackim Huty Silesia na
Paruszowcu oraz na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
w Niewiadomiu odbędzie się doroczna Industriada, czyli
święto zabytków techniki.
Od godz. 10 na osiedlu przy ul. Przemysłowej w dzielnicy
Paruszowiec-Piaski będzie można oglądać plenerową wystawę
fotograficzną pt. „Magiczna Silesia”, a pół godziny później ruszy
gra terenowa dla dzieci „Słodki Paruszowiec”. W samo południe
zaplanowano uroczyste otwarcie Industriady, spotkanie z byłymi
pracownikami Huty Silesia oraz warsztaty, w trakcie których będzie
można stworzyć wyjątkowe przedmioty upamiętniające historię
wzornictwa huty. O godz. 15.30 rozpocznie się z kolei widowisko
artystyczne „Muzyczna machina”, a o godz. 17 z prezentacji o działalności Silesii dowiemy się m.in., skąd w naszych domach wzięły
się emaliowane kubki, garnki i wiadra, kto pracował w walcowni,
a kto zajmował się zdobieniem naczyń.
Tego samego dnia w Niewiadomiu również nie zabraknie atrakcji.
Uczestnicy gry dla dorosłych i dzieci będą musieli znaleźć zaginiony
projekt silnika parowego, ulicami dzielnicy przejdzie pomarańczowy
korowód mieszkańców, który poprowadzi przewoźna machina
parowa, tzw. lokomobila Cegielskiego, specjalnie sprowadzona
z Muzeum Narodowego w Szreniawie (godz. 14), którą będzie
można podziwiać w czasie całej imprezy. Chętni zwiedzą teren
kopalni z przewodnikiem, a o godz. 16 rozpocznie się prelekcja
„Rewitalizacja obiektów – zmiany technologiczne, ekonomiczne
i społeczne regionu Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Śląska”. Miłośnicy tańca obejrzą etiudę pt. „Mechanika” w wykonaniu Teatru
Tańca „Jeger” (godz. 17.30), a śląską zabawę poprowadzi zespół
muzyczny Szlagier Maszyna (godz. 20). Industriadę na Ignacym
zakończy widowisko laserowo-multimedialne (godz. 22).
W czasie tegorocznej Industriady piechurzy i rowerzyści będą
mogli też wybrać się na przygotowaną przez grupę pasjonatów
Industrialną Pętlę Terenową.
(S)
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NIEDZIELNE PIKINIKOWANIE. 21 maja w Kampusie, na łonie natury odbył się pierwszy tegoroczny piknik rodzinny
zorganizowany z zapałem i pomysłem przez stowarzyszenie Instytut Społeczny „Silesia” przy wsparciu Teatru Ziemi
Rybnickiej. W czasie pikników, w których organizację angażuje się liczna grupa wolontariuszy, dzieci mogą znaleźć
wiele różnych atrakcji, a potem z rodzicami rywalizować w rodzinnych potyczkach. Można też wziąć udział w
ćwiczeniach relaksacyjnych bądź po prostu odpocząć, wyciągając się w leżaku. Kolejne pikniki zaplanowano na
18 czerwca, 9 lipca, 13 sierpnia i 10 września (w ramach Festiwalu z Ikrą); początek o godz. 10, koniec około 13.

PUŁAPKI NA SZKODNIKA. 101 feromonowych pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka zawiesili w koronach rybnickich kasztanowców pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.
Pułapki zawierają tzw. dyspenser z feromonem samicy owada oraz truciznę, która zabija
zwabione nim samce, co w oczywisty sposób prowadzi do zmniejszenia populacji szkodnika. Pułapki, które zawieszono na terenie 13 parków i zieleńców, będą działać do końca
września. Jeden taki zestaw do eliminowania samców szrotówka kosztował prawie 49 zł.
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DRÓŻKA PROFESORA LIBURY. Rozpoczęła się modernizacja przejścia łączącego ul. Na Górze
ze śródmiejskim deptakiem, czyli ul. Powstańców Śl. Inwestycję zrealizują trzy miejskie jednostki:
Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zarząd Zieleni Miejskiej. Obecnie RSK buduje mury oporowe i układa nowe granitowe schody. Na dróżce pojawią się pergole
z ażurowym zadaszeniem, na zakrętach nieduże ławki, a na całej długości drewniane kwietniki. Na
całej długości zainstalowane zostanie również dostosowane do charakteru tego traktu oświetlenie.
Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

PGE SA KUPUJE OD FRANCUSKIEGO EDF-u RYBNICKĄ ELEKTROWNIĘ. Podpisana 19 maja umowa warunkowa opiewa na 4,5 mld zł i obejmuje nie tylko naszą elektrownię, ale też osiem elektrociepłowni francuskiego
koncernu zlokalizowanych m.in. w Krakowie, Wrocławiu i w Trójmieście oraz 400 km sieci ciepłowniczej. By
doszło do finalnej transakcji, którą PGE ma sfinansować ze środków własnych, Polska Grupa Energetyczna
musi m.in. uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii natomiast EDF
zgodę francuskiego rządu, nadzorującego tamtejsze spółki skarbu państwa i transakcje na ich udziałach.

WARTO ROZMAWIAĆ? 18 maja w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” odbyła się rybnicka odsłona V Kongresu Ruchów Miejskich zorganizowanego na Śląsku i w Zagłębiu. Rybnicką część zorganizowało Forum Obywateli Rybnika. — Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców miasta
było coraz większe, aby świadomość współuczestniczenia w życiu Rybnika docierała do rybniczan, ale też do władz samorządowych. Tylko taka
współpraca może przynieść korzyści — mówił Zbigniew Chwastek z FOR-u. Jedną z debat „Co to znaczy śląskość?” w surowych wnętrzach
szybu Kościuszko prowadził wiceprezydent Piotr Masłowski. — Śląsk podskórnie, ale coraz bardziej publicznie, zaczyna żyć debatą na temat
własnej tożsamości — mówił, zgłębiając temat wspólnie m.in. z prof. Zbigniewem Kadłubkiem, dr Janem Krajczokiem i Łukaszem Kohutem.
Dominika Ingram-Nowaczyk

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

MEDAL DLA MAMY. — Mama nigdy nie narzekała — mówi Jadwiga Wietrak, córka Marty Musioł,
która podczas uroczystości z okazji 60-lecia kółka rolniczego w Popielowie została uhonorowana Orderem
Serca – Matkom Wsi przyznawanym kobietom, które wychowanie dzieci łączyły z pracą w gospodarstwie.
87-letnia dziś pani Marta wychowała czworo dzieci i wraz z mężem zajmowała się dobytkiem. Osoby zaangażowane w działalność kółka odebrały podziękowania, a prezydent Piotr Kuczera gratulował jubileuszu:
— Jesteście solą tej trudnej ziemi. Więcej o historii kółka rolniczego pisaliśmy w kwietniowym wydaniu „GR”.
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Sabina Horzela-Piskula

LEKARZE W PLENERZE I W ZUS-ie. Badania profilaktyczne, konsultacje, pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i zdrowe jedzenie – czekały na
uczestników 24. Rybnickich Dni Promocji Zdrowia. Impreza rozpoczęła się 21 maja, nietypowo, bo w rybnickim Kampusie, gdzie można było zmierzyć poziom cukru, cholesterolu
i grubość tkanki tłuszczowej oraz ciśnienie krwi, a także przejść test kondycyjny i obliczyć
wskaźnik masy ciała. Drugi dzień Rybnickich Dni Promocji Zdrowia odbył się już tradycyjnie
na terenie ZUS-u, gdzie porad udzielali lekarz onkolog, fizjoterapeuta, dietetyk, kosmetolog,
a o swojej pracy opowiedzieli ratownicy medyczni oraz policjanci. Można było też ustalić
swój wiek metaboliczny, sprawdzić ostrość widzenia, skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych, a chętni mogli oddać krew. Ostatniego dnia akcji, na terenie NZOZ Puls-Med na
Nowinach, mieszkańcy mieli najwięcej okazji do zrobienia specjalistycznych badań i skonsultowania swoich wyników z lekarzami. Można było m.in. wykonać EKG i USG, skorzystać
z konsultacji lekarza ortopedy oraz z bezpłatnej morfologii. Organizatorem Rybnickich Dni
Promocji Zdrowia były: NZOZ Puls-Med, Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej,
sanepid, ZUS i Chrześcijańska Służba Charytatywna. Dni współfinansowało miasto i RTOZ.
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PRAWIE OPŁYNĘLI. 7 maja przy molo na Zalewie Rybnickim Dariusz Gryt i Jacek
Biskupek (w błękitnych koszulkach) zakończyli oficjalnie swój rejs na skuterach wodnych po rzekach i morzu dookoła Polski. Wystartowali 29 kwietnia z Oświęcimia i przez
Warszawę dopłynęli do Sopotu i dalej morzem do Sarbinowa i Szczecina. Płynąc już
w stronę Rybnika dopłynęli jednak tylko do Wrocławia, bo po ulewnych deszczach, ze
względu na wysoki poziom wody, odcinek Odry został zamknięty dla żeglugi. Cała
akcja „Płyniemy Polsko” wspierana przez Fundację EDF Polska i miasto, która zresztą
trwa nadal, miała na celu zebranie pieniędzy na zajęcia nurkowania, odbywające się
na pływalni Yntka MOSiR-u, które są dla niepełnosprawnej młodzieży znakomitą formą
rehabilitacji. - Najważniejsze, że już mamy pieniądze na kontynuowanie zajęć przez
kolejny rok - mówi Kornel Pająk z Yacht Clubu Rybnik. Akcja trwa nadal, a Jacek i Darek
zapowiadają, że w przyszłym roku przepłyną cała trasę. Na molo na motorowodniaków
czekali: prezydent Piotr Kuczera, prezes fundacji EDF Polska Jan Makowski oraz liczna
reprezentacja klubu Olimpiad Specjalnych Promyka Rybnik, którego zawodnicy nurkują
pod okiem doświadczonych instruktorów.
Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

MATURA TO (NIE) BZDURA. 604 tegorocznych absolwentów pięciu rybnickich liceów
ogólnokształcących i 814 czwartoklasistów z pięciu techników mogło przystąpić do majowej
matury. Chęć zdania egzaminu dojrzałości zadeklarowało jednak więcej niż 1418 osób, bo –
jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – do matury z języka polskiego na
poziomie podstawowym miały przystąpić 1544 osoby, z angielskiego – 1537, a z matematyki
– 1648, gdyż wśród zdających byli też absolwenci z lat ubiegłych, którym albo powinęła się
noga, albo chcieli poprawić swój maturalny wynik. Matury rozpoczęły się 4 maja od rozprawki
na podstawie tekstu „Ziemia, planeta ludzi” Antoine’a de Saint-Exupéry lub analizy wiersza
Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”. Maturzyści musieli przystąpić też do pisemnego egzaminu z matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym (w Rybniku najpopularniejszy
był angielski – 1537 osób, tylko dwie osoby zdecydowały się na francuski) oraz zdać dwa
egzaminy ustne (z języka polskiego i obcego), ale też napisać przynajmniej jeden egzamin
z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Rybniccy maturzyści
najchętniej wybierali język angielski (901 osób), matematykę (550) i biologię (340), najrzadziej język francuski (1) i historię muzyki (2). Wyniki matur znane będą dopiero 30 czerwca.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

DENTYSTA SADYSTA I CHIŃSKI IGNACY Każdy ze zwiedzających otrzymał podręczny zestaw turystyczny – szczoteczkę i pastę do zębów – przydatny w podróży w czasie, którą zafundowało rybnickie
muzeum, zapraszając 19 maja do obejrzenia w ramach Nocy Muzeów wystawy „Urok starego gabinetu
stomatologicznego”. Hipokrates na ból zębów zalecał płukanie ust wodą z pieprzem, w starożytnej Grecji
zęby wyrywano prymitywnymi żelaznymi kleszczami, a do połowy XIX w. zmiany próchnicowe usuwano
pilnikami. — Mam w zbiorach około 12 tys. eksponatów związanych ze stomatologią, począwszy od starożytnego Rzymu do czasów PRL-u. W Rybniku można zobaczyć m.in. jeden z najstarszych zachowanych foteli
dentystycznych na świecie z około 1860 r., instrumenty ze starożytnego Rzymu, które mają dwa i pół tysiąca
lat oraz pierwszą pastę do zębów Colgate z 1896 r. Dawniej pakowano ją do porcelanowych opakowań,
dopiero któryś z chemików w Colgate podpatrzył malarzy i ich farby w tubkach. Pasty do zębów miały
najczęściej smak wiśni, rzadziej poziomek — mówił Piotr Kuźnik, częstochowski stomatolog i kolekcjoner.
Wystawę, w czasie zwiedzania której mogą rozboleć zęby, można oglądać w muzeum do 24 czerwca,
w dawnych salach wystaw stałych, w których teraz będą organizowane wystawy czasowe. Dzień później,
20 maja w kopalni Ignacy odbyła się Chińska Noc Muzeów z ceremonią parzenia herbaty, spektaklem teatru
cieni, pokazami kaligrafii i tai-chi oraz wystawą replik terakotowej armii Chin.
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Seniorzy seniorom
16 i 17 czerwca w naszym mieście odbędą się III Rybnickie Dni Seniora.
O szczegółach rozmawiano 10 maja w magistracie, w czasie kolejnej sesji Rybnickiej
Rady Seniorów.
Wzorem lat ubiegłych dwudniowa impreza
rozpocznie się w bibliotece głównej, gdzie
wręczone zostaną dyplomy przedstawicielom
firm uczestniczących w programie „Rybnik
przyjazny seniorom”, odbędą się też występy
artystyczne i wykłady pod hasłem „Pogodne
życie seniora w Rybniku”. 17 czerwca, po mszy
św. w intencji rybnickich seniorów w bazylice
św. Antoniego (początek o godz. 9.00), od
10.30 na rynku rozpocznie się cykl występów
chórów i teatru Na Pięterku 60 plus Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a obchody zakończy
koncert melodii operetkowych i piosenek
międzywojennych w wykonaniu Mieczysława
Błaszczyka (g. 13.30). — W ramach imprez
towarzyszących na rynku zaplanowano również

Za nami tegoroczne studenckie juwenalia. Wypadły skromnie, bo skromna jest
też obecnie liczba uczących się w Rybniku
studentów, o co trudno mieć pretensje
do organizatorów. Gorzej natomiast,
że w roli gwiazdy tradycyjnego plenerowego koncertu w Kampusie wystąpił wykonawca, który ze względu na zamiłowanie
do soczystych wulgaryzmów w miejscach
publicznych występować po prostu nie
powinien.

Małe juwenalia
Po tym, jak rybnicka filia Politechniki Śląskiej
wróciła do swojej macierzystej siedziby przy
ul. Kościuszki, w Kampusie przy ul. Rudzkiej
funkcjonuje już tylko jedna uczelnia – wydział
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W tej sytuacji trudno się dziwić, że zorganizowane przez studencki samorząd tego jednego
ośrodka juwenalia, a zwłaszcza ich najbardziej
oficjalna część – studencki korowód wypadły
dość skromnie.
4 maja nieliczna niestety grupa studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w sportowych
przebraniach przeszła ulicami spod Kampusu
do urzędu miasta. — Frekwencja nie zachwyciła.
Może wpływ miała deszczowa pogoda, a może
fakt, że z naszego kampusu wyprowadziła się Politechnika Śląska, która wspierała nas w ubiegłym
roku? Reprezentujemy Uniwersytet Ekonomiczny
i mam wrażenie, że również tym razem sprawdza
się powiedzenie, że nie liczy się ilość, ale jakość
— dyplomatycznie podsumował kapitan reprezentacji studentów Wojciech Orzeł, który po raz
drugi odebrał klucz do bram miasta.
— Życzę wam dobrej zabawy, bo przecież
nie samą nauką żyje człowiek. Przekazuję więc
klucz na ręce kapitana. Rybnik należy do
was! — mówił prezydent Piotr Kuczera,
na dwa dni oddając
studentom władzę
w mieście.
Krótka ceremonia pokojowego
Sabina Horzela-Piskula

Niejaki DonGURALesko zwracając się do
publiczności miał kłopoty ze sformułowaniem
trzech kolejnych zdań bez użycia wyrazu niecenzuralnego, a w jednej z dłuższych wypowiedzi
używał już wyłącznie określeń obscenicznych,
które zapewne za sprawą nagłośnienia były
słyszalne nie tylko w Kampusie. Fakt, że w ten
chamski sposób złorzeczył politykom, nie może
być jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Pozostaje mieć nadzieję, że młodzi organizatorzy
stracili kontrolę nad wynajętą „gwiazdą”, a nie
zdrowy rozsądek. Pomijając już fakt, że koncert
zorganizowano przy zaangażowaniu publicznych
pieniędzy z budżetu miasta, tego rodzaju „twórczość” trudno doprawdy w jakikolwiek sposób
łączyć już nie tylko z tzw. kulturą studencką, ale
i z kulturą w ogóle.

bezpłatne podstawowe badania dla seniorów,
a w Teatrze Ziemi Rybnickiej – projekcję filmu
„Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki”
— mówiła Lidia Wrzosek z biura kultury UM,
które współorganizuje imprezę.
Temat dni seniora (szczegółowy program
na stronie 28) zdominował majową sesję, ale
radni poruszyli też kilka innych tematów. —
Gdyby udało się wreszcie umożliwić zagospodarowanie pomieszczeń po byłym przedszkolu
na parterze budynku dawnego Gimnazjum nr
11, mieszkańcy Niedobczyc mogliby skorzystać
z fachowej pomocy czterech lekarzy. Tymczasem
nie wiadomo dlaczego wciąż nie może dojść do
podpisania umowy dzierżawy — mówił Henryk
Ryszka o planach Grażyny Malczyk, szefowej

Pokojowe przejęcie władzy
przez studentów tradycyjnie
już odbyło się w urzędzie
miasta
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NZOZ-u „Śląskie Centrum Medyczne”,
która chciałaby uruchomić w Niedobczycach przychodnię zdrowia. Wiceprezydent
Piotr Masłowski zapewnił, że temat rozezna,
a radny Maksymilian Tarabura mówił o wartym
naśladowania pomyśle z Gdańska, gdzie realizowana jest kampania „Każda szkoła wspiera
seniora – łączymy pokolenia”. W czasie sesji
rozmawiano też o spotkaniu przedstawicieli
rad seniorów z wojewodą śląskim, w którym
uczestniczyli również przedstawiciele RRS
i konsultacjach w Mikołowie, gdzie taka rada
ma dopiero powstać, więc cenne wskazówki
rybnickich radnych okazały się niezwykle
przydatne. RRS we współpracy z miastem przygotowuje też stronę internetową dla seniorów,
a Hanna Szulik z biura kultury UM mówiła
o tomiku poezji „Masa upadłościowa”, który
można już kupić w rybnickim muzeum, ale też
w punkcie Halo! Rybnik i w księgarni Orbita.
(S)

przejęcia władzy przez brać studencką była też
okazją do zwiedzenia gabinetu prezydenta Piotra Kuczery. — Chcę skończyć studia i odebrać
ten klucz jeszcze raz za rok. Zobaczę, co przyszłość
przyniesie, ale jak widać, mam predyspozycje do
bycia prezydentem… Przynajmniej przez pięć
minut — mówił z uśmiechem Wojtek Orzeł, student UE na kierunku finanse i rachunkowość,
który miał okazję zasiąść w prezydenckim fotelu.
Po raz pierwszy studentom UE towarzyszyli też
dziekan rybnickiego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Tomasz Zieliński i ksiądz
Krzysztof Nowrot, duszpasterz akademicki.
Obaj w sportowym wydaniu.
Dzień później w Kampusie odbyły się cztery
różnorodne występy. — Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji i atmosfery podczas imprezy.
Na koncert przybyło blisko 5 tys. osób, co bardzo
nas cieszy, ponieważ pokazuje, że wybór zespołów
był trafiony. Uważamy, że każdy występ był ciekawy, bo odpowiadał różnym muzycznym gustom.
Oczywiście grupy Farben Lehre i donGURALesko przyciągnęły największą liczbę osób i zrobiły
naprawdę fajną robotę. Co do występu Gurala
byliśmy świadomi, jaką muzykę gra i tego, jak
sporą liczbę fanów ma na Śląsku. Jeżeli ktoś
został urażony repertuarem, który reprezentował,
to chcielibyśmy bardzo przeprosić. W organizację
juwenaliów cała nasza ekipa włożyła wiele czasu
i energii, ale zobaczenie takiej liczby zadowolonych i dobrze bawiących się osób dało nam
satysfakcję z tego, że to właśnie my tego dokonaliśmy — podsumowuje Daria Jędrzejko,
koordynatorka tegorocznych juwenaliów.
(WaT), (S)

Nr 5/551; maj 2017

Zdjęcia: Dominika Ingram-Nowaczyk

Występ teatru Inna Bajka złożonego z absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego był
jedną z atrakcji II Rybnickich Dni Integracji

— Chcemy pokazać rybniczanom czym zajmują się nasi podopieczni, jak pracują, co wytwarzają
i jak się bawią — mówiła Lidia Moc, prezes rybnickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, podczas II Dni Integracji

