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ZDJ. ARCH. UM RYBNIKA

ustanawiamy nowy rekord jeśli chodzi o wysokość kwoty, jaką miasto musi dopłacić do
oświaty, którą przecież powinno finansować
państwo. W tym roku to już będzie ponad
60 mln zł. Proszę mi wierzyć, że w miarę możliwości robimy wszystko, by nasze szkolnictwo
wciąż było na dobrym poziomie.

Po Pana spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych, którzy rozpętali niemałą burzę po tym, jak okazało
się, że w pierwotnej jego wersji nie ma
pieniędzy na sport dzieci i młodzieży,
pojawiła się informacja, która zapewne ucieszy nauczycieli i przyszłych uczniów I i II LO.
W budżecie są pieniądze na projekty nowych
sal gimnastycznych dla tych dwóch liceów,

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

SZCZEPIENIA
BEZ
SAMORZĄDÓW

które od lat zabiegały o te inwestycje. Mam
nadzieję, że projektanci staną na wysokości zadania i będziemy mogli zdecydowanie poprawić zaplecze sportowe obu tych szkół. Dodam
też, że w ramach Budżetu obywatelskiego powstaną nowe boiska w sąsiedztwie Technikum
Górniczego, czyli Zespołu Szkół Technicznych. A wracając do spotkania z przedstawicielami klubów: jesteśmy w twórczym dialogu.
Trwa m.in. dyskusja na temat bazy sportowej
miasta. Nie brak bardzo krytycznych opinii,

W nowy rok wszedł Pan z uchwalonym
już budżetem miasta.

kompleksu Juliusz i rewitalizacja strefy śród-

ale formułują je często osoby, które oceniają ją

miejskiej.

wyłącznie przez pryzmat działalności klubów
nać o rekreacji. W ostatnich latach powstało

cjach, a kluczowa jest przecież strona docho-

Na wymianę najstarszych pieców zostało już tylko 11 miesięcy. Patrząc
na liczby, miasto nie zdąży wymienić
wszystkich kopciuchów w swoich zasobach.

dowa. W czasie grudniowych rozmów udało

Cudotwórcami niestety nie jesteśmy. Plan ter-

się znaleźć kompromis i środki na finansowa-

momodernizacji budynków z zasobów Zakła-

nie sportu dzieci i młodzieży oraz na dalszą

du Gospodarki Mieszkaniowej jest rozpisany

sportowych, a przecież nie możemy zapomi-

Przed jego przyjęciem rozgorzała dyskusja
o jego silnych i słabych stronach, ale też o silnych i słabych stronach finansów lokalnych
samorządów. Zazwyczaj wszyscy skupiają się
na wydatkach budżetu, zwłaszcza na inwesty-

kilka obiektów, m.in. bulwary nad Nacyną czy
kąpieliska na Pniowcu i w Kamieniu, które tej
rekreacji z dużym powodzeniem służą.

pracę pomocy nauczycieli w przedszkolach.

do roku 2025. Jeśli będzie planowo realizowa-

Rząd wykluczył samorządy z realizowanego programu szczepień. Wszystko odbywa się bez udziału miasta i jego
jednostek.

Jeśli chodzi o inwestycje, będziemy się trzy-

ny, to wielkiego poślizgu nie będzie.

Nie jestem tym zaskoczony. Proces centrali-

mać wskazanych wcześniej priorytetów. Naj-

zacji państwa trwa w najlepsze. To zła decyzja,

dynków komunalnych zarówno tych miesz-

W budżecie widać też oszczędności.
Pańskie koleżanki i koledzy po fachu,
czyli nauczyciele, otrzymali w styczniu
pierwsze pensje z dodatkiem motywacyjnym wynoszącym 1 zł.

liczba szczepionek, więc o masowości tych

kalnych, jak i użyteczności publicznej. W tym

To nie była łatwa decyzja, ale trudno też nie

szczepień mówić nie można.

roku ukończymy modernizację Zabytkowej

brać pod uwagę faktu, że obecnie, w dobie

większy nacisk kładziemy na konsekwentną
i systemową walkę ze smogiem i niską emisją,
przeznaczając największe pieniądze w historii
miasta na gruntowne termomodernizacje bu-

Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Trwać

pandemii, sytuacja nauczycieli jest wyjątkowa.

będzie również modernizacja poszpitalnego

Z drugiej strony z każdym kolejnym budżetem

Luty 2021

bo po raz kolejny widzimy, że pewnych rzeczy bez samorządów, które są najbliżej ludzi,
dobrze zrobić się nie da. Z tego, co wiem, to
do Rybnika trafiła na razie iście symboliczna

Rozmawiał Wacław Troszka
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Szósty budżet
prezydenta Kuczery
Dochody budżetu miasta mają wynieść prawie 968 mln zł,
a zaplanowane wydatki 1 mld 90 mln złotych. To już
czwarty budżet Rybnika z zaplanowanymi wydatkami
przekraczającymi miliard złotych. Po raz pierwszy stało
się to faktem w roku 2019.
Wynik głosowania nad budżetem trud-

(koalicja PO – Wspólnie dla Rybnika),

no uznać za niespodziankę. Wspierająca

że wszystko, co złe w naszym mieście, to

prezydenta koalicja PO – Wspólnie dla

wina rządu. Zarzucił też m.in. „niespra-

Rybnika ma w radzie przewagę tylko jed-

wiedliwe cięcia w budżecie”, wspominając

nego głosu, ale i tym razem to wystarczy-

o odebraniu nauczycielom dodatków mo-

ło. Za przyjęciem budżetu zagłosowało

tywacyjnych (od stycznia wynosi on 1 zł

13 radnych koalicji, a przeciw 12 radnych

na nauczyciela miesięcznie).

opozycji, czyli PiS-u (8) i BSR-u (3) oraz

Wojciech Kiljańczyk (PO), nawiązując

niezrzeszony Arkadiusz Szweda.

do walki działaczy i trenerów o przy-

Zanim prezydent Kuczera zaprezento-

wrócenie w budżecie dotacji dla klubów

wał radnym projekt budżetu, przedsta-

sportowych, co stało się faktem, stwier-

wił wyliczenia Związku Miast Polskich

dził, że po raz pierwszy w historii miasta

oraz Śląskiego Związku Gmin i Powia-

budżet wypracowano w drodze trudnych

tów, którego jest przewodniczącym, po-

i długotrwałych negocjacji, w które za-

święcone kiepskiej sytuacji finansowej

angażowali się sami mieszkańcy. – Pro-

jednostek samorządu terytorialnego,

ponowany budżet kontynuuje stabilny

zwracając uwagę m.in. na coraz bardziej

i zrównoważony rozwój naszego miasta

miarę możliwości miasta – stwierdziła

niedoszacowaną subwencję oświatową

i to pomimo wielu wyrzeczeń, a zwłasz-

radna WdR.

z budżetu państwa. Z wyliczeń wynika,

cza rezygnacji lub przesunięcia na na-

Z kolei Michał Chmieliński z trzyoso-

że jeszcze w roku 2003 subwencja po-

stępne lata wielu potrzebnych zadań

bowego BSR-u zarzucił prezydentowi

krywała 71,55 proc. wydatków gmin na

inwestycyjnych i remontowych zgłasza-

marnowanie energii mieszkańców po-

oświatę, natomiast w roku 2019 już tylko

nych zarówno przez radnych, jak i rady

przez nadmierne finansowanie opieki

57 proc. Piotr Kuczera przedstawił rów-

dzielnic – podsumował Kiljańczyk.

społecznej i zwalczania patologii przy

nież wyliczenie obrazujące niekorzyst-

Małgorzata Piaskow y ( Wspólnie dla

ograniczaniu wydatków na oświatę, roz-

ne czynniki odbijające się na budżecie

Rybnika) wytknęła radnym opozycji,

wój sportu i kultury oraz na inwestycje

miasta. W skali roku nazbierało się tego

że szukali oszczędności, proponując

biznesowe.

116 mln zł. Główne pozycje to 63,6 mln zł

likwidację miejsc pracy w straży miej-

– Nie mam antyrządowej obsesji, tylko

dopłaty do funkcjonowania szkolnictwa

skiej i domach kultur y. – Jesteśmy

wizję państwa niescentralizowanego.

i 27,9 mln zł, które nie zasili budżetu

świadomi, że jak co roku planowany

Państwa, które działa w oparciu o spraw-

w wyniku niezrekompensowanej samo-

budżet niestety nie zaspokaja w pełni

ny samorząd, mający silne podstawy fi-

rządom ulgi w podatku dochodowym od

potrzeb wszystkich grup tworzących

nansowe. Kryzys finansowy Rybnika ma

osób fizycznych.

społeczność Rybnika, co nie znaczy,

przyczyny zewnętrzne. Ten spór o wizję

Po prezentacji projektu budżetu swoją

że ich nie dostrzegamy. Widzimy cho-

państwa i samorządu będzie narastał,

opinię o nim przedstawiły kluby radnych.

ciażby potrzebę godziwej motywacji

a zdecydują wyborcy – mówił Piotr Ku-

Łukasz Dwornik (PiS) zarzucił prezyden-

dla nauczycieli czy podniesienia wyna-

czera, odnosząc się do krytycznych opinii

towi „antyrządową obsesję”: – Za mo-

grodzeń w sferze budżetowej i szereg

opozycji.

ment usłyszymy od radnych prezydenta

innych, jednak budżet jest krojony na

Samorząd

BUDŻET RYBNIKA 2021
Dochody: 968 mln zł
Wydatki: 1 mld 90 mln zł
Deficyt: 122,5 mln zł
Wydatki inwestycyjne: 203 mln zł – 19
proc. wydatków ogółem
Planowane zadłużenie miasta na koniec
2021 roku: 368,6 mln zł
Budżetowe priorytety: walka ze smogiem i niską emisją; rewitalizacja strefy
śródmiejskiej; rewitalizacja Zabytkowej
Kopalni „Ignacy”; budownictwo socjalne
i komunalne; wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej

(WaT)

Adam Wawoczny, dyrektor Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, nie ma
wątpliwości: – To historyczny dzień dla
naszego subregionu i Rybnika. Mam
nadzieję, że wkrótce młodzi ludzie będą

W KAMPUSIE POWSTAJE
PAŃSTWOWA UCZELNIA

nieodpłatnie studiować w Kampusie na
państwowej uczelni medycznej.

poprzedziły kilkumiesięczne rozmowy

wymagających wsparcia wymusza działania

Staże i praktyki zapewnią studentom

i spotkania przedstawicieli Subregionu

długoterminowe, które zbudują wydolny,

szpitale wojewódzkie i powiatowe funk-

Zachodniego z przedstawicielami urzędu

również w warunkach kryzysowych, sy-

cjonujące w Rybniku i w sąsiednich mia-

marszałkowskiego oraz miasta. Za inicjaty-

stem opieki zdrowotnej. Z jednej strony

stach. Tam również absolwenci uczelni

wą stoją także: inicjatorka powstania uczel-

mamy więc niepowtarzalną szansę, by

będą mogli znaleźć pracę. Na każdym

ni Violetta Dytko, dyrektorka NZOZ-u

wesprzeć system ochrony zdrowia poprzez

z planowanych kierunków w trybie

SALUS Opieka Domowa, prof. Joachim

zasilenie go odpowiednio przygotowaną

dziennym ma studiować po 50 osób na

Foltys, który od połowy grudnia jest dyrek-

kadrą, a z drugiej zyskać naszą rybnicką

każdym roku. Jeśli wszystko będzie prze-

torem Państwowego Szpitala dla Nerwowo

państwową uczelnię, która wykorzystując

biegać zgodnie z planem, nowo powstała

i Psychicznie Chorych w Rybniku, dr Anna

możliwości, które daje nasz Kampus, bar-

uczelnia rozpocznie działalność na tere-

Janik, przewodnicząca Okręgowej Rady

dzo wzbogaci ofertę edukacyjną miasta –

nie Kampusu na początku 2022 roku.