Niepełnosprawność też ma prawa

Integrować środowisko i odsłonić potencjał, jaki drzemie w osobach z różnymi
niepełnosprawnościami. To przesłanie II Rybnickich Dni Integracji, które w maju
zorganizowano w naszym mieście, gdzie 10 proc. mieszkańców stanowią osoby niepełnosprawne.
„Usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć… niepełnosprawność” – pod takim hasłem od 8 do 10 maja odbywała się
w Rybniku druga edycja imprezy przygotowanej przez
rybnicki oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz miejskie instytucje i ośrodki działające na rzecz niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie zainaugurowano 8 maja w magistracie,
gdzie Lidia Moc, prezes rybnickiego koła PSONI, odebrała z rąk prezydenta Piotra Kuczery symboliczny klucz
do miasta. Był też liczący kilkaset osób korowód, plener
malarski, warsztaty rękodzielnicze, występ teatru Inna
Bajka, złożonego z absolwentów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz minigaleria pod gołym
niebem na rynku. — Chcemy w ten sposób pokazać
mieszkańcom Rybnika, czym zajmują się nasi podopieczni,
jak pracują, co wytwarzają i jak się bawią — mówi Lidia
Moc. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja wydarzenia miała
przedstawić możliwości rybnickich placówek, które

opiekują się, rehabilitują, edukują i prowadzą terapię
osób z niepełnosprawnościami. Tym razem, za sprawą
dwudniowej konferencji, organizatorzy zadbali również
o to, by opiekunom, rodzicom i terapeutom dostarczyć
solidny pakiet wiedzy związanej z rozwojem i edukacją
ich podopiecznych. Mówiono m.in. o kształtowaniu
przestrzeni publicznej przyjaznej niepełnosprawnym,
korzyściach płynących z ich zatrudniania, dylematach,
wyzwaniach i nadziejach rodzin, w których żyją dzieci
z niepełnosprawnością oraz problemach związanych
z ich wchodzeniem w dorosłość. W konferencji wzięła
m.in. udział dr Monika Zima-Parjaszewska, prezes
zarządu głównego PSONI i adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, która opowiadała o dorosłości i niezależnym życiu niepełnosprawnych w kontekście Konwencji
ONZ o prawach tych osób. — Inaczej traktuje się osoby
z niepełnosprawnością ruchu, wzroku albo słuchu, jednak

Na tropie pracowników
Zmiany na rynku pracy potwierdzają nie tylko statystyki GUS, mówiące o najniższej od 26 lat
stopie bezrobocia, ale i sami pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji oferujących staże, kursy
zawodowe i szkolenia. Znalezienie wartościowego pracownika czy osoby chcącej wziąć udział
w profesjonalnych szkoleniach staje się coraz trudniejsze.
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kontaktów za granicą, przekwalifikowania, uzyskania
dodatkowych uprawnień. Jeszcze kilka lat temu chętnych
na takie wyjazdy było więcej niż miejsc. Dzisiaj musimy
aktywnie poszukiwać uczestników projektu.
W tegorocznej edycji targów przygotowanych z myślą
o bezrobotnych poszukujących pracy wzięło udział niemal 40 wystawców, którzy łącznie przygotowali ponad
1400 ofert. Swoje stanowiska rozstawiło przeszło 20
firm oraz urzędy, młodzieżowe
biura i agencje pracy z regionu.
Tradycyjnie już najwięcej propozycji czekało na opiekunów osób
starszych do pracy w kraju i za
granicą, ochroniarzy oraz pracowników produkcyjnych. Poszukiwano również spawaczy, elektryków,
instalatorów, budowlańców, la-

kierników meblowych, operatorów wózków jezdniowych, kasjerów i sprzedawców, asystentów zarządu oraz
pracowników obsługi klienta, a nawet animatorów do
nowo powstającej sali zabaw dla dzieci. — Ciągle zbyt
mało jest ofert pracy biurowej, której, obok zatrudnienia
w charakterze sprzedawcy, najczęściej poszukują kobiety.
Jeśli takie oferty się pojawiają, to pracodawca wymaga np.
znajomości języków obcych albo konkretnych programów
komputerowych, co dla bezrobotnych bywa barierą —
mówi Małgorzata Tlołka z Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku, który wspólnie z Cechem Rzemiosł oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości przygotował targi.
Obecnie stopa bezrobocia w Rybniku wynosi 5,6 proc.,
a w powiecie rybnickim 8,6 proc. To najniższy poziom
w mieście i powiecie od 2008 roku.
(D)

Dominika Ingram-Nowaczyk

— W tej chwili mamy w Polsce rynek pracowników,
a nie pracodawców. To firmy i instytucje zabiegają
o chętnych do pracy. W ostatnich latach z powodu niżu
demograficznego na rynek pracy wchodzi niewielu absolwentów. Na to nakłada się polityka socjalna państwa,
która zniechęca do podejmowania zatrudnienia — mówi
Andrzej Dorosiński, dyrektor ds. personalnych firmy
Classen Pol ze Zwonowic, która wzięła udział w zorganizowanych 10 maja w Okrąglaku 18. Targach Pracy.
Jego słowa zdaje się potwierdzać Małgorzata Budzik
z wrocławskiej fundacji Imago, która na rybnickich
targach poszukiwała młodych ludzi w wieku 18 do 35
lat do udziału w dwumiesięcznych stażach w zawodach
technicznych, produkcyjnych i „okołobiznesowych”:
— Rybnik jest jednym z miast, w którym realizujemy
projekt mobilności międzynarodowej, w ramach którego
kierujemy na staże m.in. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ich uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia,
ale możliwość przyuczenia do zawodu, nawiązania

najgorzej mają niepełnosprawni intelektualnie, psychicznie, autystycy. Osoba z niepełnosprawnością, często
sprzężoną, wieloraką najczęściej nie potrafi ze swych praw
korzystać. Nie chodzi zatem o zagwarantowanie praw, ale
o gwarancję korzystania z nich. Społeczeństwo nie bierze
pod uwagę faktu, że taka osoba ma prawo podjąć decyzję
i ją zrealizować. A przecież decydować znaczy być. Monika
Zima-Parjaszewska mówiła też o godności niepełnosprawnych, którzy pomimo swych ograniczeń nie powinni
być sprowadzani do roli przedmiotu oraz o stawianiu
barier dla ich rozwoju: — Jeśli trudna codzienność
związana z opieką nad osobą niepełnosprawną zamyka
wam oczy na to, co dalej, musicie poszukać wsparcia. Są
organizacje, miejsca i ludzie, którzy pomogą. Jeżeli wybiórczo postrzegacie prawa niepełnosprawnych, macie władzę,
która zabije w nich człowieka, bo zawsze będzie ktoś, kto za
nich myśli i decyduje. Rzeczywistość się zmienia. Gdyby 30
lat temu ktoś powiedział, że osoba z niepełnosprawnością
intelektualną będzie pracowała na otwartym rynku pracy,
będzie miała konto w banku albo sama kupi sobie bilet, to
odebrane byłoby to jak herezja. Skoro dzisiaj to się dzieje,
nie mamy prawa stawiać granicy związanej z rozwojem
i samodzielnością niepełnosprawnych.
(D)

Podczas targów pracy na osoby poszukujące
zatrudnienia czekało ponad 1400 ofert
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informator
28 maja
NIEDZIELA
NIEDZIELA
28.05.
• od 12.00 – Park Górnika za Domem
Kultury w Chwałowicach: „Bajkowa
kraina” piknik rodzinny promujący
rodzinną pieczę zastępczą i adopcje (w
programie m.in. teatrzyk Serduchowo,
finał XXV Festiwalu piosenki dziecięcej
im. Tadeusza Paprotnego, koncert Piotra
Tłustochowicza).
• 15.00 – Halo! Rybnik: „Halo! Weber” –
gra miejska śladami miejsc związanych
z Władysławem Weberem.
• 15.00 – Plac przy kościele w Popielowie:
Farska Majówka (wystąpią: chór Słowiczek, Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
z solistami i wokalistami oraz znane
i lubiane zespoły biesiadno-taneczne
z regionu).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Bajkowa Niedziela – bajkę „Złota Rybka”
przedstawi Teatr Żelazny.
• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas kobiet.
• 18.00 – Deptak: „6 na 6 na bruku” –
koncert popularnej rybnickiej grupy
w ramach cyklu „6 na 6 w plenerze”.

29 maja
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
29.05
• 19.00 – Dom Kultury w Niedobczycach:
Koncert Teresy Werner z okazji Dnia
Matki.

31 maja
ŚRODA
ŚRODA
31.05.

okazji Dnia Dziecka (w programie m.in.
warsztaty recyklingowe i artystyczne,
ekożywność, laboratorium trzaskodźwięków; szczegóły: www.rybnik.eu).
• 10.00 – Młodzieżowy Dom Kultury:
Filmowa gra miejska (filmowe podchody dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych; szczegóły: www.
mdk.rybnik.pl).
• od 16.00 – Park osiedlowy w Boguszowicach Osiedlu: „Mama, tata i ja” – piknik
rodzinny (w programie m.in.: występy
laureatów festiwalu „Roztańczone pantofelki”, hip-hopu i pokazy iluzjonisty).
• 16.00 – Halo! Rybnik: Dzień dziecka
artystycznie – kreatywne warsztaty
malarskie.
• 16.30 – Fundacja EDF Rybnik: Hawajski
Dzień Dziecka.
• 17.00 – Naleśnikarnia „Cynamonka”:
Teatrzyk dla najmłodszych w wykonaniu
teatru Bajkowe Skarbki Śląska.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: The Beatles
Day (wystąpią: Carrantuohill, Metrowy &
Tomasz Manderla, kwartet saksofonowy
Four Brothers, South Silesian Brass Band,
Anna Drewniok z kwartetem Dolce Far
Niente, Jarosław Hanik i Karolina Filec,
Andrzej Trefon, Supersonic. Prowadzenie
koncertu: Piotr Metz. Wystawa pamiątek
związanych z zespołem).

4 czerwca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
4.06

CZWARTEK
8 czerwca
CZWARTEK
8.06

• od 15.00 – Industrialne Centrum Kultury • 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert dla
w Niewiadomiu: „Familijo maszkeci na
rodziców w wykonaniu wychowanków
lufcie” – śląski piknik rodzinny (w proOPP „Przygoda”.
• 10.00 – Deptak (ul. Sobieskiego i ul. Pogramie m.in.: animacje, zabawy ruchowe, • 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Życiorys
wstańców Śl.): Ekofestiwal – impreza z
spektakl teatru Bajkowe Skarbki Śląska,
w słonecznikach” – wernisaż wystawy
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malarstwa Marii Kulawik (w programie
występ kwartetu smyczkowego Dolce
Far Niente).

9 czerwca
PIĄTEK
PIĄTEK
9.06
• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert
uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha.
• 20.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: CKA „Bez Prądu” – Paweł
Szymański.
• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
„Metropolis” – film z muzyką na żywo
zespołu Czerwie.

10 czerwca
Sobota
SOBOTA
10.06

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Koppelia” – premiera bajki w wykonaniu Studia • od 10.00 – Osiedle patronackie Huty
Tańca „Vivero”.
Silesia na Paruszowcu: Industriada
• 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
„Magiczna Silesia” (w programie m.in.
koncert „Dzieci – rodzicom”.
plenerowa wystawa fotograficzna, gra
• 18.00 – Herbaciarnia Małpa: Slajdowisko
terenowa, spotkanie z byłymi pracowniPiotra Kiesia o Afryce.
kami huty, warsztaty; szczegóły na www.
rybnik.eu).
• od 12.00 – Zabytkowa Kopalnia „Igna6 czerwca
WTOREK
cy”: Industriada: „W rytmie maszyny”
WTOREK
6.06
(w programie m.in. lokomobil, występ
zespołu Szlagier Maszyna, spektakl lase• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Maniarowo-multimedialny, prelekcja; szczegóły
piątek
na!” – występ Wojciecha Cejrowskiego.
na www.rybnik.eu).
2 czerwca
PIĄTEK
2.06
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
7 czerwca
ŚRODA
„Foto-Pein” – Międzynarodowy Konkurs
ŚRODA
• 15.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: II 7.06
Fotografii Przemysłowej i Industrialnej
Międzynarodowe biennale na małą formę
FOTO-PEIN 11.
graficzną „Między czernią a bielą…” – • 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert dla • 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
podsumowanie konkursu plastycznego.
rodziców w wykonaniu wychowanków
Scena Dorosłych – „Mąż mojej żony”
• 16.00 – Halo! Rybnik: Finisaż wystawy
OPP „Przygoda”.
– spektakl w wykonaniu Formacji Artyfotograficznej 3d autorstwa Tomasza • 17.30 – Muzeum: „Górny Śląsk
stycznej Kandyd 2.
Wiśniewskiego.
w PRL. Przełomy i zwroty” – pre- • 20.00 – Sub-Club: Tarantula Party Vol 6
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Magiczny
lekcja dr. Adama Dziuroka w ramach
(koncerty: Fara, The Proof ).
Dzień Dziecka – występ iluzjonisty Tocyklu „Historia magistra vitae est?”. • 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
masza Kabisa.
koncert zespołu Bye the Way.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wielkie
dzieła, młodzi wykonawcy” – koncert
Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów z PSM
I i II stopnia w Rybniku oraz wręczenie
Lidii Grychtołównie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Rybnika oraz Nagród
Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie SOBOTA
3 czerwca
kultury.
SOBOTA
3.06
1.06
1 czerwca
Czwartek
CZWARTEK

warsztaty artystyczne i regionalne).
• 17.00 – Halo! Rybnik: spotkanie autorskie
z dr Janem Krajczokiem, autorem książki
„Opowieści czernickie Vali von Roth”.
• od 18.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: Noc Bibliotek „Amerykański
sen” (w programie m.in. koncert Jazz
Po KreDzie, spotkanie z Ewą Winnicką,
wykład dr. Jacka Kurka, finał konkursu na
powieść „Grona śmiechu. Kto zabił Dicka
Palmera?”, gra Route 66).
• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
Grunge show – koncert zespołów: Poiligon Nr.4, Dova & The Tree.

NIEDZIELA
11 czerwca
11.06
NIEDZIELA
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Bajkowa Niedziela – spektakle: „Bardzo
głodna gąsienica” Teatru Together i „Baśniowy kogel-mogel” grupy teatralnej
Perełki.
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13 czerwca
WTOREK
WTOREK
13.06
• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
„Artystyczne podsumowanie” – gala
zespołów działających w tej placówce.
ŚRODA
14 czerwca
14.06
ŚRODA
• od 10.00 – Rynek: Jarmark Śląski (stoiska z asortymentem regionalnym, do
18 czerwca).
• 16.00 – Halo! Rybnik: Kamień BiałoCzerwonych – wczoraj i dziś – wystawa
prezentująca historię i współczesność
ośrodka sportowego w Kamieniu.
• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
wernisaż prac plastycznych grupy „Kontrasty”.
• 17.00 – Muzeum: „Muzyka na Ratuszu”
– koncert kameralny Marcina Dominika
Głucha „Od baroku do romantyzmu.
W świecie europejskiej muzyki fortepianowej”.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Z Vivero
przez świat” – gala taneczna w wykonaniu Studio Tańca „Vivero”.
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Jazzowisko – koncert grupy Dixie Company i jam session z udziałem South
Silesian Brass Band.

(w programie m.in. rekonstrukcje historyczne
walk powietrznych z okresu I wojny światowej, akrobacje samolotowe, wystawa sprzętu
lotniczego, szczegóły: dniaeroklubu.pl).
• 18.00 – Halo! Rybnik: spotkanie z Metrowym
i zespołem Fankatak.
• 18.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
koncert zespołów Terrordome, Tester Gier,
Drive-By, Ironbound.
NIEDZIELA
18 czerwca
18.06
NIEDZIELA

• 18.00 – Fundacja EDF Rybnik: podsumowanie całorocznej działalności kół
muzycznych.

24 czerwca
sobota
SOBOTA
24.06
• 17.00 – Naleśnikarnia „Cynamonka”: koncert Mai Czyż i Jarosława Hanika.
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
Gazownia hc/punk Fest – występy niezależnych zespołów z nurtu punk i hc/punk.

25 czerwca
• od 10.00 – Kampus: Piknik na Kampusie niedziela
NIEDZIELA
(warsztaty artystyczne dla dzieci, gry i 25.06
zabawy dla rodzin, strefa książki i ciszy,
rybnicki piknik muzyczny).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
„Dobra czarownica” – rewia dziecięca.
WTOREK
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Rybnickie fontan20 czerwca
20.06
WTOREK
ny” – spacer po mieście z cyklu „Przewodnik znowu czeka”.
• 11.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Ju- • 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas
bileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego
Kobiet.
Wieku (w programie m.in. wystawa prac
grupy plastycznej „Impresja”).
piątek
30 czerwca
• 17.00 – Fundacja EDF Rybnik: podsu- 30.06
PIĄTEK
mowanie całorocznej działalności kół
tanecznych.
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: Metal Music – koncert metalowych zespołów
21 czerwca
ŚRODA
Roadhog i Soul Collector.
ŚRODA
21.06

imprezy

cotygodniowe

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: „W przestrzeni dotyku…” –
wykład dr. Jacka Kurka.
PIĄTEK
Poniedziałki
16 czerwca
• 17.30 – Muzeum: „Początki kultu św. • 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino seniora
16
PIĄTEK
Antoniego Padewskiego w Rybniku.
– „Komunia” (29 maja), „Był sobie pies”
Fakty, interpretacje” – prelekcja dr.
• 20.00 – Ambrozja Exclusive Club: koncerty
(5 czerwca), „McImperium” (12 czerwca),
Bogdana Klocha z cyklu „Historia magiŻabson & Wac Toja.
„Lion – droga do domu” (19 czerwca),
stra vitae est?”.
„Dalida. Skazana na miłość” (26 czerwca).
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: DyskuSOBOTA
17 czerwca
symfoniczny z okazji 50 lat pracy arty17.06
SOBOTA
syjny Klub Filmowy „Ekran” – „Klient”
stycznej prof. Marii Warchoł-Sobiesiak.
(29 maja), „Zwariować ze szczęścia”
• 11.00 – Big Blue Centrum Sportów Wodnych:
(5 czerwca), „Jestem mordercą ” (12
22 czerwca
Rodzinny piknik nad wodą (w programie CZWARTEK
czerwca), „Sieranevada” (19 czerwca),
CZWARTEK
m.in. warsztaty artystyczne, gry i zabawy, 22.06
„Małżeńskie porachunki” (26 czerwca).
szukanie skarbów na wyspie, szczegóły:
Wtorki i czwartki (od 20 czerwca)
facebook.com/bigblue.rybnik).
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Chór i Ze- •15.00 i 17.15 – Fundacja EDF Rybnik: Nowa
• od 15.00 – Lotnisko w Gotartowicach: „Dni
spół Tańca Floty Bałtyckiej – widowisko
energia na śląskim podwórku –
Aeroklubu” – dwudniowy piknik lotniczy
w wykonaniu artystów rosyjskich.
integracja dziadków i wnuków, dawne
kiego 15, tel. 32 42 13 755;
(www.dkniewiadom.eu);
• Klub Kultury „Harcówka”, ul.
cach, ul.1 Maja 91B, tel. 32 42
PLACÓWKI KULTURY:
Zakątek 19, www.harców16 222 (dkchwalowice.biuro@
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl.
karck.pl
gmail.com)
Teatralny 1, tel. 32 42 22 132;
• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”,
(www.teatrziemirybnickiej.pl); • Dom Kultury w Niedobczyul. Mościckiego 3
cach, ul. Barbary 23, tel. 32 • Muzeum w Rybniku, Rynek
• Dom Kultury w Boguszowi43 31 065; (www.dkniedobcach, pl. Pokoju 1, tel. 32 42
18, tel. 32 42 21 423; (www.
czyce.pl);
52 016; (www.dkboguszomuzeum.rybnik.pl);
• Industrialne Centrum Kultury • Powiatowa i Miejska Biblioteka
wice.pl);
w Niewiadomiu, ul. I. Mościc• Domu Kultury w Chwałowi-

Kulturalne adresy

Publiczna, ul. Szafranka 7, tel.
32 422 35 41 (www.biblioteka.
rybnik.pl)
• Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Broniewskiego 23, tel. 32
422 40 88.
• Galeria Smolna (biblioteka filia
nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji EDF
Polska, ul. Podmiejska 1, (tel.
32 42 10 300),

i współczesne gry i zabawy.
Środy
• 12.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
„W samo południe – środa z dobrym
kinem” (cotygodniowa emisja filmów).
• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”:
„Czas na kino” – projekcje filmów dla
dzieci.
• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą.
Czwartki
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Plejada Dobrych Filmów – Przegląd
filmów dokumentalnych – (seanse 1, 8
i 22 czerwca).
• 20.00 – Celtic Pub: Jam session – noc
z muzyką na żywo

wystawy
w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – wystawa pamiątek związanych
z zespołem The Beatles (od 1 czerwca)
* Galeria Oblicza: „Światłem i kolorem”
wystawa prac Małgorzaty Ryszki (do 7
czerwca). „Życiorys w słonecznikach” –
malarstwo Marii Kulawik (od 8 czerwca
do 27 czerwca).
w Muzeum: „Urok starego gabinetu stomatologicznego” (do 29 czerwca).
w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Zabawy obRazem – wystawa
fotograficzno-plastyczna Agnieszki Fałat
i uczniów Szkół Społecznych (do końca
czerwca).
w Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: wystawa dziecięca „Kleksy”
(do 21 czerwca). Pokonkursowa wystawa
fotograficzna „Kocham psa, kocham kota,
bo…” (od 23 czerwca do 31 sierpnia).
w Galeria Smolna: wystawa malarstwa
Pawła Mocka (do 30 czerwca).
w Dom Kultury w Chwałowicach: „Misie”
i „Maski pamięci emocji” (do 6 czerwca).
w Dom Kultury w Niedobczycach: wystawa fotograficzna „Awangarda” (do
końca czerwca).
w Galeria w autobusach miejskich: Zabawy obRazem – wystawa fotograficznoplastyczna Agnieszki Fałat i uczniów Szkół
Społecznych.

• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, • Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62
tel. 32 439 22 00.
• Państwowa Szkoła Muzyczna, • Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
ul. Powstańców Śląskich 27, tel. • Naleśnikarnia „Cynamonka” –
ul. Jana III Sobieskiego 21
32 755 88 94
• Stara Gazowania „Czar Nocki”
– ul. 3 Maja 14
Lokale, kluby, OŚRODKI:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 • Ambrozja Exclusive Club, ul.
Korfantego 6
423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 • Big Blue Centrum Sportów
Wodnych, ul. Gliwicka 72
42 27 864

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika

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

z Martyną Marcol, absolwentką „Ekonomika”, obecnie szefową
kuchni w Bistro & Cafe Zielnik w Katowicach. Przyrządzili też
Patronem 2017 roku jest Adam Chmielowski, święty Brat
przystawkę, danie główne oraz deser typowy dla swojego
Albert. Z tej okazji Zespół Szkół Urszulańskich zorganizopaństwa, które następnie zaserwowali podczas festiwalu
wał konkurs dla dzieci i młodzieży. Uczniowie przedstawili
smaków europejskich.
w formie notatki graficznej, mapy myśli lub pracy plastycznej,
w jaki sposób można dziś realizować słowa Chmielowskiego
„Być dobrym jak chleb”. Na konkurs napłynęły 52 prace
27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Śródz kilkunastu różnych placówek oświatowych Rybnika i okolic.
mieściu odbył się VIII powiatowy konkurs historyczny.
Przyznano 6 nagród, 16 wyróżnień i 17 kwalifikacji do wystawy.
Wzięło w nim udział 40 uczniów z 21 szkół podstawoPierwsze miejsce zajęła Patrycja Zając z gimnazjum specjalnego
wych z Rybnika, Czernicy, Jejkowic, Adamowic, Lysek
w Leszczynach, a nagrodę publiczności społeczność Zespołu
Szkół Urszulańskich przyznała Weronice Wałach z zamysłowskiej podstawówki.

O historii na konkursie

Szachiści mistrzami

Od 4 do 7 maja uczniowie klasy sportowej o profilu
szachowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 na
Smolnej uczestniczyli w drużynowych mistrzostwach

i Czerwionki-Leszczyn. Uczniowie odpowiadali na pytania
dotyczące historii Polski: królów elekcyjnych, dat z czasów
Piastów, pojęć historycznych, zabytków oraz Tadeusza
Kościuszki, w nawiązaniu do 200. rocznicy jego śmierci.
Pierwsze miejsce zajął Dawid Jurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, drugie – Nataniel
Kamiński ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Chwałowicach,
a trzecie Adam Kawałko ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Zebrzydowicach.

polski szkół podstawowych w Chrustach. Młodzi szachiści
okazali się najlepsi w stawce 27 zespołów z całej Polski. Drużynę
mistrzów Polski stworzyli: Stanisław Potyra, Piotr i Kamil Łysakowscy i Zuzanna Okruta, a trenerem rybniczan była Marianna
W nocy z 5 na 6 maja w Gimnazjum nr 3 w ChwałowiTymrakiewicz. Piotrek, Kamil i Zuzia zajęli też drugie lokaty na
cach odbyła się Noc Matematyków. Tematem przewodnim
swoich szachownicach.
tegorocznej imprezy była „Matematyka od kuchni”, a uczniowie
nie tylko rozwiązywali konkursy matematyczne, krzyżówki,
łamigłówki i sudoku, ale obierali też skórkę z jabłka, dzielili
7 kwietnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górowoce na równe części, kroili cebulę i oddzielali ryż od kaszy.
niczej odbył się finał 8. edycji ogólnopolskiego konkursu
Powtórzyli też język angielski, a nawet wykonali popiersie Pita„Z energetyką w przyszłość”. Był on skierowany do uczniów
gorasa z masy solnej. Ostatnią konkurencją było przygotowanie
szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem była popularyzacja
najbardziej symetrycznego śniadania, które zostało zjedzone
nauk ścisłych i technicznych. Uczestnicy musieli wykonać
o godzinie 5 rano.
plakat lub prezentację multimedialną na wybrany temat.
W kategorii plakat rywalizowało 116 uczestników, którzy walczyli o nagrodę główną – wyjazd do Parlamentu Europejskiego
Uczeń II LO Kacper Grudzień został laureatem ogólw Brukseli – ufundowaną przez europosła profesora Jerzego
nopolskiej olimpiady języka angielskiego, plasując się na
Buzka. Pojedzie tam zdobywca pierwszego miejsca Szymon
ósmym miejscu w Polsce. Biorąc pod uwagę specyfikę tego
Frohlich z Zespołu Szkół Technicznych, który swój plakat pokonkursu i liczbę osób biorących w nim udział – w I etapie
święcił odnawialnym źródłom energii.
wystartowało 24000 uczniów z całej Polski, a laureatów
jest 21 – to spory sukces Kacpra, który był jedynym uczniem
z Rybnika w finale tej olimpiady. Z kolei Bartosz ModzeW marcu w Zelewski z II LO po raz trzeci zdobył tytuł laureata olimpiady
spole Szkół Ekonowiedzy o społeczeństwie. Jest także laureatem olimpiady
miczno-Usługowych
wiedzy o III RP i olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej, nagościli uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących
tomiast Joanna Szymik została laureatką konkursu Know
w projekcie „Nakrywanie europejskiego stołu” w ramach
America, zorganizowanego przez Ambasadę Stanów
sfinansowanego przez Unię Europejską programu EraZjednoczonych w Warszawie i otrzymała indeks na studia
smus+. W spotkaniu wzięło udział 27 uczniów i nauczycieli
I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW.
z Portugalii, Łotwy, Turcji i Włoch. Celem projektu jest stworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa gastronomicznego, które
uczniowie biorący udział projekcie będą mogli w przyszłości
Trzech uczniów II LO: Łukasz Bartoszek, Paweł
zamienić w realnie istniejące. Uczestnicy nie tylko pracowali nad
Maciończyk i Adam Pawłowski, uczestniczyło
projektem, ale zwiedzili też opactwo w Rudach, uczestniczyli w
w warsztatach naukowych dla laureatów konkursów
warsztatach pieczenia chleba w Radzionkowie i spotkali się też

Liczenie po północy

Z energetyką w przyszłość

Angielski w małym palcu

Nakrywają stół

fizycznych, zorganizowanych przez polskich pracowników naukowych Europejskiej Organizacji Badań
Jądrowych CERN pod Genewą. Koordynatorem projektu
był absolwent II liceum dr Arkadiusz Gorzawski, a młodzi
ludzie pojechali tam z nauczycielem fizyki Grzegorzem
Łopatką. Warsztaty obejmowały serię wykładów, zajęcia
doświadczalne oraz wycieczki, a uczniowie poszerzyli
swoją wiedzę z zakresu fizyki cząstek elementarnych,
sposobów ich wytwarzania i detekcji. CERN dysponuje
największym obecnie akceleratorem – Wielkim Zderzaczem Hadronów i to tam potwierdzono istnienie tzw.
bozonu Higgsa.

Gimnazjaliści co się zowią

W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach odbyła się gala laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów
województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017.
W gronie laureatów znalazło się 17 uczniów Gimnazjum
nr 18 „Frycza”, którzy odebrali zaświadczenia, a ich opiekunowie – dyplomy. Powody do dumy ma też Zespół Szkół
Urszulańskich, w którym uczy się 10 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Z sukcesami

Licealista Zespołu Szkół Urszulańskich Jarosław Michalski został laureatem ogólnopolskiej olimpiady chemicznej;
zajął 12. miejsce w Polsce i pierwsze na Śląsku. Jarek zajął
też II miejsce w 32. ogólnopolskim konkursie chemicznym
zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską i taką
samą lokatę w 25. ogólnopolskim konkursie chemicznym
Politechniki Śląskiej, ale to niejedyne sukcesy uczniów tej
szkoły. Oliwia Juzek zajęła pierwsze miejsce w diecezjalnym
etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej i 5 czerwca
pojedzie na finał do Niepokalanowa. Z kolei Jakub Perlak został laureatem I stopnia olimpiady o Złoty Indeks Politechniki
Śląskiej z matematyki, a wspólnie z Marcinem Jankowskim
zostali laureatami III stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH z matematyki.

Ekologia na warsztatach

4 kwietnia w „Tyglu” zorganizowane zostały warsztaty
ekologiczne „H2O – poznajmy się”, w których wzięło
udział 75 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 35 w
Chwałowicach i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
10 na Smolnej. Jak zbudować prosty filtr wody? Jak tworzy
się para wodna i na czym polega prawo Archimedesa? – to
tylko część pytań, na jakie udało się odpowiedzieć w czasie
warsztatów, których głównym celem było pogłębienie
wiedzy dzieci poprzez zabawy z wodą. Uczestnicy w kilkuosobowych grupach obserwowali i przeprowadzili proste
doświadczenia oraz poszukiwali nowych zastosowań dla
materiałów z recyklingu.

„Mechanik” liderem dobroczynności

W Czeladzi podsumowano konkurs dla szkół pt. „Lider
dobroczynności” na najlepiej zorganizowaną akcję społeczną w latach 2015-2016. Celem konkursu było promowanie

Odwiedzili CERN

30

Nr 5/551; maj 2017
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akcji charytatywnych i wolontariatu wśród młodzieży oraz
uhonorowanie młodych ludzi o wyjątkowej wrażliwości.
10 maja w Centrum Kulturalno–Edukacyjnym w CzerwionceWolontariusze z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Leszczynach odbył się XXI Przegląd teatralny i recytatorski dzieci
zajęli pierwsze miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych
i młodzieży niepełnosprawnej ,,Bliskie spotkania”. W konkursie
województwa śląskiego za „Świąteczną paczkę Mechanika”,
szerzenie wiedzy o transplantacji narządów oraz za współpracę
ze stowarzyszeniami promującymi pracę wolontariatu. Koordynatorem i opiekunem wszystkich działań była pedagog szkolna
Bożena Paniczek, nauczycielka roku 2016 miasta Rybnika.

Przedszkolak
potrafi
Przedszkolaki dla Ziemi

24 kwietnia w Przedszkolu nr 50 w Boguszowicach Starych
świętowano Światowy Dzień Ziemi. Przygotowania rozpoczęto
już w marcu, organizując rodzinny konkurs poetycki pt. „Eko rymy”,

Cyfrowo bezpieczni

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
w Boguszowicach Starych bierze udział w projekcie
i konkursie „Cyfrowobezpieczni.pl” oraz w ogólnopolskim programie „Twoje dane – Twoja sprawa”. Do
działań placówki przyłączyła się też Komenda Miejska
Policji w Rybniku. Podstawowym celem programów jest
podejmowanie działań promujących zasady bezpiecznego
korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców. W marcu z gimnazjalistami
spotkał się aspirant sztabowy Dariusz Piotrowski z KMP
w Rybniku, aby opowiedzieć o bezpieczeństwie w sieci.
— W czasach portali społecznościowych i Facebooka,
kiedy w wielu miejscach w sieci zamieszczamy swoje dane
osobowe, zdjęcia i informacje o sobie, często zapominamy
o tym, że raz udostępnione w internecie dane pozostają
tam na zawsze. Powinniśmy też z rezerwą podchodzić do
wszelkich znajomości zawieranych przez internet — podsumowuje uczennica Nicola Winiarska. Gimnazjaliści mieli
też okazję zapoznać się z wykroczeniami i przestępstwami
popełnianymi w internecie i podlegającymi karze.

Nie tylko budowlańcy

Od wielu lat uczniowie „Budowlanki” biorą udział
w olimpiadzie wiedzy i umiejętności budowlanych. Tym
razem kwietniowy finał centralny odbył się w Zespole Szkół
Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, a rybnicką „Budowlankę” reprezentowali Sylwia Maksymiuk, Dawid Lisowski i Daniel Liszowski. Sylwia została laureatem zawodów centralnych,
a Dawid i Daniel – finalistami olimpiady. Tytuły te gwarantują
im celujące stopnie z przedmiotów zawodowych, zwolnienie
z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz wymarzone indeksy na uczelnie techniczne
związane z budownictwem. Z kolei Rafał Półgroszek został
finalistą ogólnopolskiej olimpiady wiedzy elektrycznej i elektronicznej w grupie informatyka i otrzymał indeks na dowolny,
wybrany przez siebie kierunek Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie z pominięciem procesu rekrutacji.

Szprechali po niemiecku

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. odbył się dzień języka niemieckiego. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności językowe, wzięła udział w kilku konkursach i wysłuchała
wykładu na temat egzaminów językowych organizowanych
przez Goethe Institut. A rozpoczęło się od spektaklu gimnazjalistów pt. „Schneewittchen” („Śnieżka”) i utworów w wykonaniu
Marty Jarzyny, Magdaleny Hanak i Pawła Dziuroka. Wyłoniono też
laureatów kilku konkursów – najlepsze plakaty promujące kraje
niemieckojęzyczne wykonały: gimnazjalistka Wiktoria Czerkawska
i licealistka Jagoda Michalska-Grzywna. Najlepszą znajomością
krajów niemieckojęzycznych wykazali się Agnieszka Klimeczek,
Leszek Komorowski i Łukasz Jezapkowicz, a I miejsce za wykonanie piosenki „99 Luftballons” z repertuaru Neny wyśpiewali sobie
Jacek Wojaczek, Olaf Bober i Robert Ościłowski.
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wziął również udział rybnicki zespół Baj ze Specjalnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, popularnie nazywanego ,,Szkołą Życia”.
Grupa zaprezentowała premierowy spektakl ,,Deszczowy poranek”,
a aktorzy włożyli w swój występ wiele serca, czym poruszyli nie tylko a zadaniem uczestników było ułożenie rymowanek o tematyce
widzów, ale też jurorów, którzy przyznali zespołowi Baj Grand Prix. ekologicznej. Z okazji Dnia Ziemi przedszkolaki przygotowały też
ekoprzedstawienie, a laureaci konkursu otrzymali miejskie gadżety,
m.in. filmik edukacyjny „Rybek z Rybnika segreguje śmieci”. ZorganiPo raz szósty w rybnickim „Tyglu” gościła młodzież z Aschaf- zowano też barwny przemarsz ulicami Boguszowic, podczas którego
fenburga w Bawarii * Podczas III kongresu Coptiosh (Centrum dzieci zachęcały mieszkańców do proekologicznych zachowań.
Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych
Olimpiad Społeczno-Historycznych), podsumowano VI ogólOd 18 do 21 kwietnia dzieci z Przedszkola nr 20 w Boguszonopolski ranking olimpijski Coptiosh 2017 r., w którym II LO
otrzymało status srebrnej europejskiej szkoły praworządności wicach Osiedlu wzięły udział w zajęciach w ramach programu
2017, a I LO – brązowej * Chwałowickie przedszkola nr 13 i 14, edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę!”. W czasie zajęć dzieci
podstawówki nr 13 i 35, Gimnazjum nr 3 i IV Liceum Ogólno- poznały postacie programu: Zdrojka, Zosię i Krzysia, wzięły udział
kształcące wzięły udział w Chwałowickim Dniu Ziemi pod hasłem w zabawach ruchowych, plastycznych i rytmicznych. Dowiedziały
„Stop smogowi” w parku za Domem Kultury w Chwałowicach się, jakie znaczenie ma woda w przyrodzie, poznały jej właściwości
* 25 kwietnia w Pracowni Filmoteki Szkolnej w V LO podsumo- oraz wpływ na życie człowieka. Wzięły również udział w prostych
wano VIII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych doświadczeniach oraz nauczyły się, dlaczego należy oszczędzać
„Świat wokół mnie”, na który napłynęły filmy z całej Polski, wodę. Warto dodać, że w przedszkolnych salach od wielu już lat
a nagrodę publiczności otrzymał film gimnazjalistek z Radziłowa znajdują się dystrybutory z wodą.
pt. „Życie jest piękne” * W Gimnazjum Dwujęzycznym nr 17
„Powstańców” z udziałem 14 uczniów z 10 szkół odbył się finał
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci oraz modzie
X międzyszkolnej ligi języka angielskiego, a laureatami zostali:
Maria Banout z Gimnazjum w Pszowie, Patryk Ciałoń z Zespołu na gotowanie i pieczenie, w Przedszkolu nr 29 w Niewiadomiu
Szkół nr 1 w Jastrzębiu i Szymon Kieczka z Gimnazjum nr 1 odbyły się warsztaty cukiernicze. Zajęcia poprowadziła mistrzyni
w Żorach * Krzysztof Kaletka z ZS nr 2 „Frycza” zajął II miejsce w cukiernictwa, mama jednego z wychowanków Patrycja Śliwka-Spyra,
plastyczno-językowym Międzynarodowym Konkursie LinguaArt. która pokazała przedszkolakom tajniki przygotowania masy cukrowej
eu pod hasłem „Słowem malowane” (w kategorii język angiel- do dekoracji wypieków. Dzieci, rozwijając umiejętności manualne
ski) i w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Szkocji * 7 kwietnia oraz wykazując się własną kreatywnością, stworzyły niepowtarzalne
w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych odbyła się prezen- kolorowe lizaki. Ubrane w kucharskie fartuszki i czapeczki z napisem
tacja V etapu ogólnopolskiej gry planszowej „Twoje dane Twoja „Asy w kuchni” miały okazję poczuć się jak prawdziwi cukiernicy.
sprawa” pod hasłem „Zaprezentuj siebie” * Uczeń podstawówki
w Zespole Szkół Urszulańskich – Ignacy Smolnik zajął pierwsze
10 kwietnia w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach
miejsce w II etapie konkursu biblijnego i został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Pionier” z języka polskie- Starych odbyła się pierwsza przyrodnicza olimpiada przedgo, a jego szkolni koledzy – Szymon Wątroba i Paweł Owczarz szkolaka, w której wzięło udział osiem rybnickich placówek.
– z matematyki. Z kolei Olaf Dziuba, Dawid Kuczera, Hanna Pawlik Przedszkolaki miały do wykonania 12 przyrodniczych zadań, a
i Oliwia Mołdrzyk zostali laureatami Ogólnopolskiej olimpiady zwyciężyło Przedszkole nr 6 z Zamysłowa. Jednak dzięki wsparOlimpusek * W Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu ośrodek terapii ciu miasta i rady rodziców wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
„Silesia” poprowadził warsztaty na temat asertywności, radzenia i upominki. W trakcie olimpiady w ogrodzie przedszkolnym
sobie ze stresem i profilaktyki antyalkoholowej * 26 kwietnia zasadzono też drzewko przekazane przez Nadleśnictwo Rybnik.
(S)
w parku przy ul. Chrobrego odbyły się XIX Rejonowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, w których
wzięło udział osiem drużyn, a zwyciężyło I LO z Żor * W końcu
kwietnia sześciu nauczycieli z G nr 7 w Boguszowicach Starych
wzięło udział w szkoleniu językowym na Malcie zorganizowanym
w ramach projektu Erasmus + Power.

Ekspresem przez szkoły

Zdrojek wśród maluchów

Asy w kuchni

Olimpiada dla środowiska
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Tydzień bibliotek

Książka – wynalazek doskonały
Na zakończenie tegorocznego Tygodnia Bibliotek w rybnickiej
książnicy odbyło się spotkanie z Justyną Sobolewską – krytyczką
literacką i dziennikarką tygodnika „Polityka”.