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

17 grudnia, krótko przed świętami, w auli

a także Małgorzata Staś z Departamentu

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

budynku, który do roku 2013 był siedzi-

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszał-

przestrzega, że zdecydowana większość

bą rybnickiego ośrodka Uniwersytetu

kowskiego Województwa Śląskiego.

pielęgniarek zalicza się do przedzia-

Śląskiego, list intencyjny w sprawie stwo-

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego,

łu wiekowego 41-60 lat. To sprawia,

rzenia tu państwowej wyższej szkoły zawo-

w ramach studiów I stopnia uczelnia ma

że w roku 2033 będzie brakować w Pol-

dowej podpisali: marszałek województwa

kształcić przyszłe kadry na kierunkach:

sce nawet 169 tys. pielęgniarek.

Jakub Chełstowski i wicemarszałek Woj-

pielęgniarstwo, położnictwo, a także kos-

Obecnie przygotowywany jest wnio-

ciech Kałuża, przewodniczący Związku

metologia i dietetyka w ramach Instytutu

sek do ministra edukacji o założenie

Subregionu Mieczysław Kieca, prezydent

Nauk o Zdrowiu. W dalszych planach jest

państwowej wyższej szkoły medycznej

Rybnika Piotr Kuczera oraz Adam Wa-

uruchomienie tu studiów II stopnia oraz

w Rybniku. By otrzymać później jej

woczny, dyrektor Związku Gmin i Po-

studiów podyplomowych. – Trwająca

ministerialną akredytację, trzeba będzie

wiatów Subregionu Zachodniego Woje-

pandemia obnażyła problem niewystarcza-

przedstawić m.in. jej przyszłą, odpowied-

wództwa Śląskiego. Jak informuje Adam

jących kadr medycznych. Ta sytuacja za-

nio liczebną kadrę naukową.

Wawoczny, podpisanie listu intencyjnego

grażająca bezpieczeństwu pacjentów i osób

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

(WaT)

List intencyjny w sprawie utworzenia w Rybniku państwowej wyższej szkoły zawodowej o profilu medycznym podpisano w Kampusie 17 grudnia, od lewej: wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, jego marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego Mieczysław Kieca oraz
dyrektor biura Związku Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny

Samorząd
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STATYSTYKI 2020
RYBNICZANIE 2020

w naszym mieście, okaże się, że po raz kolejny

rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. To tylko

W ostatnim dniu 2020 roku Rybnik miał 127.415

w Rybniku wciąż niestety znacznie więcej osób

o dwa międzynarodowe śluby mniej niż w roku

stałych mieszkańców, czyli o 1.365 mniej niż

umiera, niż się rodzi. A ze względu na pandemię

2019. Zmalała też – z 20 do 12 – liczba ślubnych

na koniec 2019 (spadek o 1,06 proc.). Procen-

ubiegły rok był wyjątkowy. Odnotowano w nim

ceremonii w plenerze.

towo to największy spadek liczby ludności

aż o 1.015 zgonów więcej niż narodzin (w 2019

w XXI wieku, ale zbliżony do tego który nastąpił

o 384). W sumie w 2020 roku w USC sporzą-

IMIONA BEZ ZMIAN

w roku 2018 (-1.313 mieszkańców). Jeśli cho-

dzono 2.180 aktów zgonu (w 2019 – 1.670).

W 2020 roku najchętniej wybieranym (25 razy)

dzi o mieszkańców 27 rybnickich dzielnic, to

W samym Rybniku zmarło 2.148 osób, a więc

imieniem dla dziewczynek była modna już od

tylko 10 z nich odnotowało wzrost ich liczby.

znacznie więcej niż w 2019 (1.646 osoby).

jakiś dwóch dekad Julia. Tylko nieco mniej po-

Największy dzielnica Zamysłów (2,22 proc.),

32 przypadki dotyczyły wpisania zagranicznego

pularne były Zuzanny, Leny, Zofie i Hanny. Po

gdzie liczba mieszkańców wzrosła o 76 osób.

aktu zgonu. (w 2019 – 24).

raz pierwszy w rybnickim rankingu imion mę-

W 17 dzielnicach liczba mieszkańców spadła.

skich zwyciężył Franciszek, który znajdował się

Nominalnie najwięcej – 406 osób – straciła

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

już w czołówce, ale właśnie w 2020 roku okazał

największa z dzielnic Maroko-Nowiny, ale naj-

W ubiegłym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego

się najpopularniejszym imieniem, nadanym tu aż

większy procentowy spadek kolejny rok z rzędu

w Rybniku odnotowano „tylko” 168 rozwodów,

31 razy. Na podium znaleźli się jeszcze Mikołaj

odnotowało Śródmieście (3,29 proc., -228 osób).

czyli o 80 mniej niż w roku 2019, gdy było ich

(23) i lider roku 2019 Szymon (22). Po 18 razy

Jeśli chodzi o dwie zdecydowanie najmniejsze

248. – Niestety nie jest to sygnał, że ludzie nagle

nadano imiona Antoni i Filip. Wśród najrzadziej

dzielnice, to liczba mieszkańców Stodół zmalała

przestali się rozwodzić. To raczej efekt przesto-

nadawanych znalazły się m.in: Tatiana, Marta

o trzy osoby, a Grabowni o trzy osoby wzrosła.

jów w sądach, w których ze względu na pande-

czy Beata oraz Teodor i Kordian.

mię rozprawy były przesuwane. Na początku

NA PLUSIE
Chwałęcice – 1.847 (+20); Golejów – 2.318
(+29); Gotartowice – 3.653 (+45); Grabownia
– 783 (+3); Kamień – 4.406 (+46); Meksyk –
2.552 (+22); Ochojec – 2.104 (+32); Orzepowice
– 3.673 (+47); Radziejów – 1.822 (+7); Zamysłów
– 3.496 (+76); Zebrzydowice – 3.308 (+58)

stycznia tylko jednego dnia zarejestrowaliśmy aż

WIĘCEJ BEZROBOTNYCH

20 rozwodów, które orzeczono jeszcze w roku

31 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy

ubiegłym. Zdarza się że wyroki spływają do nas

w Rybniku zarejestrowanych było 2.469 ryb-

nawet po trzech miesiącach – wyjaśnia Angelika

niczan. To więcej niż przed rokiem (1.650 na

Naczyńska-Lyp, kierownik rybnickiego USC.

koniec 2019). Wzrosła więc również stopa bezrobocia w Rybniku – z 2,9 proc. (listopad 2019

ZAMASKOWANE ŚLUBY

roku) do 4,2 proc. w listopadzie roku ubiegłego.

– Panowie zwykle zakładają maseczki medyczne,

Więcej jest również pracujących w mieście cu-

za to panie często dobierają je do sukni, traktując

dzoziemców – w ubiegłym roku w rybnickim

jak dodatkową ozdobę – mówi Angelika Naczyń-

urzędzie pracy zarejestrowano 4.654 oświadcze-

ska-Lyp kierownik rybnickiego Urzędu Stanu

nia o powierzeniu im pracy. Z ponad 5 mln zł

Cywilnego o ślubnej modzie maseczkowej, którą

przeznaczonych na aktywizację osób bezrobot-

wymusiła pandemia. Wpłynęła ona nie tylko na

nych w minionym roku wsparcie otrzymały 602

wizerunek młodej pary, ale też na liczbę zawie-

osoby. Najbardziej popularne były staże (252

ranych małżeństw. W 2020 roku w rybnickim

osoby) i dotacje na założenie własnych firm,

USC sporządzono jedynie 513 aktów małżeń-

a powstało ich w sumie 102. W 2020 roku na

stwa, czyli o 165 mniej niż w 2019, gdy było ich

zgłoszonych przez pracodawców 3.739 wol-

678. Spadła nie tylko liczba ślubów cywilnych

nych miejsc pracy wydano 2.276 skierowań.

MNIEJ NIEMOWLĄT, WIĘCEJ
ZGONÓW

– z 300 do 210 w 2020 roku, ale i ślubów kon-

W ubiegłym roku PUP wypłacił 69.126.435 zł na

kordatowych (tzw. kościelnych) – z 317 w roku

ratowanie zagrożonych miejsc pracy w ramach

W minionym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego

2019 do 251 w minionym.

tarcz antykryzysowych. 8.310 firm otrzymało

NA MINUSIE
Boguszowice Osiedle – 9.928 (- 227); Boguszowice Stare – 7.406 (- 93); Chwałowice – 6.852
(-208); Kłokocin – 2.554 (-21); Ligota-Ligocka
Kuźnia – 3.964 (-12); Maroko-Nowiny – 17.234
(-406); Niedobczyce – 11.840 (-166); Niewiadom – 4.443 (-27); Paruszowiec-Piaski – 4.250
(-10); Popielów – 3.246 (-15); Rybnicka Kuźnia
– 3.349 (-21); Północ – 6.905 (-151); Smolna –
6.287 (-143); Stodoły – 586 (-3); Śródmieście
– 6.705 (-228); Wielopole – 1.904 (-19).

w Rybniku sporządzono 1.259 aktów urodzenia

mikropożyczki (łączna kwota 41.356.213 zł),

(w 2019 było ich 1.448), z czego 1.133 dotyczyło

ŻONA Z PARAGWAJU

937 przedsiębiorstw skorzystało z dofinanso-

urodzeń w samym Rybniku, a 126 – wpisania do

– W ubiegłym roku w rybnickim urzędzie od-

wania kosztów wynagrodzeń pracowników

rejestru zagranicznych aktów urodzeń. W ubie-

było się dziesięć międzynarodowych ślubów,

(20.847.792 zł), a 1.201 osób – z dofinansowa-

głym roku w samym tylko Rybniku urodziło

a związki zawierali tutaj obywatele Paragwaju,

nia kosztów samozatrudnienia (6.602.430 zł).

się o 129 dzieci mniej niż w 2019, ale co gorsze,

Algierii, Turcji, Rosji, Ukrainy i Kamerunu –

64 firmy dostały dotacje branżowe dla mikro

jeżeli liczbę urodzin zestawimy z liczbą zgonów

wylicza Janina Grabowska, zastępca kierownika

i małych przedsiębiorstw.
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osób, które tam trzeźwiały, jest znacznie krótsza,

kapitalnego remontu mieszkań przez przyszłych

239 to łączna liczba obejmująca z jednej strony

bo wiele z nich trafiło tam po kilka razy. Pierw-

ich najemców. Jeśli chodzi o najem lokali użytko-

wydane w ubiegłym roku w urzędzie miasta po-

sza trójka rekordzistów wylądowała w chorzow-

wych, to nowych umów zawarto w ubiegłym roku

zwolenia na budowę, a z drugiej przyjęte zgło-

skim przybytku 33, 23 i 21 razy (rekordzista roku

39, a na koniec roku ZGM dysponował 6 wolnymi

szenia o budowie budynków mieszkalnych. Jedne

2019 odwiedził izbę 52 razy). Najwięcej mocno

lokalami. Czynszowe zadłużenie lokatorów i na-

i drugie obejmują łącznie 346 budynków, z czego

nietrzeźwych rybniczan trzeźwiało tam w kwiet-

jemców lokali użytkowych wynosiło 31 grudnia

305 to budynki mieszkalne jednolokalowe, 31 –

niu, maju i czerwcu, odpowiednio: 105, 100

łącznie prawie 52,5 mln zł. Z możliwości odpraco-

budynki dwulokalowe, a 10 to budynki wieloro-

i 103. Wszystko to kosztowało budżet miasta

wania zadłużenia skorzystało w ubiegłym roku 77

dzinne, w których będzie w sumie 521 mieszkań

215 tys. zł. Ta kwota to różnica między faktycz-

lokatorów, którzy łącznie odpracowali 242 tys. zł.

(460 w roku ubiegłym). Ponadto wydano pozwo-

nymi kosztami pobytu rybniczan w chorzowskiej

lenia na budowę 8 budynków usługowych i 2 bu-

placówce a kwotą, którą od nich wyegzekwowa-

STATYSTYKI URZĘDU MIASTA

dynków przemysłowo-magazynowych.

no. Według cennika standardowy pobyt w izbie

W 2020 roku stronę internetową magistrackie-

wytrzeźwień kosztuje 250 zł od osoby.

go Biuletynu Informacji Publicznej odwiedziło

WYPADKI

189.135 użytkowników, którzy dokonali łącznie

W minionym roku na rybnickich drogach do-

SAMOCHODY

blisko 1,5 miliona odsłon. Rośnie liczba abonen-

szło do 57 wypadków, w których zginęło 6 osób,

Mimo kolejnego spadku liczby mieszkańców,

tów miejskiego serwisu SMS-owego. Na koniec

a rannych zostało 58. Kolizji, w których nikt nie

a także trwającej pandemii i związanych z nią

roku było ich 7.934. Z kolei 3.059 zarejestrowa-

ucierpiał, odnotowano 1.037.

obostrzeń, na koniec 2020 roku były w Rybniku

nych użytkowników miał na koniec roku portal

zarejestrowane 74.183 samochody osobowe, czyli o

Rachunki, z pomocą którego nie wychodząc

ZIELEŃ MIEJSKA

2.108 więcej niż na koniec 2019. Wszystkich pojaz-

z domu można zapłacić m.in. miejskie podatki

Miejscy ogrodnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej

dów było łącznie 113.386, w tym 187 zabytkowych

oraz powszechną opłatę śmieciową.

posadzili w ubiegłym roku na terenie Rybnika

(powyżej 25 lat), 37 elektrycznych osobowych (36

162 drzewa 19 różnych gatunków. Najwięcej – 41

na koniec 2019) i 2 elektryczne ciężarówki.

klonów zwyczajnych przy ul. Bolesława Chro-

POMOC SPOŁECZNA
W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej

brego. Wysadzili też kilkaset krzewów różnych

AUTOBUSY Z LIMITAMI

w Rybniku udzielił pomocy w formie zasiłków

gatunków i odmian oraz kilka tysięcy bylin.

Kursujące z powodu epidemicznych obostrzeń

oraz usług opiekuńczych 1.917 rodzinom i oso-

z niewielką liczbą pasażerów (obowiązkowe li-

bom samotnym na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

mity) miejskie autobusy przejechały w ubiegłym

Wydano 197 skierowań do schronisk (m.in.

roku łącznie blisko 4,8 mln km. Nie licząc skaso-

w Rybniku i Przegędzy). Ośrodek sfinansował

Na koniec roku 2020 w zasobach miejskiego Zakła-

wań biletów okresowych z aplikacji, przewiozły

17 pogrzebów osób samotnych lub nieposiada-

du Gospodarki Komunalnej były 4.432 mieszkania

4.004.461 pasażerów. Dla porównania: w ubie-

jących rodzin. Zespół ds. Przemocy prowadził

(ubyły 42). Z lokatorami mieszkań komunalnych

głym roku autobusowych kursów było łącznie

478 procedur Niebieskiej Karty w 369 rodzinach.

zawarto 278 umów najmu, ale liczba ta obejmu-

prawie 5,2 mln km, zaś pasażerów niespełna

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

je zarówno nowych najemców, jak i tych, którzy

7,2 mln, czyli o ponad 3 mln więcej. Z powodu

wypłacano 15.615 rodzinom na rzecz 25.084 dzie-

przedłużyli dotychczasowe umowy bądź zawarli

epidemii w ubiegłym roku zawieszono trzy linie

ci. Łączna kwota wypłat popularnej „pięćsetki”

ponowne. Podpisano też 21 umów dotyczących ka-

nocne (N1,3 i 4) oraz kursy linii 43A i 42. Z ko-

wyniosła ponad 143 mln zł. Rekordzistą jest dzie-

pitalnego remontu mieszkania przez przyszłych jego

lei od października zawieszone są kursy szkolne,

sięcioosobowa rodzina z siedmiorgiem dzieci, po-

najemców. Jeśli chodzi o najem lokali użytkowych,

oznaczone literą „S”.

bierająca 500+ w wysokości 3500 zł miesięcznie.

to nowych umów zawarto w ubiegłym roku 39. Na

Świadczenie „Dobry Start”, czyli jednorazowe 300

koniec roku ZGM dysponował 6 wolnymi lokalami

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ I DZIAŁEK

zł wyprawki szkolnej dla uczniów poniżej 18. roku

użytkowymi. Z kolei czynszowe zadłużenie lokato-

W minionym roku najemcom sprzedano z bo-

życia, przyznano 11.061 rodzinom (15.681 dzie-

rów i najemców lokali użytkowych wynosiło łącz-

nifikatami 41 mieszkań komunalnych. Łączne

ciom). Koszt programu wyniósł ponad 4,7 mln zł.

nie prawie 52,5 mln zł. Z możliwości odpracowania

wpływy z tych transakcji wyniosły 860.915 zł (21

Z funduszu alimentacyjnego korzystały 722 ro-

zadłużenia skorzystało w ubiegłym roku 77 osób,

sprzedaży na raty). Najmniejsze ze sprzedanych

dziny, które pobierały świadczenia na rzecz 1.004

które łącznie odpracowały 242 tys. zł.

mieszkań miało niespełna 32 m 2 , a największe

dzieci w łącznej kwocie prawie 4,6 mln zł.

prawie 64. Za najtańsze mieszkanie nabywca

W minionym roku w Miejskim Domu Pomocy

IZBA WYTRZEŹWIEŃ

zapłacił 7.881 zł, zaś za najdroższe 64.153 zł.

Społecznej przy ul. Żużlowej przebywało 176

Do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie, z którą

Spieniężono też 11 wolnych mieszkań w drodze

osób (117 kobiet i 59 mężczyzn). Zmarło 38 pod-

miasto współpracuje od kilku już ładnych lat,

przetargu, uzyskując łącznie 1.224.570 zł.

opiecznych. Przyjęto 26 nowych mieszkańców

trafiło w ubiegłym roku 1.041 osób, w tym 102

Na koniec roku 2020 w zasobach miejskiego

(14 kobiet i 12 mężczyzn), a w kolejce oczekują

kobiety (w 2019: 1.015 osób, w tym 91 kobiet).

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej były 4.432

52 osoby (32 kobiety i 20 mężczyzn).

To oczywiście ujęcie statystyczne, faktyczna lista

mieszkania. Podpisano 21 umów dotyczących

Samorząd
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ZMIANY
W „CZYSTYM POWIETRZU”
– Jest łatwiej, szybciej, więcej i z naciskiem na promocję najbardziej
ekologicznych rozwiązań – mówi Michał Toman, koordynator rybnickiego punktu „Czyste powietrze” o ubiegłorocznych zmianach w rządowym programie, który dofinansowuje likwidację starych pieców
węglowych i zachęca do kompleksowej termomodernizacji domów.
Program „Czyste powietrze”, którego celem jest walka
z głównymi twórcami smogu, czyli wykorzystywanymi
w domach jedno- i wielorodzinnych starymi kotłami na
węgiel lub drewno, funkcjonuje od września 2019 roku.
W maju program został zmodyfikowany, dzięki czemu
łatwiej jest wypełnić i złożyć wniosek na wymianę pieca
oraz otrzymać wyższą dotację na sfinansowanie proekologicznej inwestycji.