Biblioteka na kółkach

10 czerwca o godz. 9 wyruszy V Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. W ten dobry dla
zdrowia sposób Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna kolejny raz włącza się w ogólnopolską
akcję promocji czytelnictwa.
Jak co roku na wycieczkę po okolicy wyruszą bibliotekarze, czytelnicy oraz miłośnicy książek i rowerów.
Trasa tegorocznego rajdu liczy około. 40 km i prowadzi przez Paruszowiec-Piaski, Ligotę, Chwałowice,
Radziejów, Popielów, Radlin, Niewiadom, Radoszowy,
Zebrzydowice i Orzepowice. Szlak ten jest atrakcyjny
topograficznie i przyrodniczo, wspólna wycieczka
będzie też okazją do poznania kilku historycznych ciekawostek. Rajd już tradycyjnie poprowadzi Aleksander
Żukowski, turystyczny pasjonat i autor przewodnika
po szlakach rowerowych regionu. Kolorem akcji jest
pomarańczowy – organizatorzy proszą więc uczestników o ubranie koszulek w tym kolorze. W czasie
rajdu w ramach tzw. bookcrossingu będzie można
wymienić się książkami. Zapisy trwają do 1 czerwca,
liczba miejsc ograniczona (kontakt tel. 32 42 213 20;
e-mail bziolko@biblioteka.rybnik.pl lub osobiście
w filii nr 4, ul. Za Torem 3b). Więcej informacji na
stronie www.biblioteka.rybnik.pl. (m)
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Małgorzata Tytko

z faktem, że rynek wydawniczy
proponuje coraz więcej tytułów,
które nie zawsze są dobrej jakości
artystycznej? Krytyczka literacka
wyjaśniała, że pojawiają się tzw.
— Na każdym etapie życia odnajdujemy inne, ważne dla nas książki. Wracając do lektur
z przeszłości, poniekąd wracamy do samych siebie z tamtego czasu — mówiła Justyna
„książki z taśmy”. Są one przySobolewska podczas rozmowy z rybnickimi czytelnikami
stępne w odbiorze i często stają
się bestsellerami, ponieważ dają łatwość i przyjem- się rozpraszają i nie zajmują praktycznym życiem,
ność lektury – szybko jednak o nich zapominamy. co negatywnie wpływa na ich duszę oraz czekające,
Rozmówczyni odwołała się także do poglądu konieczne do wykonania prace domowe. Jako że
Wisławy Szymborskiej, że niezdrowo jest czytać spotkanie było jednocześnie finałem tegorocznego
same arcydzieła oraz podała przykład Mirona Tygodnia Bibliotek, nie mogło zabraknąć tematów
Białoszewskiego, lubiącego sięgać po kryminały nawiązujących do roli i misji tej instytucji. Według
i wydawnictwa serii o ufo. — Jerzy Sosnowski traf- jakich kryteriów powinny być zakupywane nowe
nie powiedział, że każdy jest wrażliwy na pewien ro- zbiory? Czy biblioteki mają oferować to, czego
dzaj kiczu. Znam ludzi, dla których ważne są książki oczekuje czytelnik, czy jako pierwszorzędne
Paula Coelha, bo pomagają wejść w życie duchowe. traktować wyznaczniki związane z poziomem
Niektóre bestsellery, niemające specjalnych wartości i jakością literatury? Niezależnie od zajmowaliterackich, pokazują ciekawe zjawiska społeczne. nego stanowiska rozmówcy doszli do wspólneTo dotyczy serii „Zmierzch” czy cyklu o Greyu. Dziś, go wniosku: nikomu nie można narzucać, co
kiedy „arcydziełem” jest każda wydawana książka, ma czytać, należy jednak pamiętać, że wizyta
termin ten nie odnosi się już do ponadczasowej w bibliotece to okazja, by zaproponować czytelwartości artystycznej, lecz przynależy do języka mar- nikom ciekawe tytuły oraz zapytać o preferencje
ketingu — mówiła autorka „Książki o czytaniu”. i wrażenia literackie. — Zadaniem bibliotekarza
W rozmowie pojawiły się także ciekawostki doty- jest bycie mądrym doradcą, który zachęca, nie znieczące… szkodliwości czytania. Poza oczywistymi chęcając — podsumowała Justyna Sobolewska.
(m)
sprawami związanymi z pogarszającym się wzrokiem i problemami z kręgosłupem, Justyna
Sobolewska przytoczyła dawne opinie, że
literatura szkodzi kobietom – bo przez nią
Sabina Horzela-Piskula

Pierwsze pytanie podczas spotkania padło
nie ze strony publiczności, lecz gościa – Justyna
Sobolewska chciała wiedzieć, czy w naszym
mieście funkcjonuje klub książki. Jako że rybnicka biblioteka może się pochwalić aż dwoma,
rozmowa rozwinęła się w stronę… dyskutowania o dyskutowaniu. — Spotkania czytelników
dają wspaniałą szansę na odkrycie przyjemności
nieprofesjonalnego rozmawiania o literaturze.
Każdy ma inną wrażliwość i indywidualny sposób
czytania. Wymiana poglądów, wrażeń i opinii jest
niezwykle twórcza i ważna — mówiła z perspektywy nałogowego czytelnika. Przyznała także,
że sama zagina w książkach rogi oraz podkreśla
ważne fragmenty. — Książka jako przedmiot jest
świadectwem czytania wielu osób. Uczestniczymy
w lekturze kogoś, kto miał ją w rękach przed
nami. Takie „znaki” są fascynujące i uruchamiają wyobraźnię. Kiedy sięgam do biblioteki
moich rodziców, znajduję zaznaczenia mamy, taty,
a także ślady swoich lektur z przeszłości — mówiła. Justyna Sobolewska była pytana również
o to, czy jej zdaniem nowe, elektroniczne formy
dystrybucji literatury nie przyczynią się do zaniku
papierowych egzemplarzy. — Tradycyjna książka
to wynalazek doskonały, nic jej nie może zagrozić.
E-booki i audiobooki są wygodne, jednak umysł
człowieka lepiej pracuje z książką papierową. Moje
doświadczenie wskazuje, że książki poznawane
w ten sposób łatwiej zapamiętujemy. A co

Kukiełki
z kuchni

— Wasze mamy mogą teraz
mieć kłopoty z gotowaniem, bo
z kuchni zniknęły tłuczki,
Laura, Patrycja, Adaś i Emilka i nagrodzone teatralne pacynki i kukiełki
drewniane łyżki i rogolki, ale za to
spisaliście się znakomicie, bo powstały wyjątkowe pacynki, jawajki i lalki na patykach
— mówiła dzieciom Małgorzata Wojaczek z rybnickiej biblioteki, gdzie 11 maja
podsumowano konkurs pt. „Baśniowa parada”.
— Smoka zrobiłam z tłuczka do mięsa Małkuchowi, w imieniu którego nagrodę odebrała
i z zielonych kartek — mówi siedmioletnia siostra Patrycja. Na konkurs nadesłano 28 teatralEmilia Walczak. Adam Zwoliński na konkurs nych kukiełek, wszystkie zasłużyły na wyróżnienia
przygotował Czarownicę z komputera. — Jest oraz nagrody. Był wśród nich również jeden smok
z drewna i swetra, który był już za mały i mama mi z barwnej podkolanówki zrobiony przez bardzo
go dała, a tata pomógł mi skręcić miotłę. Włosy już dorosłą ekipę – reprezentującą Dom Seniora
zrobiłem z nitek — mówi siedmiolatek. Tworząc w Lyskach. Autorzy pozostałych prac byli zdecykukiełkę Czerwonego Kapturka, Laura Fojcik dowanie młodsi. — Zwracaliśmy szczególną uwagę
też zajrzała do rodzinnej szafy. — Zrobiłam ją na poziom trudności wykonania lalki, adekwatny
z wełny, a ubranko ze starej koszulki taty. To było dość do wieku twórcy. Nic tak nie działa na wyobraźnię
trudne — przyznaje sześciolatka. Emilka, Adam i dzieci jak przeniesienie treści książek na kreatywną
Laura zostali laureatami czterech równorzędnych zabawę — mówi Małgorzata Wojaczek, która była
nagród głównych. Ta ostatnia przypadła Jakubowi też jednym z sześciorga jurorów.
(S)
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— Ważne są magiczne słowa, jak kocham
cię, dziękuję, czy przepraszam. — Opowiadamy
o starych słowach i nowych, bo kiedyś mówiło
się „fajnie”, a dziś – „lol”. — Niektórzy mówią
mocnymi słowami, a te delikatne gdzieś się
kryją. — Ten spektakl daje do myślenia — mówią, jeden przez drugiego, młodzi aktorzy
z teatru Guziczek, zapytani o najnowsze
przedstawienie „W krainie słów”.
Premiera odbyła się 5 maja w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, z którym na co dzień związany jest
teatr Guziczek. Na scenie wystąpiło 28 młodych
ludzi z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Raciborza. Najmłodsza była czteroletnia Marysia,
najstarsi to gimnazjaliści, a dla niemal połowy
młodych aktorów był to sceniczny debiut. Jak
na swój wiek oraz doświadczenie zrealizowali
wielowymiarowy i dojrzały spektakl. — Na
początku wydał się nam trudny — przyznaje
Michasia Teodorowicz, dla której to już piąte
przedstawienie. Okazał się łatwy dzięki pracy,

Sabina Horzela-Piskula

Guziczek dał słowo

Ekipa Guziczka w pełnej krasie

jaką z młodymi ludźmi wykonała reżyserka
Izabela Karwot. — To awangardowy spektakl,
inny od dotychczasowych. Dzieci wciąż rozwijają
się scenicznie i tym razem dotykają teatru lalek,
teatru ruchu i tańca oraz śpiewają. Próbujemy
dotrzeć do zapomnianych słów, które wypieramy
z języka i z naszego życia, zastępując je szablonami. Okroiliśmy ważność niektórych słów,
dlatego chcemy na nowo odkryć ich znaczenie

— mówi Izabela Karwot, która chciałaby, aby
ze względu na temat przedstawienie udało się
zaprezentować również w czasie Rybnickich
Dni Literatury. Scenariusz sztuki napisał
Bartłomiej Kamiński z Wrocławia, który
współpracował już Izabelą Karwot i z innymi
jej teatrami. — Rozmawialiśmy, o czym ma być
spektakl i tak od słowa do słowa… — mówi
reżyserka o spektaklu „W krainie słów”. (S)

19. Festiwal Sztuki Teatralnej dał
publiczności moc różnorodnych, artystycznych wrażeń. W drugi weekend maja
mogliśmy zobaczyć aż szesnaście spekta- (teatr Na Szlaku z Warszawy), „Las” (Psycho- na atmosferę festiwalu, która z jednej strony była
kli, które przygotowały zarówno profesjo- teatr z Wrocławia), „Bez-senność” (teatr Strefa przepełniona dobrą sztuką, a z drugiej zachęnalne, jak i amatorskie grupy teatralne.
Otwarta z Wrocławia), „Gwoli jakiejś tajemnicy” cała do rozmów, dyskusji i bliższego poznania

Teatr w wielu odsłonach

(teatr Tetraedr z Raciborza). Jak podkreślali jurorzy, poziom tegorocznego konkursu był bardzo
wysoki, impreza wyróżniała się też bogactwem
gatunków i form teatralnych oraz ciekawymi,
interesująco prezentowanymi tematami. — Mało
jest festiwali, które cechuje tak wspaniała różnorodność. Poruszające dla mnie było zestawienie
form i tematów. A ponieważ jest to już moja kolejna wizyta w Rybniku, z przyjemnością oglądałam
zespoły, które pięknie się rozwijają, osiągając
coraz wyższy poziom — mówiła Anna WieczurBluszcz, aktorka i reżyserka. Ciepłe słowa pod
adresem artystów i organizatorów kierowali
także pozostali jurorzy. Marek Kościółek, aktor
i reżyser teatru Krzyk z Maszewa, zwracał uwagę

ludzi mających podobne pasje. Komplementów
nie szczędził także Bogdan Renczyński, aktor
i pracownik Cricoteki – Ośrodka Dokumentacji
Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie: — Po
udziale w tym festiwalu nie martwię się już o teatr.
Wkrótce wy będziecie wyznaczać poziom, którym
wszyscy będą się interesować. Nie muszę już chodzić do teatrów w Krakowie. Dziękuję ze wszystkie
artystyczne przeżycia i wzruszenia — mówił do
uczestników konkursowych zmagań. Takie opinie
nie tylko cieszą, ale i zobowiązują – tym bardziej
więc czekamy na kolejną, jubileuszową edycję
teatralnego święta.
Małgorzata Tytko
Wacław Troszka

Na festiwal, organizowany przez Fundację
EDF Polska i współfinansowany przez miasto
Rybnik, przyjechali artyści z wielu ośrodków,
od lat słynących z dobrych teatralnych tradycji:
Wrocławia, Krakowa, Katowic i Łodzi, ale też
z Żor, Bytomia, Tychów, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju i Raciborza. Rybnik reprezentowali
aktorzy teatru Rondo i Teatru Mariana Bednarka
(który jest także dyrektorem artystycznym festiwalu). Widzowie mogli zobaczyć teatr w wielu
odsłonach: klasycznej, improwizowanej, poetyckiej, tanecznej, ulicznej, pantomimicznej… Ze
zgłoszonych ponad 20 spektakli do prezentacji
konkursowych wybrano 13. Po burzliwej dyskusji
jurorzy przedstawili nieco zaskakujący werdykt.
Przyznano cztery wyróżnienia (po 500 zł): za
muzykę w spektaklu „Sen małego Króla, który
nigdy nie był księciem” (Teatr Pawła Głowatego
i Jego Przeciwników, Łódź/Żory), za kreacje aktorskie w spektaklu „Wiech. Koń by się uśmiał”
(Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy) oraz
za kreacje zespołowe dla spektakli „Podróż”
(Teatr Przedmieście z Rzeszowa) i „Monsieur
Charlie” (Teatr Hom z Tychów) oraz aż sześć
nagród równorzędnych (w wysokości 1000 zł)
dla następujących przedstawień: „Jestem Helena” (Agata Meyer-Lüters i Agnieszka Bednarz
z Krakowa), „Puste noce” (teatr Monitoring
z Jastrzębia-Zdroju), „Zupa rybna w Odessie”
Podczas festiwalu aktorzy występowali także na rynku. Na zdjęciu
pełen poetyckości i magii spektakl „Impresario” Teatru Nikoli z Krakowa
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Nagrody dla twórców kultury i tytuł dla Lidii Grychtołówny
Uroczystość wręczenia przez prezydenta Piotra Kuczerę
dorocznych 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, której wręczony
zostanie również tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rybnika
31 maja, środa, godz. 18

The Beatles Day

POLECA!

Magiczny Dzień Dziecka
Pokaz iluzji w wykonaniu Tomasza Kabisa, iluzjonisty i magika,
finalisty jednej z edycji telewizyjnego programu „Mam Talent!”.
W wypełnionym magią i sztuczkami show „Tomasz Kabis i przyjaciele”
wystąpią również inni uczestnicy popularnego programu, którzy zaprezentują swoje talenty i niebanalne umiejętności. Będą gimnastycy
artystyczni, tancerze, barmani żonglujący butelkami oraz grupa prezentująca taniec z ogniem, znana z żorskiego miasteczka westernowego Twinpigs. Pełny iluzji show to opowieść o życiu Tomka, który już
jako ośmioletni chłopiec wymarzył sobie, że zostanie czarodziejem…
2 czerwca, piątek, godz. 18

Wojciech Cejrowski
Kolejne spotkanie z Wojciechem Cejrowskim, znanym z wyrazistych poglądów podróżnikiem, fotografem, dziennikarzem
i publicystą. W najnowszym programie „Maniana” Wojciech
Cejrowski opowie o swoich podróżach i przeżytych w ich trakcie
przygodach. Występ w amerykańskiej formule stand-up comedy
zilustrują fotografie, które podróżnik wykonał w trakcie wypraw
w najdalsze zakątki świata.
6 czerwca, wtorek, godz. 19

Wyjątkowy koncert w 50. rocznicę wydania przez zespół
The Beatles legendarnej płyty „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band”. Koncert poprowadzi i o każdym z utworów na krążku
opowie Piotr Metz, dziennikarz muzyczny, kierownik redakcji
muzycznej radiowej Trójki, a przede wszystkim miłośnik Beatlesów. Wystąpią: Carrantuohill, Metrowy & Tomasz Manderla,
kwartet saksofonowy Four Brothers, South Silesian Brass Band,
Anna Drewniok z kwartetem Dolce Far Niente, Jarosław Hanik
Podsumowania przed wakacjami
i Karolina Filec, Andrzej Trefon oraz zespół Supersonic. KoncerTuż przed rozpoczęciem wakacji soliści i grupy biorące
towi towarzyszyć będzie wystawa kolekcjonerskich pamiątek
udział w zajęciach organizowanych przez rybnickie placówki
związanych z zespołem The Beatles.
artystyczne zaprezentują swe umiejętności. Jako pierwsi 7 i 8
1 czerwca, czwartek, godz. 19
czerwca o godz. 17.30 podczas koncertów dla rodziców swoje
talenty przedstawią młodzi artyści z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
„Przygoda”. Na 9 czerwca o godz. 17.30 zaplanowano występ
uczniów szkoły muzycznej Yamaha, a 14 czerwca o godz. 18,
galą taneczną „Z Vivero przez świat” sezon zakończy działające
w Teatrze Ziemi Rybnickiej studio tańca Vivero.

Filharmonia jest dla Ciebie
Kolejny z cyklu koncertów edukacyjnych „Filharmonia jest dla
Ciebie” pod tytułem „Suita w rozwoju historycznym”. Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego zabierze
młodych słuchaczy w podróż po różnych okresach historii muzyki,
w których kompozytorzy, od Jana Sebastiana Bacha po Witolda Lutosławskiego, komponowali suity z wykorzystaniem kontrastujących
ze sobą tańców. W programie również utwory E. Griega i G. Bizeta.
9 czerwca, piątek, godz. 10 i 12

Prorok nie umiera
Kolejna szansa na obejrzenie filmu „Prorok nie umiera – ks.
Franciszek Blachnicki”. Premiera dokumentu przygotowanego przez
katolicki Ruch Światło-Życie, którego założycielem był urodzony
w Rybniku ks. Blachnicki, odbyła się w marcu tego roku. Historia
wyjątkowej postaci polskiego kościoła: charyzmatycznego księdza
urodzonego w Rybniku, więźnia obozów koncentracyjnych, w czasach
PRL-u prześladowanego przez służbę bezpieczeństwa. Data projekcji
nie została wybrana przypadkowo: 17 czerwca 1942 r. ks. Blachnicki
oczekując w katowickim więzieniu na wykonanie kary śmierci przeżył
nawrócenie. Wydarzenie to wspominał później jako najważniejsze
w swoim życiu.
17 czerwca, sobota, godz. 17

Piknik na Kampusie
Kolejny Piknik na Kampusie przy ul. Rudzkiej 13 będzie okazją
do bliższego poznania śląskich tradycji. W programie audycja
muzyczno-edukacyjna na wiolonczelę, w której Dominika Kierpiec-

34

Nr 5/551; maj 2017

Kontny opowie o tradycjach Górnego Śląska,
prezentacja rodzimych pieśni, zwyczajów i
obrzędów charakterystycznych dla kolejnych
pór roku oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Tradycyjnie nie zabraknie gier i zabaw dla
rodzin oraz stref: książki, ciszy i gastronomii.
18 czerwca, niedziela,
od godz. 10 do 13

Koncert na jubileusz
Koncert symfoniczny z okazji jubileuszu
50. lecia pracy artystycznej prof. Marii
Warchoł-Sobiesiak, rybnickiej pianistki,
pedagoga i profesora w Zakładzie Instrumentalistyki Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Prof. Maria Warchoł-Sobiesiak jest
również kierownikiem sekcji fortepianu
w rybnickiej szkole muzycznej, której orkiestra pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego towarzyszyć będzie pianistce podczas
jubileuszowego koncertu. Na scenie TZR
wystąpią również Katarzyna Oleś-Blacha
(sopran) oraz Artur Hes (fortepian). W programie utwory W.A. Mozarta i Fryderyka
Chopina.
21 czerwca, środa, godz. 18

Chór i Zespół Tańca
Floty Bałtyckiej
Widowisko muzyczne w wykonaniu
rosyjskiego Chóru i Zespołu Tańca Floty
Bałtyckiej, jednej z najstarszych wojskowych artystycznych grup w Rosji. Zespół
powstał w 1939 r. w Leningradzie (obecny
Sankt Petersburg) i przez kilkadziesiąt lat
istnienia koncertował nie tylko w Rosji, ale
również w wielu krajach Europy, a nawet na
Kubie i w Syrii.
22 czerwca, czwartek, godz. 18
(D)

Poniedziałkowe seanse dla
starszych i młodszych wielbicieli
dobrego kina.
Seanse rozpoczynają się o
godz. 13, bilety
w cenie 8 zł.
• 29 maja – „Komunia” (reż. Anna
Zamecka);
• 5 czerwca – „Był sobie pies” (reż. Lasse
Hallström)
• 12 czerwca – „McImperium” (reż.
John Lee Hancock)
• 19 czerwca – „Lion – droga do domu„
(reż. Garth Davis)
• 26 czerwca – „Dalida. Skazana na
miłość” (reż. Lisa Azuelos).
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Kulturalnym skrótem

etapie — mówił Jacek Kurek. Przed wakacjami
zaplanowano jeszcze dwa spotkania z dr. Kurkiem
w rybnickiej bibliotece; 3 czerwca (godz. 21)
w ramach Nocy Bibliotek opowie o kulturze amerykańskiej, a 21 czerwca (godz. 11) wygłosi wykład
pt. „W przestrzeni dotyku”.