O dotację nie mogą się ubiegać osoby, których budowa domu trwa, za to na dofinansowanie można liczyć
również wtedy, gdy już wymieniliśmy stary piec (wcześniej
wniosek należało złożyć przed rozpoczęciem prac). Wniosek należy złożyć do sześciu miesięcy od daty pierwszej
faktury. Wysokość dotacji jest powiązana z efektem ekologicznym inwestycji i największe wsparcie można otrzymać,
decydując się na bezemisyjne źródła ciepła. – Na kocioł

Jest łatwiej

węglowy otrzymamy do 3 tys. zł (30 proc. kosztów), na

Dotację można przeznaczyć również na montaż

8

Bonus za ekologię

piec gazowy 4,5 tys. zł lub 6 tys. 750 zł, gdy doprowadza-

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wen-

my gaz do budynku. Z kolei za podłączenie domu do sieci

tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji

ciepłowniczej dotacja może wynieść nawet 10 tys. zł (do 50

fotowoltaicznej, a także ocieplenie przegród budowlanych,

proc. poniesionych kosztów). Wysoko premiowane są rów-

wymianę okien i drzwi oraz na wykonanie dokumentacji.

nież pompy ciepła: tu maksymalna dotacja wynosi 9 tys. zł

Teraz wniosek jest mniej skomplikowany, a część wymaga-

(do 30 proc.), ale już za instalację gruntowej pompy ciepła

nych dokumentów zastąpiły oświadczenia. Wniosek można

możemy otrzymać nawet 20.250 zł (45 proc. kosztów). To

przesyłać już nie tylko pocztą, ale również przez internet.

konkretna zachęta do inwestowania właśnie w te źródła

Tu z pomocą przychodzi portal beneficjenta Wojewódzkie-

ciepła – wylicza Michał Toman. Co ważne, do wniosku

go Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach (portal.

należy dołączyć zaświadczenie o zezłomowaniu starego

wfosigw.pl), a gdy posiadamy profil zaufany, również ser-

pieca, bo w przeszłości zdarzały się próby ich odsprzedaży

wis gov.pl.

lub pozostawiania jako awaryjnego źródła ciepła.

Szybciej i więcej

Gaz w czołówce

WFOŚ szybciej rozpatrzy naszą sprawę – teraz ma

Od lutego 2020 roku punkt konsultacyjny w Kam-

na to już nie 90, a 30 dni. Szybciej też otrzymamy pienią-

pusie przy ul. Rudzkiej prowadzi fundacja Europejski

dze: do tej pory przelew docierał do inwestora nawet po

Instytut Outsourcingu, która po wygraniu kolejnego

roku, teraz środki wpływają na konto średnio po trzech

ogłoszonego przez miasto konkursu będzie pomagać ryb-

miesiącach od złożenia kompletnego wniosku o płatność.

niczanom w pozyskiwaniu dotacji do końca roku. Od lu-

Zamiast dotychczasowych siedmiu, wprowadzono dwa

tego do grudnia ubiegłego roku rybniczanie złożyli tu 423

poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony.

wnioski na łączną kwotę przeszło 4 mln 961 tys. zł. Byli

Z tego drugiego mogą skorzystać gospodarstwa domowe,

to najczęściej mieszkańcy dzielnic: Rybnika-Północy, Bo-

w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza

guszowic Starych, Kamienia, Zebrzydowic, Niedobczyc,

1.400 zł netto (1.960 zł w przypadku gospodarstw jedno-

Gotartowic i Zamysłowa. Blisko 50 proc. z nich zainstalo-

osobowych). – Każdy, kto chce skorzystać z podwyższo-

wało kotły gazowe, nieco ponad 30 proc. węglowe, prawie

nego dofinansowania, musi dołączyć do wniosku o do-

10 proc. opalane pelletem, a 8 proc. wybrało pompy ciepła.

tację zaświadczenie o dochodach, które wydaje Ośrodek

– Gdyby poszczególne dzielnice miały ustalone terminy

Pomocy Społecznej przy ul. Raciborskiej 20 – dodaje

podłączenia do gazociągu, a mieszkańcy otrzymali zapew-

Michał Toman.

nienie gazowni o podłączeniu ich domów przed końcem

Miasto

2021 roku, zapewne jeszcze więcej osób decydowałoby się na kotły gazowe – podsumowuje
Michał Toman.
W 2020 roku rybniczanie złożyli najwięcej wniosków o dotacje z programu „Czyste
powietrze” w całym województwie. W sumie
1.228 wniosków, podczas gdy mieszkańcy Jaworzna, które uplasowało się na drugim miejscu w regionie – 451. Natomiast od początku funkcjonowania programu, który ruszył

Oni mówią: Gańba!
– Gańba! – przekonują żużlowiec Kacper Woryna i szefowa rady seniorów
Stefania Forreiter. – Gańba! – stwierdza ksiądz Wojciech Iwanecki i bizneswoman Magdalena Moczała. Krótki spot ze śląskim wstydem w roli
głównej jest kolejnym, po ulotkach, elementem antysmogowej kampanii,
w której miasto przypomina o konieczności wymiany starych pieców.

w 2018 roku, rybniczanie złożyli 1.822 wnioski
o dotacje na łączną kwotę 22 mln 320 tys. zł.
Na dzień 15 stycznia umowy w sprawie dotacji
podpisało 1.378 rybniczan, a WFOŚ wypłacił
mieszkańcom Rybnika dotacje o łącznej wartości ponad 5 mln 866 tys. zł.

Harmonogram pracy
punktu informacyjnego
„Czyste powietrze”

(D)

Ulotka zatytułowana „Gańba! Kopciu-

choćby w wypełnieniu wniosku o dofinan-

chy trują nas wszystkich” trafiła do wszystkich

sowanie do wymiany pieca. Przewodnicząca

domów jednorodzinnych na terenie Rybnika.

Rybnickiej Rady Seniorów Stefania Forreiter

Właściciele 14.000 tysięcy z nich muszą wy-

uważa, że wiek nie ma znaczenia, bo to, czym

mienić stare kotły do końca roku. – Tu gra

oddychamy, jest tak samo ważne dla starszych,

toczy się o nasze życie. Nie mamy nic cen-

jak i młodszych. – Gańba! Kopciuchy trują nas

niejszego. W to zawsze warto inwestować

wszystkich: od juniora do seniora – przeko-

– apeluje Piotr Kuczera. Prezydent wystąpił

nuje.

również w spocie publikowanym w mediach

W ramach rybnickiej akcji informacyjnej

LUTY

społecznościowych, wspólnie z mieszkańca-

pod hasłem „Gańba!” rozdano już 40 tysięcy

mi-ambasadorami tej antysmogowej akcji.

ulotek, przy drogach wjazdowych do miasta

Poniedziałki: 1, 8, 15 lutego od 14 do 19

Jednym z nich jest duszpasterz akademicki ks.

umieszczono 7 billboardów, a na 72 tablicach

Wtorki: 2, 9, 16, 23 lutego od 8 do 14

Wojciech Iwanecki. – Niech czarny rybnicki

informujących o wydarzeniach kulturalnych –

dym nie przykrywa zwykłej ludzkiej serdecz-

kampanijne plakaty. O konieczności wymiany

ności i sąsiedzkiej wrażliwości – mówi ksiądz,

pieców przeczytacie też w naszej gazecie.

Czwartki: 4, 11, 18 lutego od 8 do 15
25 lutego od 12 do 19

który zachęca do tego, by pomagać sąsiadom

(S)
ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Środy: 3, 10, 17, 24 lutego od 8 do 15

Sobota: 6 lutego od 8 do 13
Piątki nieczynne
Pracownicy punktu konsultacyjnego
programu „Czyste powietrze” obsługują
mieszkańców na terenie Kampusu przy ul.
Rudzkiej 13 (budynek C, II piętro, pokój 3.2).
Konieczne jest wcześniejsze umówienie
wizyty. Można to zrobić za pomocą formularza na stronie www.czystepowietrzedlarybnika.pl bądź pod numerem telefonu:
517 664 090. Każdy, kto nie będzie mógł
dotrzeć na umówione spotkanie, proszony
jest o poinformowanie o tym pracownika
punktu. W czasie wizyt obowiązują maseczki, własny długopis i dezynfekcja dłoni przed
wejściem. Nadal możliwe jest uzyskanie
porady drogą telefoniczną, mailową (czystepowietrze@feio.pl) lub za pośrednictwem
Skype’a (Czyste Powietrze Rybnik). Ze strony czystepowietrzedlarybnika.pl można też
pobrać kwestionariusz i wypełniony oddać
w punkcie. Na jego podstawie pracownik
wypełni wniosek i poinformuje o terminie
jego odbioru.

Samorząd
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Nowy rok przynosi kilka nowości w gospodarce odpadami. To nie tylko wzrost
powszechnej opłaty śmieciowej do 24 zł miesięcznie
od osoby, ale również konieczność gromadzenia bioodpadów w plastikow ych
pojemnikach, które aktualnie
są rozprowadzane nieodpłatnie w kolejnych dzielnicach. To
jedyny rodzaj odpadów, których odbiór będzie wkrótce
limitowany.
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ZDJ. WACŁAW TROSZKA

MIASTO

BIOKUBŁY
DLA
DZIELNIC

Do 25 stycznia
pracownicy firmy
Eko wydali mieszkańcom 18 dzielnic
8485 pojemników
na bioodpady (najwięcej w Kamieniu
– 869)

Do 4 lutego ma potrwać dystrybucja

ich w workach. Po zakończeniu dystry-

i społecznicy, dzięki którym pracownicy

w dzielnicach pojemników na bioodpady.

bucji pojemników w dzielnicach, czyli

Eko odpowiedzialni za część „papierkową”

Jako ostatni 4 lutego odbiorą je (na Stadio-

od 5 stycznia, pracownicy obsługującej

operacji mogli obsługiwać mieszkańców

nie Miejskim przy ul. Gliwickiej) miesz-

Rybnik firmy Eko w wyznaczonych har-

w zadaszonych pomieszczeniach.

kańcy dzielnicy Północ.

monogramami terminach będą odbierać

Informacje na temat obowiązujących
w Rybniku zasad gospodarowania odpa-

Nieodpłatnie (w ramach opłaty śmie-

z posesji już wyłącznie bioodpady zebrane

ciowej) kubły odbierają gospodarze bu-

w pojemnikach oraz ewentualnie w jesz-

dami w naszym mieście można uzyskać

dynków jedno-, dwu- i kilkurodzinnych,

cze jednym dodatkowym o maksymalnej

pod nr. telefonu: 32 43 92 046. Można

których mieszkańcy opłacają powszechną

pojemność 240 litrów. Jak na razie popu-

je również znaleźć na stronie interneto-

opłatę śmieciową, wynoszącą od tego roku

larne „zielone” to jedyna frakcja odpadów,

wej miasta (rybnik.eu) w rozdziale „Dla

24 zł miesięcznie od osoby. Posesjom, któ-

której odbiór będzie wkrótce limitowany.

mieszkańców”, a tam w zakładce „Odpady

re zamieszkuje do ośmiu osób, przysługu-

Właściciele dużych posesji martwią się już,

komunalne”

je pojemnik o pojemności 120 litrów, zaś

jak w tych dwóch pojemnikach w sezonie

Powszechną opłatę śmieciową (24

tym, na których zamieszkuje więcej osób,

wiosenno-letnim zmieszczą skoszoną tra-

zł miesięcznie od osoby) należy wpłacać

240-litrowy. Dystrybucja pojemników

wę, a jesienią liście. W myśl założeń miej-

na indywidualne konto w ratach kwartal-

nie obejmuje oczywiście bloków i posesji

skiej polityki to, co się w nich nie zmieści,

nych: do 20 marca; do 20 czerwca; do 20

korzystających ze śmieciowej ulgi (6 zł na

będą musieli na własną rękę zagospoda-

września i do 20 grudnia.

posesję miesięcznie) za to, że wszystkie

rować bądź wywieźć do Punktu Selek-

bioodpady trafiają do kompostownika

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(warunkiem przyznania ulgi jest dekla-

działającego przy składowisku odpadów

racja złożona w urzędzie miasta). Zresztą

przy ul. Kolberga lub do miejskiej kom-

z tych posesji bioodpady nie są odbierane.

postowni funkcjonującej w sąsiedztwie

Ci, którzy nie odebrali pojemnika w wy-

obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej na

znaczonym dla jego dzielnicy terminie,

Zamysłowie.

nie muszą się przejmować, bo jeszcze do

Jak powiedział nam Jarosław

końca czerwca będą funkcjonować trzy

Konsek z firmy Eko, dystrybucja po-

stałe punkty ich dystrybucji, w których

jemników przebiega bardzo spraw-

bez rejonizacji będzie można je odebrać.

nie, w czym mają swój udział również

Wyposażenie domostw w kubły na

działające w dzielnicach ochotnicze

bioodpady ma wyeliminować gromadzenie

straże pożarne, a także samorządowcy

Miasto

(WaT)

Do końca czerwca pojemniki
na odpady biodegradowalne
będą wydawane bez
rejonizacji w trzech
punktach:
• baza firmy EKO przy ul. Przemysłowej 35
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski: wtorki od
7 do 17 i czwartki od 7 do 15
• baza Transgóru przy ul. Jankowickiej 9
w dzielnicy Śródmieście: poniedziałki
i środy od 7 do 15
• była baza firmy ZEF przy ul. Pod Lasem
70B w dzielnicy Zamysłów: wtorki
i czwartki od 7 do 15

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Obostrzenia
a sprawa
karuzeli
W przedświątecznym wydaniu „GR” zapowiedzieliśmy,
że widokowy diabelski młyn będzie się kręcić na rynku
do 10 stycznia. Taki był plan, ale storpedowało go rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia wprowadzające
narodową kwarantannę.
Widokowa, jak to określano, karuzela miała być
i była jedną z atrakcji przedświątecznego jarmarku, ale że
cieszyła się dużą popularnością, jej właściciel – rodzinna
firma z Leszna – postanowił zawrzeć z miastem kolejną
umowę w sprawie dzierżawy płyty rynku do 12 stycznia.
Gdy jednak okazało się, że w ramach walki z pandemią,
na mocy wspomnianego rozporządzenia, od poniedziałku
28 grudnia w ramach tzw. narodowej kwarantanny będą
obowiązywać kolejne, surowsze obostrzenia, w urzędzie
miasta zapadła decyzja, że umowa z właścicielem diabelskiego młyna zostanie rozwiązana. Jak dowiedzieliśmy się
w magistracie, ostatecznie rozwiązano ją za porozumieniem stron. To dlatego, wbrew temu, co zapowiadaliśmy
w grudniowej „GR”, ostatni chętni skorzystali z widokowej karuzeli 23 grudnia, czyli w ostatnim dniu jarmarku.
(WaT)

Szczepionkowa pomoc
dla niepełnosprawnych

EPIDEMIA

Osoby mające już wyznaczony termin szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które nie będą w stanie same dotrzeć do jednego z 11 wyznaczonych
punktów szczepień będą mogły skorzystać z darmowego transportu.

w Rybniku
Zakażonych od

Potrzebę taką trzeba jednak wcześniej zgłosić tele-

samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Zarejestrować

początku epidemii:

fonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej, dzwo-

się na szczepienie można przez internet, korzystając

niąc pod nr 517 824 097 (od poniedziałku do piątku

z e-Rejestracji dostępnej na stronie internetowej pa-

6201

między 8 a 16). W godzinach pracy OPS-u można

cjent.gov.pl. Można też zadzwonić na całodobową,

też dzwonić pod nr 32 43 99 302. Telefonicznie

bezpłatną infolinię – tel. 989, wysłać SMS o treści

mają tam być również udzielane informacje na

SZCZEPIMY SIĘ pod numer 664 908 556, lub

temat samych szczepień. Darmow y transport

skontaktować się z wybranym punktem szczepień.

przysługuje osobom posiadającym aktualne orze-

Aktualne informacje na temat szczepień i walki

czenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

z pandemią w Rybnik m.in. listę punktów szczepień

(kod R lub N lub odpowiednio I grupa) oraz oso-

można znaleźć na stronie miasta (rybnik.eu) w Ak-

bom powyżej 70. roku życia, które nie są w stanie

tualnościach (Koronawirus w Rybniku).

Samorząd

Ofiar śmiertelnych:
164

stan na dzień
25.01.2021
wg danych publikowanych na stronie
gov.pl

(WaT)
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Uczniowie SP nr 5
spędzają przerwy
w wyznaczonych
strefach

SZKOŁY DLA WYBRANYCH
– Bez względu na to, jak dobrze jest prowadzone, zdalne nauczanie nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu z uczniami – mówi Krzysztof Sass, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 w Niedobczycach, do której 18 stycznia wróciła ponad setka uczniów klas I-III.
W 34 miejskich podstawówkach jest ich w sumie 3.866.
W swoich szkołach nie byli od 9 listopada,
kiedy musieli przejść na zdalne nauczanie.
– Mamy w szkole również trzy oddziały
przedszkolne, a w nich 56 dzieci, więc przez
cały czas działaliśmy, przestrzegając oczywiście ustalonych procedur. Nasza szkoła
docelowo może pomieścić nawet 1.200 uczniów, a obecnie jest ich 315, więc w miarę
sprawnie mogliśmy wszystko zorganizować.
Zapewniliśmy odpowiednią liczbę wejść do
budynku, w których pracownicy obsługi
dezynfekują dzieciom ręce. Każda klasa ma
dedykowaną jedną salę lekcyjną, a przerwy
są tak zorganizowane, by dzieci z różnych
klas się ze sobą nie spotykały. Wypracowaliśmy procedury wydawania posiłków i doprowadzania pierwszaków do sal, a zgodnie
z nowymi wytycznymi w świetlicy przebywa mniej osób. Jesteśmy wyposażeni w maseczki, środki ochrony osobistej i utrzymujemy dystans, mamy izolatorium, a przez
cztery dni w tygodniu – pomoc higienistki.
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Oczywiście zawsze będą pewne obawy, ale
już jesienią skutecznie przetestowaliśmy te
rozwiązania – ocenia Krzysztof Sass. Ważąc
plusy i minusy powrotu najmłodszych uczniów do szkół, dyrektor SP nr 22 zwraca też
uwagę na trudną sytuację ich rodziców, którzy przez cały czas musieli zapewnić swoim
dzieciom opiekę, ale również na samych
uczniów i ich prawidłowy rozwój. – Młodzi ludzie potrzebują kontaktu ze swoimi
rówieśnikami i budowania relacji z innymi.
Proces uspołeczniania ma dla ich rozwoju
ogromne znaczenie – mówi dyrektor SP nr
22. 13 stycznia ośmioro pracowników tej
placówki poddało się darmowym i dobrowolnym testom na obecność SARS-Cov-2.
Ze wszystkich miejskich podstawówek na
takie badania zapisało się 287 nauczycieli
(z 566) i 228 pracowników administracji
i obsługi (z 619). Zgodnie z wytycznymi
sanepidu wśród testowanych miało nie być
tzw. ozdrowieńców. – Nauczyciele podeszli

Miasto

do testów bardzo odpowiedzialnie – mówi
Maria Stachowicz-Polak, dyrektorka SP nr
19 w Kłokocinie, z której przetestowało się
pięć osób; wszyscy, którzy mogli. Okazali
się zdrowi i 18 stycznia wrócili do stacjonarnego nauczania. – Wracamy z ulgą, ale
też z pewnymi obawami. Jednorazowe testy
nie zapewniły pełnego komfortu pracy, bo
przecież nie żyjemy w próżni i potencjalnie
już po przebadaniu każdy przetestowany
mógł się zarazić, więc być może lepszym
rozwiązaniem byłoby jednak szczepienie nauczycieli i personelu przed otwarciem placówek? Oczywiście w szkole wypracowaliśmy
już odpowiednie procedury postępowania
i przestrzegamy zaleceń, więc zakładam, że
sobie poradzimy, tak jak jesienią, kiedy przez
pewien czas w szkole uczyły się wyłącznie
klasy I-III – podsumowuje dyrektorka kłokocińskiej placówki, do której 18 stycznia
wróciło stu uczniów.
(S)

DROGOWIEC
RYBNICKI
Plan wykonany
Zaplanowane na ubiegły rok inwestycje drogowe w mieście zostały zrealizowane. Ostatnia z nich – budowa
przepustu w miejscu mostu na Potoku
Radziejowskim w ciągu ul. Okulickiego
– została zakończona w styczniu.
Zaplanowane inwestycje
Na ten rok nie zaplanowano tak
dużych inwestycji jak np. niedawna
modernizacja, a faktycznie budowa
nowego wiaduktu na ul. Żorskiej. Kontynuowane będą natomiast remonty
chodników oraz naprawy nawierzchni
bitumicznych dróg. Ostateczny zakres
tych robót zostanie jednak ustalony
dopiero w lutym po pierwszej