w O zamiłowaniu do czystości, trzęsieniach ziemi
i punktualności mówił pisarz i podróżnik Piotr
Milewski, który spędził dziewięć lat w Japonii. 27
kwietnia autor „Dzienników japońskich” spotkał się
z czytelnikami rybnickiej biblioteki, by opowiedzieć
w 27 kwietnia w Domu Kultury w Chwałowicach
o Kraju Kwitnącej Wiśni, m.in. o tamtejszej porze
odbył się koncert zatytułowany „Nasza muzyczna
deszczowej, punktualnych pociągach, które są
podróż”. Coroczny występ podsumował działalpowszechnym środkiem transportu, o górze Fudżi
ność muzyczną dzieci i młodzieży, na co dzień
– świętej górze Japończyków, oraz o tym, że oduczęszczającej na zajęcia do Młodzieżowego Domu
pady segreguje się tam na sześć różnych kategorii,
Kultury. Młodzi ludzie w wypełnionej po brzegi sali
a w niektórych rejonach – nawet na 12. Japończycy
zaprezentowali się w solowych i w zespołowych
pytają też o grupę krwi, tak jak my o znak zodiaku.
występach pod kierunkiem swoich nauczycieli— Trzęsienie ziemi trwa tam zazwyczaj około 1,5 miinstruktorów. Podczas koncertu kilkoro wyróżnianuty, jednak ja przeżyłem takie, które trwało blisko
jących się uczestników zajęć zostało wyróżnionych
pięć minut. Po trzęsieniu błędnik szaleje — mówił.
nagrodą dyrektora MDK-u Barbary Zielińskiej.
Publiczność pytała też o język, ustrój, biurokrację
Otrzymali ją: Pola Derner, Anna Rzeszut i Emilia
i model japońskiej rodziny. — Mój japoński teść
Trębacz (op. Wojciech Świerczyna), Wiktoria Kocik
powiedział mi kiedyś: dopiero po 20 latach moi Łukasz Mazurek (op. Maciej Skowroński i Mariusz
żesz zrozumieć, jak żyją Japończycy, ale nigdy nie
Miszkurka), Agata Szarecka (op. Karolina Filec
staniesz się jednym z nich — przyznał podróżnik.
i Mariusz Miszkurka) i Karolina Hozer (op. Mirosława
w „Odbicia” to tytuł wystawy prac malarskich PawPiernikarska). Koncert zakończyło wspólne wykonała Mocka, jaką do 30 czerwca można oglądać
nie piosenki finałowej „Bądź gotowy dziś do drogi”
w Galerii Smolna, w filii nr 8 PiMBP przy ul.
Haliny Frąckowiak, a następnie Barbara Zielińska
Reymonta. Paweł Mocek jest absolwentem Pańpodziękowała młodym artystom za udany występ.
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w Za nami już kilka imprez zorganizowanych w ramach
i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje
Rybnikolandii, czyli rybnickiego święta dzieci i rosię głównie malarstwem sztalugowym i rysunkiem,
dziców, ale w planach kilka kolejnych. 31 maja od
a obrazy z serii „Odbicia” namalował w 2013
godz. 15 w Paruszowcu-Piaskach (Błonia), w Chwai 2014 r. Zdaniem autora wszyscy ludzie są w grunłowicach (ul. Zwycięstwa), Niewiadomiu (w pobliżu
cie rzeczy identyczni, bo cechują ich praktycznie te
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2) i w Śródmieściu
same podstawowe dążenia, a tym, co nas różni są
(ul. Mikołowska 29a), a od godz. 16 – na boisku
powierzchowne szczegóły. Dlatego też jego obrazy
Orlik w Niedobczycach – rozpoczną się imprezy pod
przedstawiają lustrzane odbicia ludzi (oznaczające
wspólnym hasłem „Dzień Dziecka w dzielnicach –
ich identyczność) i plamy atramentowe z testu
rewitalizacja przez zabawę”. 1 czerwca o 10 na
Rorschacha na inteligencję (odpowiadające za
rybnickim deptaku ruszy Ekofestiwal, po południu
cechy psychiczne), ale uważny zwiedzający zaw parku osiedlowym w Boguszowicach odbędzie się
uważy też pewne drobne różnice. Aby je znaleźć
piknik rodzinny, a w Halo! Rybnik – warsztaty malartrzeba koniecznie zobaczyć wystawę przygotowaną
skie. 2 czerwca o 16 w Klubie Kultury „Harcówka”
w ramach Tygodnia Bibliotek.
zaplanowano spektakl pt. „Zaginiona królowa”,
w Bohaterami majowego spotkania z dr. Jackiem Kura 3 czerwca od 15 w Industrialnym Centrum Kultury
kiem w bibliotece głównej były kwiaty i ogrody, na
w Niewiadomiu – śląski piknik rodzinny „Familijo
tle których historyk, znawca muzyki i malarstwa snuł
maszkeci na lufcie”. Z kolei 4 czerwca, w dniu ofirozważania o tęsknocie za wiecznością, doświadcjalnego zakończenia Rybnikolandii, odbędzie się
czaniu piękna i nadziei. Fotosy z japońskich filmów
m.in. koncert Dzieci – Rodzicom w Domu Kultury
walki oraz zdjęcia ogrodów Dalekiego Wschodu,
w Chwałowicach (od 16).
a także Petersburga, Wersalu, Watykanu i Castel
w Od 23 maja do końca czerwca w Powiatowej
Gandolfo stały się przyczynkiem do porównania
i Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać
wschodniego i europejskiego poczucia piękna.
wystawę „Zabawy obRazem”. Autorem tworzących
Dr Kurek mówił o tradycjach tych dwóch odleją fotografii jest Agnieszka Fałat, a prac malarskich
głych kultur, które inaczej pojmują sztukę, w tym
– uczniowie Szkół Społecznych, którzy wspólnie
również estetykę ogrodu. — Na Zachodzie sztuka
stworzyli autorskie interpretacje znanych dzieł
jest wyrazem przemyśleń, na Dalekim Wschodzie
malarskich, pokazując, że obrazem można się
wynikiem dystansu. W dziełach kultury euroatlanbawić. Czy Leonardo da Vinci na pewno umieścił
tyckiej istotna jest doskonałość formy i przekazu.
łasiczkę w ramionach portretowanej damy? A może
Najwyższą miarę przykładamy do tego, by obraz,
rembrandtowska „Lekcja anatomii doktora Tulpa”
rzeźba, budowla były perfekcyjne i nieskazitelne.
niekoniecznie nawiązuje do sekcji zwłok? Projekt
Na Dalekim Wschodzie jest inaczej: doceniane są
edukacyjny „Zabawy obRazem” został zrealizowany
ulotność, niedoskonałość, brzydota. Tam uschnięte
dzięki wsparciu urzędu miasta.
kwiaty w wazonie są równie ważne jak te świeże,
(S), (D)
bo są obrazem tego samego życia, tylko na innym
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TANECZNE POSZUKIWANIA. — Żyjemy z dnia na dzień, w ciągłym pośpiechu, zmuszani do nakładania masek i odgrywania różnych ról. Łatwo jest zatracić poczucie własnej
tożsamości w świecie, w którym indywidualność staje się niepotrzebną wartością. Jak
zatem odnaleźć siebie, kiedy wokół nic nam w tym nie pomaga? — zastanawia się Roksana Kołodziejczyk, instruktorka formacji tanecznej Biss, działającej od 2014 r. w Domu
Kultury w Chwałowicach. Próbę odpowiedzi na to pytanie miał przynieść premierowy
spektakl taneczny „Szukając siebie”, z choreografią Roksany Kołodziejczyk, ale też zespołu, który tworzą: Julia Kusiak, Michał Siąkała, Karolina Sieroń, Zuzanna Łapka, Agnieszka
Sapota, Natalia Czyżycka, Żaneta Marszolik, Julia Pluta, Sara Marut, Wiktoria Styrc,
Emilia Buchalik, Aleksandra Pierchała i Piotr Sapota. Do niedawna zespół Biss zajmował
się głównie tańcem turniejowym, dziś młodzi tancerze angażują się przede wszystkim
w tworzenie spektakli tanecznych. A wszystko to za sprawą listopadowego Wieczoru
Sztuk, podczas którego zaprezentowali kilka tanecznych etiud. Tamten minispektakl tak
się spodobał publiczności, że skłonił zespół do pracy nad nowym projektem. Tak powstał
spektakl „Szukając siebie”, którego premiera odbyła się 20 maja w DK w Chwałowicach.
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FLAMENCO (NIE TYLKO) NA PŁÓTNIE. Dawniej pewnie wybrałaby ołówek lub kolor sepii.
Dziś Małgorzata Ryszka zachwyca się kolorami, które oddają również stan jej ducha. — Taka
teraz jestem i chciałam to pokazać. Zachwyciłam się kolorami, słońcem i światłem, a flamenco
jest tańcem, który mówi również o życiu, walce o godność, wolność i niezależność oraz
o odwadze w spełnianiu marzeń. Jest w nim też odrobina szaleństwa, pasji i klasy, czyli
wszystko to, do czego chcę dążyć — mówi Małgorzata Ryszka o wystawie „Światłem
i kolorem”, na której uwagę przykuwają barwne i dynamiczne tancerki flamenco. Jej wernisaż odbył się 12 maja w Galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej. — 30 lat marzyłam o tym,
żeby malować, ale na poważnie zaczęłam dopiero trzy lata temu — przyznaje wieloletnia
właścicielka firmy poligraficznej i projektantka, dziś związana z Domem Kultury w Chwałowicach, która przez 13 lat pracowała w nieistniejącej już Hucie Silesia. — Moim mentorem był
główny projektant w hucie – Alojzy Śliwka, który wprowadził mnie w świat sztuki użytkowej,
motywował, upominał i pomagał. Tam nauczyłam się warsztatu — wspomina Małgorzata
Ryszka, która do udziału w majowym wernisażu zaprosiła też pianistę Jarosława Hanika i
tancerkę flamenco Małgorzatę Golan z Żor. Jej barwne prace można oglądać do 7 czerwca.

MŁODZI ORGANIŚCI. 14 maja, w niedzielne popołudnie w kościele Bożego Ciała
i św. Barbary w Niewiadomiu koncertowali młodzi organiści uczniowie klasy organów, którą
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Rybniku prowadzą Elżbieta Włosek-Żurawiecka
i Stanisław Pielczyk. Niektórzy z nich zajmowali ostatnio czołowe miejsca w konkursach organowych. Uczeń klasy trzeciej Mariusz Wycisk wygrał ogólnopolskie konkursy im. M. Sawy
w Warszawie i w Olsztynie. Drugoklasista Szymon Jarzyna dwukrotnie zajął pierwsze
miejsca w Białymstoku, w konkursie im. ks. Karpińskiego i w Białostockim Festiwalu
Młodych Organistów. Marcin Knura, uczeń klasy szóstej zdobył m.in. pierwsze miejsca
w konkursie im. M. Sawy w Warszawie i w Olsztynie. W tym męskim gronie pojawiła się
również organistka Magdalena Pohlmann, która pod kierunkiem Elżbiety Włosek-Żurawieckiej uczy się w PSM I stopnia w Raciborzu, ale od nowego roku szkolnego będzie już
uczennicą rybnickiej Szkoły Muzycznej Szafranków. Młodzież zagrała utwory mistrzów
niemieckiego baroku m.in. Bacha i Pachelbela oraz neoromantyzmu Regera i Reinbergera. Na zdjęciu, od lewej: Elżbieta Włosek-Żurawiecka, Mariusz Wycisk, Szymon Jarzyna,
Magdalena Pohlmann, Marcin Knura, Filip Strzelecki i Michał Staniek.

MIŚ MISIA MISIEM POGANIA. Nie lubi Puchatka, bo jak na niedźwiadka jest zbyt gładki, za to misia
Benka zabiera na wszystkie wyprawy. Nic więc dziwnego, że Bruno Zielonka przywiózł go również
do Domu Kultury w Chwałowicach, razem ze 150 innymi misiami ze swojej imponującej kolekcji,
liczącej ponad 6,5 tys. sztuk. — Najmniejszy ma 2 mm, największy, dmuchany prawie 10 m. Mam
niedźwiedzie grube i chude, radosne i smutne, gadające i śpiewające, ale też stołowe, biurkowe,
kanapowe, łazienkowe, kuchenne i ogrodowe, a nawet misia anioła stróża. Zbieram też wszystko, co
jest z nimi związane — mówił chorzowski kolekcjoner w czasie Wieczoru Sztuk pt. „Świat dziecka”,
dedykowanego najmłodszym, ale również ich rodzicom, którzy z sentymentem wracali do własnego
dzieciństwa, trocinowych maskotek, bajek z Uszatkiem, Colargolem, Yogim i Bubu, czy do czasopism
typu „Miś”. Bruno Zielonka był też jednym z jurorów konkursu plastycznego „Mój miś i ja”, na który
nadesłano 283 prace. Wśród zdobywców pierwszych miejsc byli też reprezentanci naszego miasta:
Kesja Chrostek z pracowni plastycznej Kameleon i Julia Paluch z pracowni Walor oraz chwałowicki
gimnazjalista Marcin Grobelkiewicz. W czasie Wieczoru Sztuk otwarto też wystawę „Maski pamięci
emocji” młodych fotografików z radzyńskiego klubu „Zoomik”. Ich fotografie przedstawiają emocje
dzieci, ale zawierają też ważne przesłania dla dorosłych. Wystawy można oglądać do 6 czerwca.
Arch. zespołu

Wacław Troszka
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DKK w czerwcu

zaprasza na zajęcia do swojej siedziby
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90
Program działalności na czerwiec
• 1.06, czwartek, godz.
11.00 – wykład z cyklu
Świadomy Senior, „Zagrożenia i problemy
z nadużywaniem alkoholu i innych środków
psychotropowych”; godz.
12.30 – Klub turystyczny,
spotkanie organizacyjne;
• 5.06, poniedziałek, godz.
10.00 – dyżur prawniczy –
mec. Szczepan Balicki;
• 8.06, czwartek, godz.
11.00 – wykład: „Jak dbać
o o sprawnie funkcjonujący mózg” cz. 2 – Janina
Freund;
• 16.06, piątek – dzień
wolny od zajęć dydaktycznych;
• 17.06, sobota, godz.
10.30 – Rynek, występ
„Teatrzyku na Pięterku
60+” w ramach III Dni Se29 maja, g. 19
Klient

Prod. Francja/Iran, 2016, dramat, 125 min., scen. i reż.: Asghar
Farhadi, obsada: Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak Karimi.
Młode małżeństwo musi nieoczekiwanie opuścić swoje mieszkanie. Wprowadzają się do użyczonego przez znajomego lokalu
w centrum Teheranu. 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. Oskar 2017 za
najlepszy film nieanglojęzyczny.

niora;
• 19.06,
poniedziałek, godz. 10.00 –
dyżur prawniczy – mec.
Gerard Kuźnik;
• 20.06, wtorek, godz.
11.00 – Zabytkowa Kopalnia Ignacy: Uroczystość
15-lecia UTW Rybnik, wyjazd autobusu z Placu
Wolności godz. 10.15;
• 21.06, środa – zwiedzanie
Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, szczegóły na tablicy
ogłoszeń;
• 23.06, piątek, godz.
12.00 – Piknik w Suminie,
w ośrodku Taka Ryba, zapisy u dyżurnych;
• 25.06, niedziela, godz.
14.00 – Kościół akademicki, msza św. na zakończenie roku akademickiego.
5 czerwca, godz. 19
Zwariować ze szczęścia

Prod. Francja/Włochy, 2016,
dramat/komedia, 118 min, scen.
i reż.: Paolo Virzì, obsada: Valeria
Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti.
Beatrice jest gadatliwą manipulantką, która stylizuje się
na milionerkę obracającą się
w środowisku wyższych sfer. Donatella to wrażliwa introwertyczka
o wytatuowanym i kruchym ciele,
która skrywa mroczną tajemnicę
swojej przeszłości. Te dwie pacjentki „ośrodka terapeutycznego
dla kobiet z problemami psychicznymi” połączy przyjaźń. Pewnego
popołudnia postanawiają uciec
i szukać szczęścia i miłości w
wolnym świecie „zdrowych” ludzi.

Warto zarezerwować sobie czas na czerwcowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas których będzie
można porozmawiać o dobrej i wartościowej literaturze.
21 czerwca
o godz. 17 w bibliotece głównej (ul.
Szafranka 7) klubowicze podyskutują
o dwóch lekturach:
„Hygge. Klucz do
szczęścia” Meika Wikinga
i „Katharsis. O uzdrowicielskiej
mocy natury i sztuki” Andrzeja
Szczeklika. Autorem pierwszej książki jest dyrektor Instytutu Szczęścia
w Kopenhadze, który proponuje czytelnikom poznanie „hygge” –
duńskiej sztuki szczęścia, na którą składają się poczucie ciepła, komfortu, bezpieczeństwa, zadowolenia i cieszenia się każdą – zwłaszcza
zwyczajną i codzienną – stroną życia. Druga pozycja, napisana przez
lekarza i naukowca prof. Andrzeja Szczeklika, porusza tematy z pogranicza medycyny, sztuki, etyki
i wyobraźni. Kolejne spotkanie DKK odbędzie się
29 czerwca o godz. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) i zostanie poświęcone powieści Isabel
Allende pt. „Suma naszych dni”, w której popularna
chilijska pisarka w formie listów do zmarłej córki
relacjonuje losy poszczególnych członków rodziny.
Zapraszamy do lektury i dyskusji!
(m)

12 czerwca, godz. 19
Jestem mordercą

Prod. Polska, 2016, thriller/
psychologiczny, 117 min, scen.
i reż.: Maciej Pieprzyca, obsada:
Mirosław Haniszewski, Arkadiusz
Jakubik, Agata Kulesza.
„Jestem mordercą” to thriller
inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70. Główny
bohater filmu, Janusz Jasiński, jest
młodym porucznikiem milicji. Po
kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw
kobiet zostaje mianowany nowym
szefem grupy dochodzeniowej.
Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie
w stanie poświęcić dla śledztwa?

19 czerwca, godz. 19
Sieranevada

Prod. Chorwacja/Francja/Macedonia/Rumunia/Bośnia i Hercegowina, 2016, dramat, 173 min,
scen. i reż.: Cristi Puiu, obsada:
Mimi Brănescu, Dana Dogaru.
Bukareszt. W sobotnie przedpołudnie 40-letni lekarz wraz
z żoną udaje się na rodzinną
uroczystość, by zgodnie z tradycją
uczcić pamięć zmarłego 40 dni
wcześniej ojca. Gdy krewni czekają
na spóźniającego się kapłana, na
światło dzienne wychodzą sekrety
i zadawnione urazy, a temperaturę
spotkania dodatkowo podnosi
bieżąca polityka. Wkrótce rodzinny zjazd przeradza się w regularną
wojnę domową.

26 czerwca, godz. 19
Małżeńskie porachunki

Prod. Dania, 2017, komedia/kryminał/dramat, 90 min, scen. i reż.:
Ole Bornedal, obsada: Nicolas Bro,
Ulrich Thomsen, Marcin Dorociński.
Ib i Edward tkwią w nieszczęśliwych małżeństwach, mają już dość
dotychczasowego życia, swoich żon
i chętnie zakosztowaliby na nowo
swobody. Przy kieliszku snują misterny plan, a że dużo oszczędniej
jest zatrudnić mordercę na zlecenie,
niż rozwieść się po kilkunastu
latach małżeństwa, wynajmują
płatnego zabójcę, który ma im pomóc odzyskać wolność. Przyjaciele
nie doceniają jednak swoich żon
i nieoczekiwanie to oni muszą
zacząć obawiać się o swoje życie.

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.