– Mam świadomość potrzeb, jeśli chodzi
o budowę i modernizację rybnickich dróg,
jednak możliwości w tym względzie mocno
ogranicza tegoroczny budżet miasta – mówi
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel.

poważnej korekcie tegorocznego budżetu miasta.
Od podstaw przebudowana zostanie
ul. Śniadeckiego w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Modernizacja obejmie całą
długość drogi, ale pozostanie ona oczywiście w swoim śladzie.
Zbudowany zostanie solidny parking przy
ul. Cienistej w sąsiedztwie cmentarza
w Niedobczycach. Obecnie funkcjonuje
on w wersji gruntowej, która w czasie
zwłaszcza długich opadów jest bardzo kłopotliwa. To jedna z najbardziej
potrzebnych i oczekiwanych inwestycji
w tej dzielnicy.
W II połowie roku rozpocznie się budowa
ciągów pieszo-rowerowych w Niedob-

czycach i Niewiadomiu, które mają być
kolejną częścią biegnących, tam oczywiście gdzie to możliwe, wzdłuż rzeki
Nacyny rybnickich bulwarów, stanowiących główną rowerową magistralę
Rybnika, nazywaną też jego rowerowym
kręgosłupem.
Przygotowania
na przyszłość
W tym roku rozpoczną się też prace
projektowe nad dokumentacją techniczną
modernizacji ulic Teofila Brzozy, św. Józefa, Ujejskiego i Janiego, a w jeszcze dalszej
perspektywie ul. Zebrzydowickiej.
(r)

W czasie trwającej zimy
Rybnickie Służby Komunalne po raz pierwszy
dbają o stan rybnickiego
10-kilometrowego odcinka regionalnej ekspresówki Racibórz – Pszczyna.
By robić to solidnie i kompleksowo, już wcześniej
zakupiono cztery zasilane gazem nowoczesne
pługopiaskarki. System
pracy jest prosty: dwie
z nich odśnieżają dwa pasy
jednego kierunku, dwie pozostałe kolejne dwa biegnące w przeciwną stronę.
W tym roku do 20 stycznia
działania prowadzono tam
przez 11 dni: 7 i 10 stycznia
oraz ciągiem od 12 do 20,
gdy panowała u nas prawdziwa zima. W tym czasie
samochody RSK przejechały tam łącznie 7.202
km i zużyły 570 ton soli

ZDJ. WACŁAW TORSZKA

Drogowiec rybnicki
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Kąpielisko morsowisko
Kąpielisko na Pniowcu między Chwałęcicami a Stodołami stało się miejskim centrum morsowania.
W najmroźniejszą, jak dotąd, niedzielę 17 stycznia
przed południem kolejne grupy morsów czekały nieomal w kolejce, by wejść do przybrzeżnego przerębla.
Na zdjęciu zażywający lodowatej kąpieli członkowie
Rybnickiej Grupy Biegowej. Z kolei dzięki Rybnickim
Służbom Komunalnym wokół stawu Pniowiec i wokół
toru rolkowego na Paruszowcu zrobiono w śniegu tory
dla miłośników biegówek. Niestety z powodu rychłej
odwilży można z nich było korzystać tylko kilka dni.
ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Wiśniowiec oblegany
W czasie kilkudniowej, ledwie mroźnej i śnieżnej zimy w połowie stycznia
położony vis-à-vis Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej park Wiśniowiec był wręcz oblegany przez miłośników szeroko rozumianego saneczkarstwa i jazdy na byle czym. Pojawili się tam nawet snowboardziści. Po
zakończonej niedawno budowie nowych tras dla miłośników kolarstwa
górskiego przybyło tam również górek i tras dla saneczkarzy.

Nowy wóz OSP Popielów
Strażacy ochotnicy z Popielowa cieszą się z fabrycznie nowego
i kompletnie już wyposażonego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego firmy Man z napędem na cztery koła. Posiada on m.in.
działko wodno-pianowe, wyciągarkę i sprzęt do ratowania m.in. ofiar
wypadków samochodowych. Kosztował 959.400 zł, na co złożyły
się dotacje z kilku źródeł: 549.400 zł dał urząd miasta, który zapłacił
też ponad 8 tys. zł za jego ubezpieczenie; 300 tys. Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy, do którego OSP Popielów należy; a 110 tys.
łącznie Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
W garażu remizy w Popielowie nowy samochód zastąpił mniejszego, miejskiego mana, który służył tutejszym ochotnikom od
2008 roku, a teraz trafił do OSP Orzepowice. W ubiegłym roku do
różnego rodzaju akcji strażacy z Popielowa wyjeżdżali 143 razy.
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Wyburzona kamienica
sąsiadowała z bazyliką
św. Antoniego. Jeśli
prywatny inwestor
zrealizuje swoje plany,
zastąpi ją nowoczesna
bryła niedużego hotelu

WYBUR Z YL I KA M I E N I C Ę ,
WYBUD UJĄ H OT E L

UNIKAJ PONIEDZIAŁKÓW

W ciągu kilku dni zniknęła z powierzchni zie-

przetargu od miasta wyburzoną właśnie kamie-

mi opustoszała od kilku lat XIX-wieczna ka-

nicę, zamierza w jej miejscu wybudować czte-

mienica usytuowana przy ul. Mikołowskiej 11

rogwiazdkowy hotel z 40 pokojami, restauracją

w sąsiedztwie rybnickiej bazyliki św. Antoniego.

i niezbędnym dla hotelowych gości parkin-

Efektowna rozbiórka wiekowego budynku wy-

giem. Czterokondygnacyjny budynek ma mieć

wołała oczywiście spore zainteresowanie prze-

1800 m kw. powierzchni użytkowej i będzie

chodniów i zapewne stała się tematem wielu

oczywiście zajmować więcej miejsca niż stoją-

zdjęć i kręconych telefonami komórkowymi

cy tu wcześniej budynek mieszkalny. Obecnie

filmików. Wyburzono również sąsiadującą

branża hotelarska, jak wiele innych, nie funk-

z kamienicą ruderę, która kiedyś przez krótki

cjonuje, więc trwają niespieszne przygotowania

czas była barem w stylu western, szpecącym

do tej budzącej zaciekawienie inwestycji. Wiele

otoczenie okazałego Antoniczka, jak rybnicza-

wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną

nie nazywają neogotycką bazylikę. Prywatny

się dopiero jesienią. Na razie inwestor uporząd-

inwestor, który w lutym 2018 roku kupił po

kował działkę.

(WaT)

Miasto

Jeżeli możesz, zamiast poniedziałku wybierz
inny dzień tygodnia – doradzają pracownicy
rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. Od
pewnego czasu po każdym weekendzie mieszczący się w rynkowym ratuszu urząd przeżywa
prawdziwe oblężenie.
To już kolejny taki początek tygodnia w tutejszym USC. – W poniedziałki rejestrujemy zwykle ponad 30 zgonów. Na jeden przeznaczamy
średnio ok. 30 minut, dlatego prosimy klientów
USC, aby wzięli to pod uwagę. Sprawy, które
mogą zaczekać warto przełożyć na pozostałe
dni tygodnia, unikając tym samym stania w kolejce – radzi Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik
USC, który pracuje codziennie od 7.30 do 15.30
(bezpośrednia obsługa klientów od 8.00 do
15.00). Poza rejestracją zgonu najlepiej na wizytę w USC umówić się telefonicznie (tel. 32 422
32 10).
(S)
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SPR AW Y SP O Ł ECZNE

Przewodniczący rady mieszkańców Mirosław Drzęźla będący
osobą niepełnosprawną jest
najmłodszym i zapewne też
najaktywniejszym w sieci mieszkańcem MDPS-u

Mieszkańcy Miejskiego
Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Żużlowej od grudnia
korzystają z darmowego
dostępu do bezprzewodowego
internetu. Tzw. hotspot
ułatwia kontakt z bliskimi,
co w czasie epidemii jest im
bardzo potrzebne.

W ŁĄCZNOŚCI
ZE ŚWIATEM
– Cieszymy się, że nasi podopieczni mogą za darmo

był w miejscu, gdzie mieszkał przez wiele lat, dzięki

korzystać z internetu. To ułatwia relacje z rodzinami,

internetowym spacerom może zobaczyć, jak zmieniła

z którymi w każdej chwili mogą się zobaczyć i usły-

się okolica. W czasie epidemii większość parafii trans-

szeć. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odnoszą się do

mituje msze online, można więc uczestniczyć w na-

tego projektu – mówi dyrektor Piotr Mazurek. W na-

bożeństwach w tym kościele, do którego kiedyś się

uce obsługi smartfonów i tabletów pomaga seniorom

chodziło – mówi Mirosław Drzęźla. Sam jest aktyw-

personel, lecz jest też grupa osób, która nie ma proble-

nym internautą, laptop kupił dzięki dofinansowaniu

mów technicznych i świetnie funkcjonuje w wirtual-

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nym świecie. W starania o dostęp do bezpłatnego łącza

nosprawnych. – Nasze budżety są ograniczone, a teraz

zaangażował się przewodniczący rady mieszkańców

nie musimy już liczyć zużytych kilobajtów. Łącze jest

MDPS Mirosław Drzęźla. – Kiedyś podczas świątecz-

dobrej jakości, bezawaryjne, wszystko działa jak trzeba –

nego spotkania z władzami miasta składaliśmy sobie

wyjaśnia nasz rozmówca. Epidemia uniemożliwia pod-

życzenia z prezydentem Piotrem Kuczerą i jego za-

opiecznym MDPS wspólne aktywności takie jak próby

stępcą Piotrem Masłowskim. Kiedy prezydenci dodali

chóru czy spotkania w większym gronie. – Rozumiemy

tradycyjnie, żeby mi się spełniło to, czego sobie życzę,

sytuację i szanujemy wprowadzone zasady. Tym bar-

powiedziałem o życzeniu darmowego internetu. Przed-

dziej się cieszymy, że mamy nieograniczony dostęp do

sięwzięcie udało się zrealizować w grudniu, tuż przed

sieci i jesteśmy aktywnymi uczestnikami wirtualnego

świętami Bożego Narodzenia – wspomina Mirosław

świata – dodaje Mirosław Drzęźla.