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

Opowieść śląsko-czeska
Warto na lato zaplanować sobie śląską wycieczkę do Pragi i do Kłodzka. Z Rybnika do Kłodzka jest 166 km,
a dalej z Kłodzka do Pragi to 196 km. Niekoniecznie trzeba jechać samochodem. Można na rowerze! A dlaczego
warto zobaczyć te dwa miasta w komplecie? Żeby uświadomić sobie zaskakujące śląsko-praskie podobieństwa.
To nie żart!
Wiele naczytałem się na temat słynnego
murowanego mostu Karola w Pradze, który
wybudowano w latach 1357-1402. Do dzisiaj
to charakterystyczna wizytówka tego miasta,
podobnie jak Tower Bridge w Londynie czy
wieża Eiffla w Paryżu. W Pradze byłem dotąd
cztery razy i zawsze z najwyższym podziwem
oglądam to niezwykłe miejsce. I dlatego jako
dobrze znający praskie klimaty bardzo zdziwiłem się, kiedy dowiedziałem się, że inspiracją
oraz pierwowzorem dla praskiego mostu Karola była jakaś śląska budowla. Z jednej strony
bardzo mi się to podobało, ale tak na zdrowy
rozum wydawało się niemożliwe. Chodzi o to,
że w Kłodzku na Dolnym Śląsku jest kanał
rzeki Nysy Kłodzkiej o nazwie Młynówka i nad
nią około 1281 roku wybudowano murowany
most. Obejrzałem go sobie zaraz w internecie
i niezbyt mnie zachwycił, po prostu stary most.
Rzeczywiście jest on od mostu w Pradze o
kilkadziesiąt lat starszy. Drugim argumentem,
że jednak coś może być na rzeczy, jest postać
Ślązoczki, Anny Świdnickiej, piastowskiej
księżniczki, która była żoną króla Czech i cesarza Karola, który most w Pradze wybudował. I
nie można wykluczyć, że budowniczy mostu – a
według najnowszych badań był nim mistrz Otlin
– mógł przebywać na Śląsku przypadkiem, albo

w jakimś poselstwie, albo też jakiś Ślązok z
praskiego otoczenia Anny Świdnickiej namówił
czeskiego majstra do zobaczenia niezwykłej
budowli w Kłodzku. Ciągle jednak szarpany
byłem niedowierzaniem co do jakiegokolwiek
przyczynowego związku między mostem śląskim w Kłodzku a mostem Karola w Pradze.
Zwłaszcza że budowla śląska jest długa tylko
na 52 metry, a praski kolos ma aż 516 metrów.
W głębszym zrozumieniu sprawy owych
mostów przeszkadzała mi jednak głównie
jedna sprawa. W Pradze byłem cztery razy, a
w Kłodzku ani razu. Cóż, czasami pod latarnią
najciemniej. Chciałem ten brak nadrobić, ale
zleciało parę lat – i nic. W końcu się jednak
zmobilizowałem i pojechałem. A jest to podróż
dosyć uciążliwa, bo jadąc z Rybnika przez
Racibórz i Nysę ma się do przejechania tylko
166 km, ale za to podrzędne drogi i ciągłe
ograniczenia w szybkości jazdy sprawiają, że
podróż trwa ponad trzy godziny. Szybsza jest
trasa autostradą na Wrocław (zjazd na Nysę),
ale tam możemy utknąć w korku, no i są opłaty.
Nie ma więc idealnego rozwiązania. Tak czy
inaczej do Kłodzka warto pojechać. Mnie jednak trudy podróży osłodziła myśl, że zobaczę
w końcu tę słynną budowlę.
I w końcu wszedłem w Kłodzku na most od

Most Karola w Pradze to wielka budowla,
ale przy jej stawianiu kierowano się wzorcami
śląskimi, z Kłodzka
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strony kościoła Franciszkanów i zobaczyłem
podobieństwo, proporcje i klimat tego mostu
całkowicie przypominające most Karola w Pradze. Najbardziej chyba konkretnym elementem
podobieństwa obu budowli są kamienne figury,
umieszczone na balustradach. W Pradze figur
jest oczywiście więcej, bo aż trzydzieści. Natomiast w Kłodzku jest sześć figur. Przedstawiają
one króla Czech, św. Wacława, Matkę Boską
z ukrzyżowanym Chrystusem na kolanach
(pieta), św. Franciszka Ksawerego, Chrystusa
ukrzyżowanego ze św. Marią Magdaleną,
koronację Matki Boskiej Wniebowziętej oraz
św. Jana Nepomucena. Warto również zauważyć, że na obu mostach figurami najbardziej
reprezentatywnymi są te, które przedstawiają
św. Jana Nepomucena. Bo w Pradze figura ta
wyznacza miejsce, gdzie tego świętego z mostu
strącono i utopiono. Zaś figura Nepomucka w
Kłodzku to element wpływu czeskiego kultu
tego świętego, jaki zakorzenił się przecież nie
tylko na ziemi kłodzkiej, ale na całym Śląsku.
Potwierdzają to chyba nader wystarczająco
dwie dawne figury Nepomucka w centrum Rybnika, na rynku i koło kościoła Matki Boskiej
Bolesnej. Zatem nasza śląsko-czeska opowieść
ma też swoje rybnickie odniesienie.
Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek
Oczywiście, że most w Kłodzku jest znacznie mniejszy od praskiego,
ale jak się na niego wejdzie i przespaceruje, to czuje się ten sam
klimat, co na moście Karola w Pradze
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Wielki album Rybnika

(cz. 152)

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!

152/1

ZDJĘCIE nr 152 /2:
Dotarłem do ciekawego rybnickiego zdjęcia. Niestety, nie wiadomo, gdzie je pstryknięto. Ma ono tylko opis odręczny: „Powódź po zaćmieniu słońca, rok 1954”. Na podstawie
ogólnej wiedzy znalazłem potwierdzającą informację, że 30 czerwca 1954 roku na świecie było widoczne całkowite zaćmienie słońca w dość wąskim pasie takich państw jak
USA, Kanada, Islandia,
Wyspy Owcze, Rosja…
Jak zaś idzie o Polskę, to
owo całkowite zaćmienie było widoczne tylko
w okolicach Suwałk.
Cała Europa jednak miała wówczas zaćmienie
częściowe. I tak też było
na Śląsku i w Rybniku.
A jak widać na zdjęciu,
spowodowało to u nas
chwilowe zerwanie się
potężnego wiatru, intensywne opady i lokalne
podtopienia, a nawet
minipowodzie. Szczegółów jednak nie znamy.
A może nasi czytelnicy
pamiętają tamte wydarzenie sprzed 63 lat?
O której to było godzinie? Jak długo to trwało?

ZDJĘCIE nr 152/1:
Przed dwoma miesiącami opublikowaliśmy dwa zdjęcia – 150/1 i 150/2
Pawła Waltera, pokazujące wizytę
Maryli Rodowicz w Chwałowicach.
W związku z tym skontaktował się
z nami Antoni Rutkowski, który był
świadkiem tamtych wydarzeń i wyjaśnił, że te zdjęcia zostały zrobione
w 1972 roku w świetlicy Domu Górnika
nr 1 w Chwałowicach. Maryla Rodowicz
odwiedziła wówczas prywatnie Chwałowice, bo we wspomnianym Domu
Górnika, w tzw. „bykowni” mieszkał
i pracował wówczas parę lat na kopalni
jej starszy brat – Jerzy Rodowicz. Pan
Antoni pokazał nam też swoje zdjęcie
z tego spotkania, na którym widzimy
od prawej: pracownicę hotelu, Jerzego
Rodowicza, Marylę Rodowicz z gitarą
pożyczoną od kogoś z hotelu, Natalię
Rostkowską, pracownicę hotelu i Antoniego Rutkowskiego, który wówczas
był zakwaterowany w tym hotelu
i pracował na kopalni Chwałowice, ale
mieszka w Rybniku do dzisiaj.

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

152/2

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

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Urok na czterech łapach
Diddi, pies rasy lhasa apso, którego z Rosji do
Rybnika przywiozła Anzhela Gorbachevskaya,
został uznany za najpiękniejszego psa majowej prezentacji: — Jest spokojny, ale lubi biegać i bawić się
swoimi ulubionymi zabawkami — mówi właścicielka
czworonoga. Diddi, którego rodzice mają na swym
koncie wiele prestiżowych kynologicznych tytułów,
pokonał w Kamieniu niemal 930 psów reprezentujących 130 ras, ocenianych przez 21 sędziów z Polski
i Czech. Tradycyjnie już najliczniejszą była grupa
psów ozdobnych i do towarzystwa, czyli m.in. pekińczyków, maltańczyków, pudli, buldogów francuskich
i terierów. — Było sporo labradorów, ale mogliśmy
zobaczyć także rzadziej spotykane owczarki środkowoazjatyckie, których pierwotnym przeznaczeniem było
stróżowanie i ochrona zwierząt hodowlanych przed
wilkami, oraz psy rasy fila brasileiro, które kiedyś pilnowały plantacji i wyłapywały zbiegłych niewolników
w Brazylii — mówi Leszek Salamon, przewodniczący

Dominika Ingram-Nowaczyk

Zwycięzca zorganizowanej w pierwszą
niedzielę maja w ośrodku w Kamieniu
XXXV Krajowej Wystawy Psów Rasowych
przyjechał do Rybnika aż z Kaliningradu.

będzie leżał na kanapie, bo
z nudów zniszczy co popadrybnickiego oddziału Związku
nie, dlatego jego zakup, jak
Kynologicznego w Polsce, któkażdego innego czworonoga,
ry wystawę zorganizował. Za
musi być przemyślany. Jak
najpiękniejszą reprezentantkę
pokazują statystyki, Polacy
rybnickiego oddziału sędziowie
najczęściej wybierają psy
uznali dziesięciomiesięczną Pepduże i średniej wielkości,
pę, suczkę rasy boston terrier,
uchodzące powszechnie
która na wystawę w Kamieniu
za inteligentne. Nie bez
przyjechała z… Kamienia. — Od
znaczenia jest uroda puośmiu lat prowadzimy tu hodowlę
pila i jego łagodny chabostonów. Mają duży temperarakter. Leszek Salamon
Peppa, suczka rasy boston terrier, którą na wystawę
ment, są wytrzymałe i są świetnyprzywiózł z hodowli w Kamieniu Jarosław Świerkot, zauważa, że od lat modę na
została wybrana najpiękniejszym psem rybnickiego rasy czworonogów kreują
mi kompanami podczas długich
oddziału Związku Kynologicznego
spacerów i wędrówek. Dobrze
popularne filmy i seriale,
czują się też w towarzystwie dzieci — mówi właściciel w których pojawiają się zwierzęta: — Gdy wyświetlano
Peppy Jarosław Świerkot, dodając, że ta rasa staje „Czterech pancernych”, wszyscy chcieli mieć owczarka
się w Polsce coraz bardziej popularna: — Gdy przed niemieckiego. Potem przyszedł boom na owczarki
kilku laty zaczynaliśmy przygodę z wystawami, brało szkockie i dalmatyńczyki. Od kilku lat modne są wyjątw nich udział po kilka boston terrierów, teraz jest ich kowo łagodne i pozbawione agresji labradory retrievery
kilkadziesiąt, a na światowych pokazach nawet po oraz mniejsze, eleganckie psy do towarzystwa. Kolejna
100-150. Pan Jarosław przestrzega jednak przed wystawa psów rasowych w Kamieniu odbędzie się 1
zbyt spontaniczną decyzją o zakupie psa. — Należy października, a dzień wcześniej zaprezentują się tam
kierować się rozwagą, a nie modą. Boston terrier nie psy myśliwskie.
(D)

Skandaliści z historią
— Pani Kupermanowa, słyszała pani ostatnie nowiny – podobno Maksymilian Brauer miał
schadzkę z katoliczką, i do tego w kościele. — Wszyscy o tym słyszeli, pani Fajfmanowa. A Salcia
mówiła, że Ania, służąca Krakauera, targnęła się na życie – wypiła esencję octową. — A mój
Aron to ma złe przeczucia co do tego fabrykanta Straussa. Dawniej takie ploteczki rozbudzały
emocje mieszkańców, nic dziwnego, że ciekawią również po latach. O skandalach i skandalikach społeczności żydowskiej opowiedziała mieszkańcom Małgorzata Płoszaj podczas
spaceru po mieście, w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Przewodnik znowu czeka”.
O aferze rozpisywały się gazety w całym kraju, a kwotę
jego zobowiązań oszacowano na półtora miliona złotych.
Proces zakończył się w lutym 1939 r., więc Strauss nie
odsiedział pełnego wyroku. Wiadomo, że wojny nie przeżył, inaczej niż Max Leschcziner, którego ojciec Noah
był właścicielem dwupiętrowego domu towarowego
przy ul. Sobieskiego. Po sprzedaży kamienicy kupcowi
o nazwisku Beyga, Noah przeniósł swój interes bliżej
Rynku (Sobieskiego 2) oraz na sam Rynek (dawny DH
Merkury) i prowadził go wspólnie z synem Maxem, który
urządzał tam pokazy mody. Sklep wyjątkowo ceniły sobie
lokalne urzędniczki, a skandal dotyczył żony Maxa – Małgorzaty, która podobno wdała się w romans z sąsiadem,
właścicielem palarni kawy Gerhardem Böhmem. Max
zażądał rozwodu i w testamencie
z 1939 r. wydziedziczył żonę. Nie
wiadomo jednak, czy w obliczu
wojny nie był to przemyślany
krok. — Obaj panowie przeżyli w
jednym z klasztorów we włoskiej
Kampanii, a Małgorzata zginęła
od przypadkowej kuli w czasie
wyzwalania Krakowa. Max, już
Sabina Horzela-Piskula

Budynek przy ul. Pocztowej 6 na parkingu przy
ul. Hallera. To tu mieszkał Rudolf Strauss, właściciel
tutejszej fabryki skór, największy skandalista na liście
Małgorzaty Płoszaj, pasjonatki historii rybnickich
Żydów. — Był oszustem finansowym na sporą skalę.
Zanim przeprowadził się do Rybnika, miał fabrykę skór
w Radomiu, którą celowo doprowadził do upadku i prawdopodobnie to samo chciał zrobić w Rybniku. W 1937 r.
próbował zwolnić 20 osób z fabryki i kiedy robotnicy rozpoczęli strajk, wyszło na jaw, że Strauss od paru lat nie opłacał
za nich składek ubezpieczeniowych. Uciekając za granicę,
fabrykant przywłaszczył sobie z kasy spółki 300 tys. zł
— opowiadała. Złapano go w Czechosłowacji, ale po
ekstradycji na proces czekał już w rybnickim więzieniu.

Na tyłach kamienicy przy ul. Sobieskiego
uczestnicy spaceru wysłuchali pasjonujących
opowieści Małgorzaty Płoszaj o rodzinach
Brauerów i Mannabergów
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jako siedemdziesięcioparoletni Massimiliano, zrobił prawo
jazdy i zginął w wypadku samochodowym — opowiadała
Małgorzata Płoszaj. Obozy w Auschwitz i Dachau przeżył
Majer Krakauer, handlarz końmi, mieszkaniec budynku
nr 7, przy dzisiejszej ul. Łony. Zasłynął z fałszowania końskich metryk i zdarzenia z 1935 r., kiedy to jego 18-letnia
służąca próbowała popełnić samobójstwo, po tym, jak
Krakauer potrącił jej 12 zł z dziesięciozłotowej pensji
za stłuczone naczynia kuchenne. Jak donosił dziennik
„Siedem Groszy”, Anna N. wypiła esencję octową, ale
zdołano ją uratować. Afera, o której informacja lotem
błyskawicy obiegła cały kraj, dotyczyła z kolei Maksymiliana Brauera, rybnickiego handlarza skórami. Jak
donosiła prasa w 1935 r., miał się on „dopuścić czynu
nierządnego z nieznaną katoliczką na terenie starego kościoła”. Choć nigdy nie ustalono jej tożsamości i sprawę
umorzono, biznesmena zaczęto prześladować, a wkrótce
– oskarżono, tym razem o niepłacenie podatków. Maks
z najbliższą rodziną przeżył wojnę. Jeszcze w ubiegłym
roku kamienica przy ul. Sobieskiego 11 należała do
Brauerów, ale dziś w mieście jest już tylko jedna, nadal
w posiadaniu żydowskiej rodziny – to kamienica przy ul.
Sobieskiego 36, która miała zostać zlicytowana, bo jej
właściciele – Keiserowie – nie płacili podatków. Skandali
było oczywiście więcej, kiedy córka Josefa Mannaberga – Rosel – jako nastolatka usunęła ciążę ze związku
z katolikiem i w konsekwencji nie mogła mieć dzieci,
ojciec kupił jej męża; płacił też długi swojego szwagra-pijaka i hazardzisty. Był też „zamach” na ks. Jana Brandysa
w willi Emila Pragera i garnek srebrnych monet z 1600 r.,
znaleziony 300 lat później w rynkowej kamienicy, również
należącej do Pragerów.
Żydzi pojawili się w Rybniku najprawdopodobniej
około XV/XVI w. W 1927 r. w mieście mieszkało 154
Żydów, w 1939 r. było ich 301.
(S)
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Trzy lata temu grupa przyjaciół zafascynowanych
bieganiem, którzy spotykali się na wspólnych przebieżkach
i zawodach, założyła własne stowarzyszenie – Rybnicką
Grupę Biegową „Pędzimy razem”.

Pędzą razem
M. Trela (RGB Rybnik)

Dziś liczy ona już 59 członków i zajmuje się nie
tylko bieganiem, ale organizuje też zimą coraz
bardziej popularne morsowania, czyli kąpiele w zimnej wodzie na
kąpielisku Ruda.
Wszystkie swoje przedsięwzięcia organizują na zasadzie wolonW marcu członkowie Rybnickiej Grupy Biegowej biegali po Barcelonie
tariatu i tak w tym roku w czasie czerwcowego Półmaratonu Księżycowego organizowanego przez rybnicki MOSiR przygotują dla najmłodszych
„Pędzimy razem” to również wyjazdy sportowo-turystyczne i to często dalemiłośników rekreacji Strefę małego biegacza.
kiego zasięgu, w czasie których biegacze łączą starty ze zwiedzaniem ciekawych
Jesienią i zimą skrzykują się na wspólne grupowe treningi, ale wiosną więk- zakątków kraju i Europy. W połowie marca 31-osobowa grupa wybrała się do
szość z nich bierze udział w odbywających się we wtorki czwartki na stadionie Barcelony, gdzie 16 biegaczy, w tym 8 debiutantów wystartowało w barcelońskim
lekkoatletycznym zajęciach Akademii Biegania Miejskiego Ośrodka Sportu maratonie. Najszybciej z tego grona pobiegł Krzysztof Diebel (2 godz. 52 min),
i Rekreacji. — Nikt tu nikogo do niczego nie zmusza, każdy biega, ile chce i jak który zajął 290. miejsce na 17 tys. startujących. W kwietniu dziewięcioosobowa
chce, podobnie ze startami w różnego rodzaju biegowych imprezach. Praktycznie grupa rybniczan wzięła z kolei udział w biegu maratońskim w Madrycie.
w każdy weekend ktoś z nas gdzieś startuje. W zależności od zainteresowań dzieliBiegacze nie tylko razem pędzą, ale raz w miesiącu spotykają się też na grunmy się na grupy i rozjeżdżamy po regionie albo i całej Polsce. A jak jest potrzeba, cie towarzyskim, a tradycją stał się już wspólny, przedpołudniowy, sylwestrowy
wynajmujemy busa — mówi prezes stowarzyszenia Rafał Góryński (26 lat), trening połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Z inicjatywy grupy
który specjalizuje się w ultramaratonach, czyli w biegach na dystansach znacznie miasto urządziło i solidnie oznakowało szutrową ścieżkę rowerową biegnącą
dłuższych niż klasyczny maraton (42,2 km). W ubiegłym roku w Lądku-Zdroju wzdłuż rzeki Rudy. Swój początek ma tuż obok mostu na ul. Gliwickiej (jadąc
wystartował w wyścigu na dystansie 130 km, zorganizowanym w ramach Dolno- od centrum przed Wielopolem, po lewej stronie).
śląskiego Festiwalu Biegów Górskich.
Członkowie grupy zapraszają do swego grona wszystkich miłośników biegania,
Najstarszym członkiem grupy jest 69-letni emerytowany górnik Jan Białecki. również początkujących. Chętnie doradzą, jak się do tego zabrać, i pomogą,
Biegać zaczął niespełna dwa lata temu, a obecnie startuje w półmaratonach wspierając swym doświadczeniem. Z RGB najlepiej skontaktować się przez
(21,1 km).
internet (www.facebook.com/biegamywr lub www.klubrgb.pl).
(WaT)
Jego trzecia edycja, złożona z ośmiu wyścigów
(o dwa więcej niż przed rokiem) rozpoczęła się 23
kwietnia od ścigania w Dąbrowie Górniczej. 28 maja
miał się odbyć wyścig w Gliwicach, 30 lipca również po
sąsiedzku, po raz pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju. Finał
cyklu odbędzie się 30 września w Ustroniu.
Centrum rybnickiej imprezy urządzono, podobnie
jak przed rokiem, na boiskach piłkarskich w sąsiedztwie kąpieliska Ruda. Tam przed startem do wyścigu
głównego odbyły się wyścigi dla najmłodszych miłośników dwóch kółek, którzy ścigali się na dystansach
uzależnionych od wieku uczestników.
W wyścigu głównym wystartowało blisko 800 kolarzy, podzielonych na kilka grup startowych. Pierwsi na
trasę wyruszyli wyczynowcy walczący o czołowe lokaty
w całym cyklu, a kolejne grupy rozpoczynały wyścig w
kilkuminutowych odstępach. Trasa dla amatorów, którą musieli pokonać wszyscy uczestnicy wyścigu, liczyła
29,5 km. Po jej pokonaniu amatorzy finiszowali na
piłkarskiej murawie, zaś uczestnicy wyścigu „pro” roz-

Ściganie na „góralach”

W niedzielę 7 maja na terenowych szlakach głównie rybnickich lasów rywalizowali
miłośnicy kolarstwa górskiego – niewielka grupa profesjonalistów i cała rzesza amatorów
w bardzo różnym wieku. Po raz drugi odbyła się u nas jedna z rund prężnie rozwijającego
się cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

Wacław Troszka

poczynali drugą połówkę trasy liczącej łącznie 60,8 km.
By jednak wjechać na odcinek „pro”, trzeba było
zmieścić się w wyznaczonym czasie – 1 godz. 45 min.
— Cały cykl to znakomita propozycja dla miłośników
kolarstwa górskiego. W porównaniu do roku ubiegłego
trasa rybnickiego wyścigu została poprawiona i uatrakcyjniona, lepiej wykorzystano ukształtowanie terenu.
W ubiegłym roku na trasie sporo było korków, tym
razem tak ją poprowadzono, że trudności techniczne,
czyli podjazdy i wąskie, kręte ścieżki, znajdowały się w
jej drugiej części. I rzecz najważniejsza: poszczególne
wyścigi są znakomicie zorganizowane — powiedział
nam uczestnik wyścigu „pro” rybniczanin Tadeusz
Bike Atelier MTB Maraton, który odbył się w Rybniku 7 maja to bez wątpienia jedna z najlepszych tego Bonk, pracujący w wytypu imprez w regionie
dziale edukacji magistratu i znany z organizacji
rozgrywek Amatorskiej
Ligi Siatkówki „Atlas
Tours”.
Co ważne, wszyscy
uczestnicy wyścigu zaliczyli
wjazd na górę Grzybówkę
w Golejowie. Organizatorom należą się też pochwały za porządek – już

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

późnym popołudniem po oznakowaniu leśnych tras
nie było śladu.
Wyścig na dystansie „pro” ukończyło 12. rybniczan.
Pierwszy z tego grona zameldował się na mecie Remigiusz Chomiuk (19 l.), który uzyskał czas 2 godz. 22 min
37 s. Drugi był Szymon Kurczok, a trzeci Arkadiusz
Paszenda. W kategorii „pro” sklasyfikowano 176 zawodników; ostatniemu na mecie pokonanie 60,8 km zajęło
4 godz. 4 min i 44 s. Rywalizację „hobbystów” (sklasyfikowano 448) wygrał żorzanin Adrian Boruta. Na tym
dystansie ścigało się 52 rybniczan, w tym 4 rybniczanki,
(WaT)
a najszybszy był Patryk Chomiuk (21 l.).