Drzęźla. Internet bez limitu to przede wszystkim możliwość stałego kontaktu z bliskimi i znajomymi. Izolacja

Środki na ten cel miasto pozyskało w ramach unijnej Inicjatywy WiFi4EU, finansowanej bezpośrednio

związana z epidemią, a często też niepełnosprawność

z Komisji Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę”.

i trudności w samodzielnym poruszaniu się sprawiają,

W ramach tego przedsięwzięcia w Rybniku działa 15

że bezpośrednie spotkania są niemożliwe. Teraz, jeśli

nowych hotspotów, m.in. na stadionie miejskim przy

tylko stan zdrowia pozwala na korzystanie z urządzeń

ul. Gliwickiej, przy tężni solankowej na Paruszowcu,

elektronicznych, w zasadzie nie ma ograniczeń. – Dziś

przy kompleksie Juliusz czy w Industrialnym Centrum

świat realny coraz bardziej jest obecny w rzeczywisto-

Kultury w Niewiadomiu.

ści wirtualnej. Ma to swoje plusy: ktoś, kto dawno nie
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(m)

Czapka,
jakiej nie było
– 19. edycja charytatywnej akcji Czapka św. Mikołaja była

Jego wiedzę i wkład w rozwój

wyjątkowa ze względu na trudną sytuację epidemiczną oraz

branży wielokrotnie nagradzano

sam jej przebieg. Przenieśliśmy ją do internetu, tworząc

resortowymi i państwowymi od-

konto bankowe i przeprowadzając charytatywne licytacje

znaczeniami.

online – podsumowuje Młodzieżowa Rada Miasta Ryb-

Bogusław Przeczek angażo-

nika swoją sztandarową akcję. W grudniu przeprowadziła

wał się również w działalność spo-

ją wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieży, re-

łeczną – był posłem oraz radnym

zygnując z tradycyjnej kwesty i wolontariuszy z rybnickich

wojewódzkim i miejskim. Na

szkół średnich. – W pomoc włączyli się zarówno rybni-

emeryturze działał jeszcze bar-

czanie, uczniowie tutejszych szkół i przedszkoli, przeka-

dziej aktywnie. Był członkiem-

zując również rękodzieło na aukcje, ale też przedsiębiorcy

-założycielem i przez kilka lat

z Rybnika i okolic, którzy wsparli nas datkami, towarami
oraz bonami lub własnymi wyrobami podarowanymi na
nasze licytacje. W szczególności dziękujemy firmie Doosan
Babcock Energy Polska – podsumowują młodzieżowi radni.
W sumie zebrano 15.086 zł (z licytacji, jarmarku bożonarodzeniowego i przelewów na konto bankowe) oraz towary
o szacunkowej wartości 3 tys. zł. – Przygotowaliśmy 235 paczek żywnościowych i prezentowych dla najbardziej potrzebujących. Wierzymy, że wraz z nimi w domach obdarowanych zagościła radość – podsumowuje MRM Rybnika. (S)

USZYJ
PODUSZECZKI KSIĄŻECZKI

WSPOMNIENIE
O BOGUSŁAWIE
PRZECZKU

prezesem Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik
– Europa”, podpisując m.in. umowę o współpracy z partnerskim
stowarzyszeniem w bawarskim

Zmarły w grudniu w wieku 86

Eurasburgu. Szczególnie bliski

lat Bogusław Przeczek był ryb-

był Mu projekt wsparcia polskiej

niczaninem i z naszym miastem

szkoły i budowy jej nowej siedzi-

związał swoje życie osobiste,

by w Egliszkach na Litwie, a także

zawodowe oraz działalność spo-

kontakty z partnerskimi miastami

łeczną. Jako absolwent wydziału

w Niemczech. Był również człon-

górniczego Politechniki Śląskiej

kiem-założycielem Uniwersytetu

kontynuował rodzinne tradycje

III Wieku w Rybniku, członkiem

górnicze (ojciec był dyrektorem

zarządu nieistniejącego już To-

Okręgowego Urzędu Górnicze-

warzystwa Miłośników Rybnika

go). Na początku był związany

oraz Centrum Rozwoju Inicja-

W bibliotece na Paruszowcu ruszył projekt „Łapacze snów

z Głównym Instytutem Górni-

tyw Społecznych Rybniku, gdzie

w książeczkach poduszeczkach”, wymyślony przez rybni-

ctwa oraz kopalniami Gliwice

przez lata pełnił funkcję członka

czankę Ewę Bech, która na jego realizację pozyskała dofi-

i Knurów, a w latach 1969-80 pra-

komisji rewizyjnej.

nansowanie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Senio-

cował jako główny inżynier górni-

Ze zmarłą wcześniej żoną

rzy w akcji”. Dwa lata temu pani Ewa była uczestniczką

czy, a następnie naczelny inżynier

wychowali dwoje dzieci, docze-

podobnego międzypokoleniowego projektu – „Książki na

w kopalni Rymer. Jego zawodową

kał się pięcioro wnucząt, a krót-

miarę”, w ramach którego seniorzy wspólnie z młodymi

karierę zwieńczyło stanowisko

ko przed śmiercią został pra-

ludźmi uszyli prawie sto książek sensorycznych dla malu-

dyrektora kopalni Chwałowice,

dziadkiem. Lubił, gdy przy stole

chów (więcej „GR” 6/2019). Wtedy również realizowała go

które objął w 1980 roku, piastując

gromadziła się cała rodzina, lubił

biblioteka na Paruszowcu i podobnie jak tym razem był on

je aż do emerytury na początku

też podróżować oraz zwiedzać i tą
pasją zaraził swoje dzieci. Pomi-

dotowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze

lat 90. Był autorem i współauto-

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Teraz

rem licznych patentów i wzorów

mo podeszłego wieku był osobą

jednak rybniccy seniorzy wspólnie z młodzieżą placówek

użytkowych z zakresu techniki,

aktywną. Do końca dużo czytał

wsparcia dziennego stworzą poduszki w kształcie książek

a dzięki świetnej znajomości ję-

i interesował się sprawami kraju

i łapacze snów, czyli indiańskie amulety dla podopiecznych

zyka niemieckiego oraz facho-

i miasta, będąc dla młodszych

rybnickiego hospicjum domowego. Osoby zainteresowa-

wej wiedzy realizował w latach

partnerów interesującym roz-

ne udziałem w międzypokoleniowym projekcie mogą się

90. na terenie Niemiec projekty

mówcą.

kontaktować z biblioteką na Paruszowcu (ul. Za Torem

z zakresu górnictwa i geologii.

(r)

3B, tel. 32 422 13 20, e-mail: filia4@biblioteka.rybnik.pl).
Szczegóły również na facebookowym profilu „Odczytajmy
Paruszowiec”. 				

(S)
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KULTURALNY
LUTY
Ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną
harmonogram imprez może ulec zmianie (szczegóły na
stronach internetowych rybnickich placówek kultury).

2.02 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – Katarzyna i Krzysztof
Konopka „Floryda z namiotem”.
4.02 CZWARTEK
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Kopalnia Fantazji” – zajęcia
rękodzieła dla dzieci (zapisy do 3 lutego,
tel. 32 42 13 755).
5.02 PIĄTEK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Zespół wokalno-instrumentalny Corda z Młodzieżowego Domu Kultury – koncert online na
Facebooku i YouTube TZR-u.
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Wieczór
Sztuk – „W stronę światła” (w programie: koncert Irka Głyka, wernisaże wystaw: fotografii Grzegorza Ojrzyńskiego
„Światło” i malarstwa Aleksandry Rey
„Prześwity”).
6.02 SOBOTA
17.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Przygody Podróżnika Graczka w sieci (wirtualna wieczorynka, szczegóły na stronie
internetowej placówki).
7.02 NIEDZIELA
15.00- Teatr Ziemi Rybnickiej: „Śnieżna
20.00 Królowa – opowieść zimowa” – bajka
online na Facebooku i YouTube TZR-u.
9.02 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże
w nieznane – Wojciech Warzecha „Wędrując ścieżkami Inków – Peru i Boliwia”.
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10.02 ŚRODA
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Teatralna Wieczorynka w sieci z Teatrem
Supełek (szczegóły na stronie internetowej placówki).
11.02 CZWARTEK
Biblioteka główna: Bajki odŻyły – Marek
Żyła czyta dzieciom (premiera online
na Facebooku i stronie internetowej
placówki).
13.02 SOBOTA
od 7.00 Rybnicki deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.
10.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Walentynki
– druciane inspiracje” – Barbara Budka
poprowadzi warsztaty artystyczne przy
kawie online na Facebooku i YouTube
TZR-u.
19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Teraz
muzyka w sieci” – koncert zespołu
wokalno-instrumentalnego Remedium.
14.02 NIEDZIELA
17.00 Klub Kultury „Harcówka”: koncert online
z okazji święta zakochanych w wykonaniu wokalistki Joanny Skowyry i pianisty Adama Dzierżęgi (na Facebooku
i YouTube TZR-u).
16.02 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże
w nieznane – Edyta Wysk „Dominikana
w poszukiwaniu szczęścia”.
18.02 CZWARTEK
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze
– Szymon Łukowski Quartet (koncert
online na Facebooku i YouTube TZR-u).

Kultura

20.02 SOBOTA
od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Teatralne warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i instruktorów (obowiązują zapisy).
17.00 Dom Kultury w Boguszowicach: warsztaty taneczne w sieci (szczegóły na
stronie internetowej placówki).
21.02 NIEDZIELA
11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Teatralny Poranek Najnaja – „Pompu i Pumpo”
– spektakl dla maluszków.
25.02 CZWARTEK
Biblioteka główna: Bajki odŻyły – Marek
Żyła czyta dzieciom (premiera online
na Facebooku i stronie internetowej
placówki).
26.02 PIĄTEK
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Silnik
Poezji (wybór wierszy „Prowincja”, etiuda teatralno-filmowa „Kukły” i muzyczna ekspresja pt. „MRZenie”; pomysłodawcy: Marian Lech Bednarek, Tomasz
Manderla, Mariola Rodzik-Ziemiańska
i Tomasz Rodzik).
19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada
Fajnych Filmów.
Muzeum w sieci (www.muzeum.rybnik.pl i profil
na Facebooku): cykl „Wystawa jednego eksponatu”, „Detektyw muzealny – szukamy swoich
przodków”, spacer wirtualny po muzealnych
wystawach.

WYSTAWY
• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Aconcagua 2009 i Chan
Tengri 2011” – dwie wystawy fotografii
Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskiego
(do 31 marca).
• Biblioteka: „Pszczoły” – wystawa ilustracji Piotra Sochy (do 27 lutego).
• Dom Kultury w Chwałowicach: „Światło” – wystawa fotografii Grzegorza Ojrzyńskiego i „Prześwity” – malarstwo
Aleksandry Rey.