Przejedzie Tour de Pologne

Kolarski wyścig narodowy przejedzie w tym roku
przez Rybnik. Nasze miasto znajdzie się na trasie
czwartego, najdłuższego 238-kilometrowego etapu
z Zawiercia do Zabrza. 1 sierpnia w Rybniku kolarze powalczą o punkty za wygranie lotnego finiszu.
74. Tour de Pologne rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa
do 4 sierpnia. Po raz ostatni narodowy tour zahaczył o
Rybnik w 1994 roku. W opinii wielu rybniczan bardziej
od ścigających się kolarzy uwagę przykuwały wtedy
jadące w kolumnie wyścigu nowe fiaty punto.
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Mistr zostwa długodystansowców Wiosenna bieganina

rybniczanin Dawid Malina

Wacław Troszka

Aż 101 przedszkolaków i 70 uczniów
klas I-III szkół podstawowych wybiegło na trasę X Biegu Wiosny, zorganizowanego 21 maja przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. W sumie w kategoriach dziecięcych i
młodzieżowych, obejmujących też starsze
klasy podstawówek, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, a także zawodników
z tych roczników startujących w klubach,
wystartowało 283 biegaczy. Bieg główny na
dystansie 5 km ukończyło 167 biegaczy. Jego

Zaległości żużlowców

że to właśnie ja zostanę laureatką tej nagrody, bo szachy
nie są w Rybniku dyscypliną szczególnie popularną. Srebro
wywalczone w ubiegłym roku przez naszą reprezentację na
42. Szachowej Olimpiadzie to największy sukces w historii
polskich kobiecych szachów. Nie ukrywam, że było mi trochę
żal, że w Rybniku przeszło to bez większego echa, ale dziś
jestem bardzo szczęśliwa — powiedziała Karina Szczepkowska po odebraniu nagrody. Jest profesjonalną szachistką,
ale od niedawna zajmuje się też trenowaniem dzieci. — Za
sprawą projektu „Edukacja przez szachy w szkole” dyscyplina ta staje się coraz popularniejsza i już we wrześniu w
Szkole Podstawowej nr 2 zostanie otwarta szachowa klasa
sportowa, co dla naszego Miejskiego Klubu Szachowego też
jest sporym sukcesem — mówi z uśmiechem. W tym roku
najważniejszy start czeka rybniczankę w czerwcu, gdy
z innymi kadrowiczkami wystąpi na Syberii w drużynowych
mistrzostwach świata kobiet.
Prezydent wręczył też statuetkę Serafinowi Janikowi,
którego uhonorował w ten sposób za jego wieloletnią pracę
na rzecz sportu w Rybniku. Pracując w Klubie Sportowym
„Ryfama” szkolił on przede wszystkim biathlonistów. Jego
wychowankami są czterej olimpijczycy, z których najbardziej
znanym jest Tomasz Sikora srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Turynie (2006).
Wacław Troszka

Prezydent Piotr Kuczera i laureaci nagród dla najlepszych sportowców i trenerów naszego miasta 2016 roku
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zwycięzcami zostali Katarzyna Czyż z Rudy
Śl. i rybniczanin Marcin Ciepłak. W nowej
kategorii „rodzic i ja” sklasyfikowano 39
rodzinnych duetów.

W pierwszym meczu na swoim torze,
5 maja rybniczanie rozgromili osłabiony
Żużlowcy ROW-u Rybnik rozpoczęli brakiem Tomasza Golloba GKM Grudziądz
ekstraligowe zmagania od wyjazdowej 57:33, a 28 maja mieli udać się na mecz do
porażki z mistrzem Polski Stalą Gorzów Torunia, by zmierzyć się z zespołem mają(39:51) i znacznie bardziej zaskakującej cym dotąd na swoim koncie tylko 4 porażki.
przegranej z beniaminkiem w Częstocho- Drużyna ROW-u ma tymczasem do rozewie (42:48). W meczach tych nie popisał grania już dwa zaległe mecze; odbędą się w
się ubiegłoroczny lider Grigori Łaguta, czasie wakacji - 12 lipca „rekiny” zmierzą się
a krajowi seniorzy: Szombierski, Baliński, w Rybniku z Falubazem, a 19 lipca również
Musielak praktycznie nie zdobyli punktów. u siebie ze Spartą Wrocław. Jeśli aura pozwoli
Na szczęście niespodzianką in plus jest zna- to w czerwcu rybniccy kibice zobaczą aż trzy
komita jazda juniora Kacpra Woryny, który pojedynki ligowe: 4.06 o godz. 20 z Unią
w pierwszych trzech meczach wygrał 10 z 17 Leszno, 11.06 z Włókniarzem Częstochowa
swoich wyścigów.
i 25.06 z silną Stalą Gorzów.

Szachistka pogodziła faworytów

11 maja w czasie gali w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
prezydent Piotr Kuczera wręczył wyróżnienia i nagrody
rybnickim sportowcom, którzy w ubiegłym roku święcili
sukcesy w wielu różnych dyscyplinach. W kulminacyjnej
części spotkania prezydent wręczył efektowne statuetki
i nagrody finansowe najlepszym sportowcom 2016 roku w
kilku kategoriach. Za największe sportowe odkrycie roku
uznano sprinterkę Towarzystwa Lekkoatletycznego ROW
Rybnik Julię Polak, która ustanowiła rekord Polski U16 w
biegu na 200 m, a na mistrzostwach Polski młodzików zwyciężyła w biegu na 100 m. Statuetkę dla najlepszego sportowca
Rybnika roku 2016 w kategoriach młodzieżowych i juniorskich odebrała dżudoczka Polonii Rybnik Julia Kowalczyk,
brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorek i mistrzyni
Polski seniorek. Mariusz Wowra z Rybnickiego Klubu Ju Jitsu
Sportowego odebrał nagrodę dla najlepszego trenera minionego roku, a bejsboliści KS Silesii Rybnik cieszyli się z tytułu
najlepszej rybnickiej drużyny. Nagrodę dla Sportowca Roku
2016 Miasta Rybnika w gronie seniorów, mimo silnej konkurencji (dżudoka Piotr Kuczera i siatkarz Plażowy Mariusz
Prudel) prezydent Piotr Kuczera wręczył szachistce Karinie
Szczepkowskiej z Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik.
— Gdy wyczytano nazwiska nominowanych szłam tam
na środek trochę zrezygnowana. Nie spodziewałam się,

Najmłodszą grupą, która rywalizowała w Biegu
Wiosny były przedszkolaki

Rybnicki Półmaraton
Księżycowy

W sobotę 24 czerwca odbędzie się 8. edycja Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego, największej
imprezy biegowej w regionie. Start o godz. 22.
Tak jak w ubiegłym roku start i meta będą usytuowane
w sąsiedztwie kąpieliska Ruda, zresztą każdy posiadacz
numeru startowego będzie mógł tego dnia wejść na kąpielisko i korzystać z jego atrakcji za darmo. Głównemu
biegowi będą towarzyszyć atrakcje (od godz. 17) dla
miłośników sportu i rekreacji w różnym wieku, a Rybnicka
Grupa Biegowa „Pędzimy Razem” zorganizuje Strefę
małego biegacza. Zapisy online będą przyjmowane do 19
czerwca, a jeśli limit 1600 osób nie zostanie wyczerpany
zapisy będą przyjmowane na miejscu w dniu biegu. Ze
względów organizacyjnych MOSiR apeluje do biegaczy
z Rybnika i okolicy, by pakiety startowe odebrali najlepiej
dzień wcześniej tj. 23 czerwca.
Organizatorzy zachęcają do udziału trzyosobowe
sztafety firm i czekają na pary, które zechcą pobiec
w Półmaratonie dwóch serc (kobieta + mężczyzna).
Trasa półmaratonu posiadająca atest PZLA to trzy
pętle o łącznej długości 21,097 km. Biegacz pobiegną
kolejno m.in. ulicami: Gliwicką, Żużlową, Karłowicza,
Poniatowskiego, Różańskiego, Wyzwolenia (rondem
Gliwickiem), Gliwicką, Łony, 3 Maja, pl. Wolności,
Chrobrego, Zamkową, rynkiem, Kościelną, Rudzką
i Obwiednią Północną.
Wszelkie niezbędne informacje, oświadczenia i regulamin znajdują się na stronie internetowej MOSiR-u
(www.mosir.rybnik.pl)
Rybnicki Półmaraton Księżycowy wchodzi w skład
„4 Oczek Subregionu Województwa Śląskiego” oraz
I Rybnickiego Grand Prix, o czym więcej można dowiedzieć się również ze strony MOSiR-u.
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W ostatnią sobotę kwietnia na rybnickim stadionie lekkoatletycznym odbyły się mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km zorganizowane przez PZLA oraz Towarzystwo
Lekkoatletyczne ROW i MOSiR Rybnik. Emocjonująca była zwłaszcza rywalizacja mężczyzn,
w której brązowy medal wywalczył rybniczanin, reprezentant Towarzystwa Lekkoatletycznego
ROW 26-letni Dawid Malina (29:27.10). Zwyciężył 31-letni Arkadiusz Gardzielewski (29:09.16) ze
Śląska Wrocław. Do biegu w dwóch grupach wystartowało ponad 40 zawodników. Marcin Ciepłak
z TL ROW był 25., a Radosław Kasprzak 33. — Bardzo się cieszę z medalu wywalczonego u siebie
„w domu”. Obroniłem brąz z ubiegłorocznych mistrzostw. Tegoroczna rywalizacja była dużo trudniejsza.
Pierwsze trzy kilometry był dosyć wolne. Bardzo mi to odpowiadało, bo byłem mocno stremowany
faktem, że na trybunach są moi najbliżsi i znajomi. Swój rekord życiowy na 10 km poprawiłem o 13
sekund; to sporo, ale nie ukrywam, że chciałem urwać z tego jeszcze 10 sekund — powiedział nam
po biegu Dawid Malina. W gronie
seniorów o medal mistrzostw
Polski walczył na tym dystansie
po raz trzeci. Teraz w kolejnych
startach chce poprawić „życiówkę”
w biegu na 5 km (aktualnie 14:25),
a we wrześniu planuje wystartować
w Pile w mistrzostwach Polski
w półmaratonie.
Bez wątpienia były to najpoważniejsze od wielu lat zawody
zorganizowane na gruntownie
zmodernizowanym przed kilku laty
obiekcie. Wszystko wskazuje na to,
że zawody lekkoatletyczne będą
Emocjonujący bieg na 10 km; na prowadzeniu przyszły mistrz się tu odbywać coraz częściej choć
Polski Arkadiusz Gardzielewski, a z nr 70 brązowy medalista
głównie w kategoriach juniorskich.
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wskazywało urządzili sobie ostre strzelanie,
wygrywając aż 5:1 (gole dla ROW: SebaGdy zamykaliśmy to wydanie „GR” stian Musiolik, Przemysław Brychlik (2),
II-ligowi piłkarze ROW-u 1964 Rybnik Dominik Budzik oraz Mariusz Zganiacz).
mieli do rozegrania dwa ostatnie mecze Radość nie trwała długo, w rozegranym trzy
sezonu i z 37 pkt zajmowali 12. miejsce dni później, 20 maja wyjazdowym meczu
w tabeli, mając 3 pkt przewagi nad ze Stalą w Stalowej Woli, czyli z sąsiadem
pierwszą drużyną ze strefy spadkowej. z tabeli, rybniczanie bramki już nie strzelili,
Maj rozpoczął się dla rybnickich piłkarzy a pozwolili rywalom wbić sobie dwie i pierwcałkiem dobrze; 6 maja, na własnym boisku sza porażka od 7 meczów stała się faktem.
O losach rybnickiej drużyny zdecydują
pokonali oni ekipę GKS-u Bełchatów 1:0,
a zwycięskiego gola zdobył Przemysław Bry- jej dwa ostatnie mecze i wyniki innych
chlik. Kolejnym spotkaniem był wyjazdowy spotkań rozgrywanych w dwóch ostatnich
mecz z walczącym również o utrzymanie kolejkach. 27 maja ROW 1964 miał się
Gryfem Wejherowo (14 maja). Podopiecz- zmierzyć na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg,
ni trenera Piotra Piekarczyka wywalczyli zajmującą z 47 pkt bezpieczne, piąte miejw nim cenny jednobramkowy remis i zdo- sce w tabeli. Ostatnim meczem sezonu
byli ważny 1 pkt, ale warto pamiętać, że będzie dla naszych piłkarzy pojedynek
pierwszą bramkę w tym meczu już w trzeciej z Radomiakiem Radom, który na Stadiominucie zdobył dla ROW-u Kamil Spratek. nie Miejskim w Rybniku odbędzie się w
Tydzień później rybniczanie na własnym sobotę 3 czerwca o godz. 17. Przed dwoma
stadionie podejmowali ekipę Legionovii ostatnimi kolejkami Radomiak zajmował w
Legionovo i choć początkowo nic na to nie tabeli 4. miejsce (55 pkt), mając 3 pkt straty do Puszczy
Niepołomice,
zajmującej
trzecie miejsce, ostatnie
premiowane
awansem do
I ligi.
(MF)
Najbliższy
mecz w Rybniku: sobota
3 czerwca,
g. 17: ROW
17 maja piłkarze ROW-u pokonali na swoim boisku 5:1 Legionovię. Pierwszą bramkę – Radomiak
Radom.
dla gospodarzy zdobył tym strzałem Sebastian Musiolik

Krótko i szybko
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Ostatnie mecze

Zwycięzcy i dominatorzy Amarorskiej Ligi Siatkówki „Atlas Tours” drużyna Dwójki Świerklany Projtrans

Amatorzy już po finałach

Dobiegła końca 18. edycja Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej „Atlas Tours”. 20 maja wszystkie
zespoły spotkały się w hali sportowej Gimnazjum
nr 2 w Rybnik by dorocznym turnieju finałowym
rozegrać decydujące pojedynki. Najpierw mecze
toczyły się na 3 boiskach równocześnie. W najważniejszym meczu turnieju w finale ligowych rozgrywek
Dwójka Świerklany Projtrans pokonała ekipę Leśnej
Perły Damons Rybnik 3:1 i po raz 6. z rzędu, a 10.
w historii ligi została zwycięzcą trwających 9 miesięcy
amatorskich rozgrywek. Był to zresztą jej 14 finał
z rzędu. — W trzecim secie, który miał być ostatni
za bardzo żeśmy się rozprężyli, na parkiecie było zbyt
wesoło i rywale urwali nam seta. W naszym zespole
grają chłopcy z Jastrzębia, Świerklan, Rydułtów, a nawet
spod Raciborza — mówił po finałowym meczu Damian
Błatoń. Co ciekawe nie zagrał w nim kontuzjowany
kapitan zespołu i jego mocny punkt Sebastian Żarłok.
Jak mówi organizator i komisarz ligi Tadeusz Bonk,
Dwójka to jej absolutni dominatorzy. W tej edycji wygrali
26 meczów z 27, które zagrali. Przegrali tylko z Jedynką
Jankowice II (1:3 w marcu). W rundzie zasadniczej wy-

w Austrii. 24 i 25 czerwca, w ośrodku w Kamieniu z udziałem 18 ekip odbędą się z kolei otwarte mistrzostwa Polski
w tchoukballu plażowym, organizowane przez KS Tchoukball Ursus Rybnik. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

grali 64 sety, a tylko 10 przegrali. W finałowym meczu wystąpili w składzie: Damian Błatoń, Dawid Drużga, Kamil
Janowski, Adam Kurpis (libero), Sebastian Marczyński,
Denis Psota, Marek Pyzie, Grzegorz Setlak, Damian
Szczepanie, Mateusz Świstak i Dariusz Zachewicz.
W meczu o 3. miejsce Orton Flex Pawłowice
pokonał 2:1 Jedynkę Jankowice II. Po raz pierwszy
w historii ligi aż cztery drużyny awansowały do
pierwszej ligi i cztery spadły do drugiej. Barażowa
rywalizacja w parach ply-aut była bardzo zacięta
ale zwycięsko wyszły z niej ekipy drugoligowców.
Po meczu finałowym wręczono nie tylko puchary
dla trzech najlepszych zespołów, ale również wyróżnienia indywidualne. MVP całej amatorskiej ligi został
Dawid Drużga (Dwójka Świerklany Projtrans), a pozostałe wyróżnienia w I lidze otrzymali: Dawid Drużga
– najlepszy rozgrywający; Sebastian Żarłok (Dwójka
Świerklany Projtrans) – najlepszy atakujący; Sebastian
Marczyński (Dwójka Świerklany Projtrans) – najlepszy
przyjmujący; Marcin Zimończyk (Leśna Perła Damons Rybnik) – najlepszy blokujący; Łukasz Majenta
(Leśna Perła Damons Rybnik) – najlepszy libero.

w kilku kategoriach wiekowych walczyły zespoły z Rybnika,
Raciborza, Dąbrowy Górniczej i Rudy Śl . Dla 3 najlepszych
drużyn organizatorzy – MOSiR Rybnik przygotowali nagrody.
2 tygodnie później w parku tematycznym obok Kampusu
odbył się 1 z 4 turniejów Trio Basket w ramach 3 edycji Trio
Basket MOSiR Cup 2017. Kolejne turnieje zaplanowano
na 27 maja od godz. 19 (nocny), 28 maja od godziny 10.
i 4 czerwca o godz. 10. Podczas tego ostatniego nastąpi
podsumowanie całego cyklu.

w 20 maja w dalekim włoskim Terenzano Kacper Woryna
wychowanek Rybek Rybnik i ROW-u zajmując w eliminacyjnym turnieju 3. Miejsce wywalczył awans do finałów
Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na Żużlu. w Uczniowie klasy sportowej III c o profilu szachowym ze
Szkoły Podstawowej nr 2 na Smolnej w drużynowych miNajlepsi juniorzy o tytuł mistrz świata powalczą w trzech
strzostwach Polski szkół podstawowych, które z udziałem 27
turniejach finałowych, które odbędą się 23 lipca w Podrużyn odbyły się w Chrustach wywalczyli złoty medal i tytuł
znaniu, 8 września w niemieckim Guestrow i 29 września
mistrzów Polski. Mistrzowską drużynę tworzyli: Stanisław
w czeskich Pardubicach. Tytułu broni inny reprezentant ROW
Potyra, Piotr Łysakowski, Kamil Łysakowski i Zuzanna Okruta, w W trzeci weekend maja w Toruniu odbyły się zawody pływac-u Rybnik, rówieśnik Woryny, 21-letni Australijczyk Max Frica trenerem dzieci była Marianna Tymrakiewicz. Ostatnia
kie w kategorii masters O Błękitną Wstęgę Wisły zaliczane
ke. We Włoszech zajął on niedające awansu miejsce 6., ale
trójka rybnickiej drużyny uzyskała również wyróżnienia
do Grand Prix Polski w pływaniu (masters). Rybniczanka
organizatorzy mistrzostw przyznali mu już tzw. dziką kartę.
indywidualne – Piotrek, Kamil oraz Zuzia zajęli bowiem
Anna Duda wygrała wszystkie cztery dystanse sprinterskie,
w W niedzielę 11 czerwca bejsboliści Silesii Rybnik rozegrają
drugie lokaty na swoich szachownicach.
czyli 50 m stylami: dowolnym, motylkowym, grzbietowym
na swoim boisku w Ligockiej Kuźni kolejny ligowy dwumecz.
i klasycznym. Dla zawodniczki RMKS-u Rybnik był to ostatw
Młodzicy
starsi
koszykarskiego
MKKS-u
Rybnik
(rocznik
2003
Ich rywalem będzie drużyna Yankees Działdowo. Początek
ni sprawdzian przed czerwcowymi mistrzostwami Polski
i
młodsi)
wygrali
turniej
ćwierćfinałowy
mistrzostw
Polski
pierwszego meczu o g. 11, drugiego ok. 14.30. Po ośmiu
w Warszawie. Najważniejszą imprezą sezonu będą natoi awansowali do turnieju półfinałowego, który odbędzie
ligowych spotkaniach (6 u siebie i 2 na wyjeździe) Silesia ma
miast dla niej sierpniowe mistrzostwa świata w Budapeszcie.
się na początku czerwca w Ostrowie Wlkp. We Włocławku
na swoim koncie 4 zwycięstwa i 4 porażki. W bejsbolowej
rybniczanie
pokonali
kolejno:
Piątkę
Start
Lublin
67:35,
TKM
w
W
drugi weekend czerwca w hali MOSiR-u w Boguszowicach
ekstralidze rywalizuje jedynie 6 drużyn.
Włocławek 55:41 i MKK Gniezno 72:40. Za najlepszego
zostanie rozegrany 41. Międzynarodowy Turniej Bokserski
w 20 i 21 maja w hali „Ekonomika” odbyły się mistrzostwa
zawodnika turnieju uznano Kacpra Kowalczyka–Kudziarza,
„O Czarne Diamenty”, w którym na ringu zmierzą się juPolski w tchoukballu halowym. Gospodarze – rybnicki klub
a do pierwszej piątki turnieju wybrano również braci Igora
niorzy i kadeci m.in. z Niemiec, Holandii, Austrii, Kosowa,
Tchoukball Ursus Rybnik wystawił dwie drużyny i to one okai Patryka Legierskich. Trenerem drużyny jest Stanisław
Ukrainy, Słowacji i Czech. Pierwsze walki w piątek 9 czerwca,
zały się najlepsze w gronie 8 zespołów Ursus Rybnik zdobył
Grabiec.
kolejne w sobotę 10 czerwca od godz. 15, a pojedynki
tytuł mistrzowski, a Young Ursus Rybnik wicemistrzowski,
finałowe w niedzielę 11 czerwca od godz. 11. W turnieju
dzięki czemu obie ekipy wystąpią w dwóch największych w 1 maja na rybnickim rynku 38 drużyn zagrało w 22. edycji
wystąpią też oczywiście najlepsi bokserzy RMKS-u Rybnik.
turnieju
koszykówki
ulicznej
„Rynek
Basket”.
O
zwycięstwo
europejskich turniejach, które w przyszłym roku odbędą się
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mł. asp. Miłosz Greszla
telefony: 32 42 953 55 lub 727 032 198
e-mail: dzielnicowy.rybnik.6@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica: Maroko-Nowiny – ulice: Bohaterów Westerplatte,
Budowlanych (1-39),
Bukowa, Janke-Waltera,
Kawalca, Kotucza (38Komendant rybnickiej policji insp. Teofil Marcinkowski zachęca mieszkańców do 98), Korczaka, Tuwiwspółpracy z dzielnicowymi, czyli policjantami przypisanymi do konkretnych dzielnic ma, Kominka (10-50),
Winklera, Mahoniowa,
i obszarów miasta.
To ich należy informować o wszelkich zagrożeniach oraz uciążliwych i niepokojących Mieszka I, Piownik, Plasytuacjach, występujących w naszym otoczeniu, o problemach sąsiedzkich czy złym ozna- tanowa, Popiela, św. Józefa (17-61, 24-54),
kowaniu ulic. By ten kontakt ułatwić, w trzech kolejnych wydaniach „GR” przedstawimy Wierzbowa (23-36), Broniewskiego (3-14),
sylwetki wszystkich rybnickich dzielnicowych, z którymi mieszkańcy mogą się skontaktować Hibnera (7-62), Zebrzydowicka (24-50),
Zielona.
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila.

Nasi
dzielnicowi

asp. szt. Krzysztof Lubiak

st. asp. Kamil Kamyczek

st. sierż. Danuta Kalusek-Szebel

telefony: 32 42 953 52 lub 727 032 197
e-mail: dzielnicowy.rybnik.5@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice:
Śródmieście, Północ
(Wawok), Wielopole
– ulice: Cegielniana,
Cmentarna, Fiołkowa,
Chrószcza, Rybnickiego, Gliwicka (1-179, 84196), Górna, Grottgera,
Kotucza (1-3, 2-36),
Korczaka, Jaskółcza,
Jesionowa, Janiego, Tetmajera, Klonowa,
Koralowa, Krótka, Brudnioka, Lipowa (1-45,
2-22), Ludowa, Majątkowa, Mała, Miodowa,
Obwiednia Północna, Ofiar Terroru, Owocowa, Piaskowa, Wysockiego, Podleśna, Traugutta, Rubinowa, Rudzka (1-125, 2-128),
Sikorek, Strąkowska, Sucha, Szczygłów, Larysza, Weteranów, Wielopolska, Wierzbowa,
Wiśniowa, Zagrodniki.

telefony: 32 42 953 52 lub 723 651 294
e-mail: dzielnicowy.rybnik.4@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica: Północ – ulice: 26 Marca,
Asnyka, Fredry, Frycza-Modrzewskiego,
Astrów, Różańskiego,
Orzeszkowej, Emilii Plater, Gliwicka (16–72),
Długosza, Karłowicza,
Kasprowicza, Kusocińskiego, Poniatowskiego, Ligonia, Damrota, Solskiego, Mariańska,
Marynarska, Gogola, Mikołowska (1-57),
Myśliwska, Na Górze (1-25), Nadbrzeżna
(1-101), Niemodlińska, Ogródki, Olszowa,
Opalowa, Piasta, Kolonki, Pod Wałem, PCK,
Pszczela, Różana, Strzelecka, św. Antoniego,
Widok, Jagiełły, Webera, Wodna, Wspólna,
Wyzwolenia, Zajezdna, Zajęcza, Żużlowa.

telefony: 32 42 953 56 lub 727 032 199
e-mail: dzielnicowy.rybnik.13@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica: Śródmiście, Smolna – ulice:
3 Maja (31-37, 30-48b),
Dworcowa, Hallera (1527, 22-32), Gwarków,
Jankowicka (9-37,
14-60), Piłsudskiego
(10-20), Kilińskiego,
Krzyżowa (23-35), ks.
Siwca, ks. Popiełuszki,
Łanowa, Łąkowa, Młyńska (35-53, 38-76),
Obwiednia Południowa (1-28), plac Armii
Krajowej (5), Raciborska (11-23), Rolnicza,
Smolna (1-27, 2-20), Wolnego, Szkolna (2945, 38-46), św. Jadwigi, Targowa 15, Wiejska, Reymonta (1-67, 10-34), Wodzisławska
(1-79, 56-88), Za Komendą, Zamysłowska.

st. sierż. Łukasz Gadawski

sierż. Katarzyna Musiolik

mł. asp. Michał Garsztka

telefony: 32 429 53 58 lub 727 032 196
e-mail: dzielnicowy.rybnik.1@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica Śródmieście – ulice: 3 Maja
(numery 2-24), Chrobrego (1, 2-8), gen. J.
Hallera (1-11, 2-18),
Sobieskiego, Jankowicka (1-3, 2-4), Piłsudskiego (1, 2-8), Klasztorna
(1-3), Kościelna, Łony
(2-12), SkłodowskiejCurie; Miejska (1-15, 2-14), Reja, Młyńska
(1-33, 2-36), plac Armii Krajowej (1-3), plac
Kościelny, plac Kopernika (1-3), plac Wolności (13-22); Pocztowa, Raciborska (1-9,
2-6), Rynek, Rynkowa, Rzeczna, św. Jana,
Reymonta 2, Korfantego, Zamkowa.

telefony: 32 42 953 53 lub 723 651 216
e-mail: dzielnicowy.rybnik.8@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica Maroko-Nowiny (Dąbrówki) – ulice: 9 Maja,
Budowlanych (97-99),
Dąbrówki, gen. Pułaskiego, Grunwaldzka
(25-77, 14-78), Kotucza (100-120), Krzyżowa, ks. Ściegiennego,
Lektorska, Obwiednia
Południowa 64, Stalmacha, Raciborska (89121, 86-120), Moniuszki, Wyspiańskiego,
Reymonta 69, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicka (13-85), Żytnia.

telefony: 32 42 953 55 lub 723 651 137
e-mail: dzielnicowy.rybnik.3@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Maroko-Nowiny (Dworek), Smolna – ulice:
Zgrzebnioka, Dworek,
Grunwaldzka (1-9,
2-10), Kotucza (3551), Komuny Paryskiej
(1-7), Krzyżowa (1-17,
22-44), Lektorska, Nad
Potokiem, Cierpioła,
Poprzeczna, Raciborska (25-87, 12-84), Sławików, Szczęść Boże, Szkolna (1-27, 2-22),
św. Józefa (1-15, 2-20a), Hibnera (1-3, 2-4),
Reymonta (50-86), Wodzisławska (2-54);
Zebrzydowicka (1-3, 2-22).
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

poleca

Paula Hawkins, „Zapisane w
wodzie”, tłum. J. Kraśko, Wyd.
Świat Książki, Warszawa 2017
Autorka bestsellerowej „Dziewczyny z pociągu” zaprasza czytelników na kolejną literacką przygodę – znów pełną napięcia, akcji,
intrygujących postaci i mrocznych
tajemnic przeszłości. Julia po zagadkowej śmierci swojej siostry
wraca w rodzinne strony, by zaopiekować się nastoletnią siostrzenicą. Co się przyczyniło do tragicznych wydarzeń i dlaczego
bohaterce tak trudno zmierzyć się ze wspomnieniami?
• • •
DVD „La la land”, reż. Damien
Chazelle, Monolith Films 2017
Musical „La la land” zdobył aż
sześć Oscarów i siedem Złotych
Globów. Roztańczona i rozśpiewana historia romantycznej znajomości między początkującą aktorką
i muzykiem jazzowym, a przy okazji
także opowieść o nadziei, spełnianiu marzeń i poszukiwaniu miłości. W rolach głównych Emma
Stone i Ryan Gosling.

Jubileusz na wodzie
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca na przystani ośrodka żeglarskiego Koga-Kotwica w Chwałęcicach
odbędzie się 10. msza na wodzie. Co roku bierze
w niej udział wielu wiernych. Tym razem nabożeństwo
wpisze się w organizowane po raz pierwszy święto
morza rybnickiego.
25 czerwca w samo południe nabożeństwo w intencji
żeglarzy i wodniaków, na pływającym ołtarzu, odprawi ks.
Grzegorz Jagieł, proboszcz parafii w Chwałęcicach, kapelan
żeglarzy i pomysłodawca nabożeństwa, które w tym roku
świętować będzie dziesięciolecie. — Chcemy kontynuować
rozpoczętą przed laty tradycję mszy na wodzie, która stała
się ważnym przeżyciem dla wiernych. To jedyne tego typu
nabożeństwo w naszym kraju — mówi ks. Grzegorz Jagieł.
Mszę uświetnią występy chórów, orkiestry górniczej, tyskiego
zespołu gospel God’s Property i grupy chwałęcickich bęb-

niarzy, a po jej zakończeniu członkowie Klubu Piłkarskiego
Sokół Chwałęcice przeprowadzą licytację koszulki piłkarskiej
reprezentacji Polski z autografami piłkarzy, z której dochód
przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Msza odbędzie
się w ramach święta morza rybnickiego (23-25 czerwca),
w czasie którego zaplanowano m.in. regaty nocy świętojańskiej, wystawę fotograficzną występy zespołów szantowych
i pokazy psów ratowników wodnych.
Warto dodać, że z okazji jubileuszowej mszy Muzeum
w Rybniku przygotowało też okolicznościową publikację pt.
Dekada rybnickiej „Mszy na wodzie” (2008-2017), autorstwa
rybnickiego historyka Jakuba Abrahamowicza. Kolorowe, kieszonkowe wydawnictwo będzie miało 71 stron i ok. 30 zdjęć,
również z naszego redakcyjnego archiwum. 400 egzemplarzy
książki będzie można kupić 25 czerwca na przystani.
(S)

Wacław Troszka

empik

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

zaprasza

16 czerwca
Premiera: Auta 3
Animacja. Legenda
sportu motorowego,
Zygzak McQueen, zostaje zepchnięty na
boczny tor przez nową
generację ultraszybkich
aut. Wrócić do gry pomoże mu młoda, pełna
zapału mechaniczka, Cruz Ramirez, która
obmyśla autorski plan zwycięstwa.
• • •
23 czerwca
Premiera: Transformers: Ostatni
Rycerz
Ostatni rycerz wywraca do góry nogami
mitologię serii Transformers i zmienia znaczenie słowa bohater.
Ludzie i Transformery
prowadzą wojnę. Ścigani stają się bohaterami. Bohaterowie będą złoczyńcami.
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 16 czerwca.
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

Rozwiązanie zagadki 4/2017:

19-litrowa butla wody
z pompką

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
Zdjęcie opublikowane w kwietniowym

numerze Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment metalowej balustrady w kamienicy
mieszczącej się przy ul. Kościelnej 3. Nagrody otrzymują: Andrzej Orzechowski i Krzysztof
Kula (po jednej książce z Empiku) oraz Roman Achtelik (woda).

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 29 maja (w ciągu miesiąca)
Nr 5/551; maj 2017

Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające
się od poniedziałku do piątku trwają od godz. 24 do 7,
w soboty od 22 do 8, a w niedziele od godz. 22 do 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”

11/12.06 brak dyżuru
12/13.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

Maroko-Nowiny/os. Dworek

13/14.06 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

14/15.06 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

Boguszowice Osiedle

15/16.06 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia
16/17.06 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028

Smolna

17/18.06 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49

Ligota-Ligocka Kuźnia

18/19.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042

Maroko-Nowiny

19/20.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

Śródmieście

20/21.06 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Chwałowice

21/22.06 brak dyżuru

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

22/23.06 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście

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

23/24.06 brak dyżuru

Golejów

24/25.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

Śródmieście

Boguszowice Osiedle

25/26.06 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922

Orzepowice

1/2.06 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670

Boguszowice Stare

26/27.06 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986

Niedobczyce

2/3.06 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038

Niewiadom

27/28.06 brak dyżuru

3/4.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031

Śródmieście

28/29.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

4/5.06 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Śródmieście

29/30.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

5/6.06 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Śródmieście/Plaza

6/7.06 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

Smolna

30/31.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real
31.05/1.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

7/8.06 brak dyżuru
8/9.06 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
9/10.06 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218
10/11.06 Apteka „Ziko”, Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08

Meksyk
Śródmieście

20.06/1.07 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144

Niedobczyce/Biedronka

Uwaga! W związku z nową uchwałą rady miasta w sprawie
dyżurów aptek, zamieszczony powyżej harmonogram może
ulec zmianie.
W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego
4) od poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7 do
24, zaś w soboty od godz. 7 do 18. Z kolei apteka Damian
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8 do 20,
zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8 do 22.

Plebiscyt wszechczasów
Muzeum w Rybniku zaprasza do udziału w plebiscycie na
najważniejszą postać i najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego
miasta.
Od 1 czerwca do 10 września muzeum będzie przyjmować od wszystkich chętnych, również spoza Rybnika, zgłoszenia ich kandydatów do
miana najważniejszej postaci i wydarzenia w historii Rybnika. Każdą taką
kandydaturę należy krótko uzasadnić. W drugim etapie plebiscytu, od 11
września do 30 listopada, wszyscy chętni będą mogli oddać głos na jedną
z wytypowanych 12 osób i na jedno z wytypowanych 12 wydarzeń. Uroczyste
rozstrzygnięcie plebiscytu zaplanowano na 1 grudnia, w siedzibie placówki.
Wśród głosujących rozlosowane zostaną nagrody – egzemplarze monografii
historycznej Rybnika, która ma się ukazać w drugiej połowie roku.
Regulamin plebiscytu jest dostępny w muzeum oraz na jego stronie
internetowej (www.muzeum.rybnik.pl). Do zgłoszenia kandydatur można użyć zamieszczonego obok formularza, który po wypełnieniu należy
wysłać bądź dostarczyć do Muzeum w Rybniku (Rynek 18, 44-200 Rybnik).
(WaT)

Jubileusz strażaków

Strażacy ochotnicy z Kamienia zapraszają w sobotę 10 czerwca na uroczystości z okazji 110-lecia OSP Kamień. Początek
o godz. 10 w remizie jednostki, o godz. 11.30 w pobliskim
kościele parafialnym rozpocznie się uroczysta msza święta, po
której zaplanowano odświętny obiad. Około godz. 16 w sąsiedztwie remizy rozpocznie się jubileuszowy festyn z biesiadą
śląską i atrakcjami dla dzieci.
(WaT)
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Strona przygotowana przez Fundację EDF Polska

muszą tworzyć duet idealny ?

Często największym błędem
spotykanym w różnych gabinetach
stomatologicznych jest pominięcie
decydujących zabiegów higienizacji.
Tymczasem niezwykle ważne jest, aby
przed podjęciem terapii u lekarza
przeprowadzić zabiegi przygotowujące
pacjenta do planowanego leczenia.
Takie postępowanie gwarantuje sukces
dalszego leczenia i jest najlepszą bazą dla
utrzymania jamy ustnej w stanie zdrowia.
Zabiegi takie jak skaling, piaskowanie, kiretaż oraz prawidłowa higienizacja eliminują
stany zapalne w obrębie przyzębia, co wpływa
na brak krwawienia, występowania przerostów czy obrzęków dziąseł, które utrudniają,
a także często uniemożliwiają przeprowa
dzenie leczenia w prawidłowy sposób.
Higienistka stomatologiczna pełni rolę
opiekuna pacjenta oraz promotora zdrowego
trybu życia, wykonując zabiegi profilaktyczno-

lecznicze oraz przeprowadzając
instruktaże higieny jamy ustnej.
Wszystkie działania są oparte na
współpracy z lekarzem. Instruktaże mają na celu indywidualne
dobranie szczoteczek do potrzeb
i wieku pacjentów, techniki mycia,
pasty i płukanek antyseptycznych.
Nierzadko zdarza się, iż nieodpowiednie nawyki higienizacyjne
doprowadzają do problemów
z dziąsłami, zalegania resztek pokarmowych
czy odkładania się kamienia nazębnego. Konsekwencją jest pojawienie się próchnicy, chorób
dziąseł, a skrajnie głębokiej destrukcji przyzębia. Jedyną skuteczną drogą do uniknięcia
problemów związanych z przewlekłymi i uciążliwymi schorzeniami jest właśnie profilaktyka.
W centrach Dentica 24 kładziemy wyjątkowy nacisk na to, aby w pierwszej kolejności
przeprowadzić zabiegi profilaktyczne, tak aby

Artykuł sponsorowany

Dlaczego dentysta i higienistka stomatologiczna

dalsze leczenie odbywało się na najwyższym
poziomie. Opieka, jaką oferujemy, jest oparta
na wzajemnym szacunku lekarzy i higienistek,
współpracy i znajdowaniu najlepszych rozwiązań. Lekarze dentyści i higienistki stomatologiczne to nierozerwalny zespół, który dba
o Państwa zdrowy i piękny uśmiech.
Zdobądź zawód higienistki stomatologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Raciborzu!
t

Centra Stomatologiczne
Rybnik, ul. Dworek 12b (za CH Plaza)
tel. 32 44 02 224

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego
16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32/42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt.
11-16, pt. 7.30-13.30)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32/42 371 88 (ul. J.F. Białych 7, pon.-pt. 7-15)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie
„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087
– wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania
wtorki 10-12.
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774,
www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)

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

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

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

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny);
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15.000
nakładu

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (oficyna), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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DRUK:
ul. Budowlana 15,
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Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

tel. 32 42 60 070

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro)
czynne: pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik
Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Prawo i Sprawiedliwość

Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro),
tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18
Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

Rada Dzielnicy Śródmieście

Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w swojej siedzibie, w budynku
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obok Teatru Ziemi Rybnickiej) przy ul. Szafranka 7; sala nr 26.
W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.
Telefon kontaktowy: 575 070 297

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki, godz. 17-19; środy, godz. 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., godz. 9-13

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia,
korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