NAZWA ZOBOWIĄZUJE
W grudniu w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie stowarzyszenie Korzenie.pl zrealizowało
dwa projekty współfinansowane przez miasto. – Mieszkańcy już wiedzą, że CAL to nie tylko
piękny budynek, ale faktyczne centrum aktywności – mówi Maria Stachowicz-Polak, prezes
stowarzyszenia Korzenie.pl. Nic więc dziwnego, że pomysłów na kolejne działania nie brakuje.

W ramach projektu ,,Ze śląskim smakiem…

z kapustą i grzybami, makówki oraz trady-

kolejne pomysły, ale ich realizacja będzie zwią-

w CAL” powstały ekologiczne ozdoby cho-

cyjną śląską moczkę – opowiada Izabela Ko-

zana z sytuacją pandemiczną. Planujemy m.in.

inkowe i „Kokoczyński przepiśnik” z prze-

walczyk z Rady Dzielnicy Kłokocin, która

wystawę malarstwa ks. Andrzeja Gruszki,

kazywanymi tu z pokolenia na pokolenie

wspólnie z Wiesławą Brząkalik, Jadwigą

związanego swego czasu z tutejszą parafią, cykl

tradycyjnymi przepisami m.in. na śląskie

Peterko, Anną Stronczek i Wiesławą Pałką,

spotkań pod hasłem „Kłokocińska galeria ludzi

karminadle, kołocz z serem czy kluski ślą-

przygotowała wigilijne dania. W grudniu w

pozytywnie zakręconych”, ale też warsztaty ro-

skie. Grupa mieszkanek Kłokocina upiekła

kłokocińskim CAL-u zrealizowano również

bótek ręcznych i wypieków. Seniorzy chcą się z

ciasteczka dla seniorów z dzielnicy, które wraz

ekologiczny projekt „Eko w naszej dzielnicy

nami dzielić swoimi wspomnieniami na temat

z kartkami świątecznymi przygotowanymi

w (przez) CAL”, w ramach którego zorgani-

dzielnicy, co pomoże nam również w tworze-

przez przedszkolaków i opłatkami podarowa-

zowano m.in. spotkania online z udziałem

niu ścieżki dydaktycznej po Kłokocinie. Latem

nymi przez proboszcza przed świętami trafiły

projektantki kłokocińskiego CAL-u Mar-

zaprosimy na seanse kina plenerowego – mówi

do adresatów. Panie uczyły nie tylko pieczenia

leny Wolnik na temat inspiracji i ekologii w

Maria Stachowicz-Polak. Do CAL-u przenio-

maszketów, ale też przygotowania tradycyj-

architekturze oraz z prezesem fundacji Mój

sła się też Rada Dzielnicy Kłokocin, która jest

nych potraw wigilijnych podczas kulinarnych

Las Maciejem Urbańczykiem o postawach

współgospodarzem tego miejsca (szczegóły na

warsztatów, w których online uczestniczyło

proekologicznych i potrzebie sadzenia lasów.

Facebooku CAL-u).

250 osób. – Przygotowałyśmy paszteciki

Obejrzało je w sieci około 300 osób. – Mamy

ZDJ. ARCH. ORG.

(S)

Podczas kulinarnych
warsztatów
mieszkanki Kłokocina
uczyły przygotowania
tradycyjnych potraw
wigilijnych

Sprawy
Kultura
społeczne
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25-letni żużlowiec Kacper Woryna jest
wychowankiem dwóch rybnickich klubów
miniżużlowych Rybek Rybnik i żużlowego ROW-u
Rybnik. W ligowej drużynie ROW-u występował
od 2013 roku. Ma za sobą trzy sezony spędzone na
torach żużlowej PGE Ekstraligi. Przed nim czwarty,
ale pierwszy, w którym będzie reprezentować
barwy innego klubu – Włókniarza Częstochowa.
Opuścił ROW, by ścigać się z najlepszymi
w PGE Ekstralidze. W karierze Kacpra to może być
punkt zwrotny. Jego dziadek Antoni Woryna był
pierwszym polskim żużlowcem, który zdobył medal
Indywidualnych Mistrzostw Świata, więc wnukowi
zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko.

Wywiad z Kacprem Woryną

WORYNA
MÓWI:
GAŃBA!

Dotychczasowy kapitan żużlowej drużyny ROW-u Rybnik
Kacper Woryna w tym roku będzie zdobywać punkty dla
ekstraligowego Włókniarza Częstochowa. Mimo zmiany klubu wciąż
będzie mieszkać w Rybniku i oddychać rybnickim powietrzem.
To dlatego zaangażował się w zorganizowaną przez miasto kampanię
„Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich”, propagującą zaprzestanie
użytkowania starych pieców węglowych i przejście na dużo mniej
uciążliwe dla środowiska źródła ciepła.
Jak to się stało, że zostałeś jedną z „twarzy” antysmogowej
kampanii?

Miałem propozycje z kilku ekstraligowych klubów. Nie chciałem jed-

Problem smogu i mocno zanieczyszczonego powietrza, którym nie-

w samochodzie, więc ta stosunkowo niewielka odległość Częstochowy

nak dojeżdżać „do pracy” na drugi koniec Polski i tracić mnóstwo czasu

stety oddychamy, dotyczy nas wszystkich. Skoro więc jest okazja, że

od domu miała istotne znaczenie. Kolejna kwestia to koncepcja budo-

mogę się na coś przydać i uświadomić choćby tylko kilku osobom, że

wy składu i fakt, że znalazł się w nim również mój przyjaciel Bartosz

warto zrobić krok do przodu, to postanowiłem ją wykorzystać, bo nie

Smektała z Leszna, też miał znaczenie. Z przyjaciółmi w drużynie

wszyscy mają taką możliwość.

zawsze jeździ się lepiej. Prezes Włókniarza Michał Świącik od kilku

Oczywiście Rybnik nie jest jedynym miastem, które zmaga się z prob-

sezonów pytał mnie co roku, czy zdecydowałem się już na zmianę

lemem smogu, a ja nie jestem jedyną osobą, której on przeszkadza.

barw klubowych, i proponował kontrakt. Tym razem się zgodziłem.

Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że myśląc
ludzie zmienili sposób myślenia, by sami chcieli coś poprawić. W tym

Nie będzie Ci brakować w czasie meczów towarzystwa prezesa Krzysztofa Mrozka w parku maszyn?

roku będę jeździł w Częstochowie, ale nadal będę mieszkał w Rybniku,

Pewnie tak… To jedna z tych okoliczności, z którymi radziłem sobie

choćby tylko o własnym zdrowiu trzeba coś z tym zrobić. Ważne, by

a tu w sezonie grzewczym jakość powietrza jest często fatalna. Zdarza

dzięki pomocy psychologa sportowego… Oczywiście żartuję. Po tylu

się, że gdy wracam do domu po wieczornej przebieżce, moje ubrania

latach współpracy w drużynie ROW-u byłem jedynym zawodnikiem,

śmierdzą, jakbym miał za sobą dniówkę w kotłowni.

który w czasie słynnych narad z prezesem w czasie meczów w ogóle

Warto pomyśleć przyszłościowo o sobie i przede wszystkim o bliskich!

się odzywał, a czasem nawet pyskował. Mnie obecność w parkingu

Pierwszy raz w karierze zmieniłeś barwy klubowe. Jesteś profesjonalnym sportowcem, więc rozumiem, że interesowała
Cię nie tylko suma widniejąca na Twoim kontrakcie, ale też
inne kwestie.

zawodnicy. Ja już teraz zapraszam prezesa na mecze do Częstochowy,

prezesa Mrozka nie przeszkadzała, ale nie wiem, jak ją odbierali inni
do parku maszyn; może mi to pomoże.

rozwoju niezwykle ważne jest, by na bieżąco, a nie tylko od wielkiego

Trenerem częstochowskiego zespołu jest Piotr Świderski,
który w ubiegłym roku miał być trenerem ROW-u. Był nim,
ale tylko przez chwilę.

dzwonu, ścigać się z najlepszymi, co gwarantują występy w ekstralidze.

Bardzo się na tę współpracę cieszę, bo w moim przekonaniu to jeden

Przede wszystkim zmieniłem klub, bo dla mojego indywidualnego
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Sport

ZDJ. DOMINIKA KUFIETA

z najlepszych trenerów w Polsce. Zaimponował mi już przed rokiem,

Współpracowałem głównie z tunerem Ashleyem Hollowayem, od któ-

gdy przez krótki czas, jeszcze przed startem sezonu, był naszym

rego miałem trzy silniki; czwarty przygotował Ryszard Małecki. Ze

trenerem w Rybniku. Świderski przykłada wagę do spraw, na które

współpracy z nimi jestem zadowolony; niestety splot wielu niesprzy-

inni trenerzy w ogóle nie zwracają uwagi. Ważne jest również to,

jających okoliczności sprawił, że efekty mojej jazdy były, jakie były.

że on sam jeszcze niedawno ścigał się na żużlu. Rozmawiam z nim

Ale nie mogę też tłumaczyć się wyłącznie problemami sprzętowymi.

telefonicznie przynajmniej raz w tygodniu, m.in. relacjonując mu

Nie byłem jedynym zawodnikiem, który w tym covidowym sezonie,

moje indywidualne przedsezonowe treningi. Dużo rozmawiamy też

pełnym niepewności, borykał się z różnymi problemami. Przed tego-

o przygotowaniu motocykli.

rocznym, oby był już całkiem normalny, nie planuję żadnej rewolucji.
Zamierzam tylko rozpocząć współpracę z jeszcze jednym bardzo ce-

Ubiegłoroczny sezon nie był dla Ciebie udany. Obserwując
Cię, trudno było nie zauważyć, że często Twoje motocykle
były wolniejsze od motocykli rywali.

nionym tunerem. Na pewno nie będzie zmian w moim teamie.

Miniony sezon z wielu względów był nieudany. Praktycznie od

Pewnie na długo zapamiętasz mecze bez kibiców, na pustych
stadionach?

początku nie mogłem znaleźć odpowiedniego silnika. Jak już było

Dla mnie to był dramat. Tłumy kibiców, tętniące życiem trybuny

„po ptokach”, to znaleźliśmy jedną z przyczyn naszych kłopotów.

to przecież ważny element tego sportu. Na nasz pierwszy ekstrali-

Te problemy dopadły nas w najgorętszym okresie, gdy startowałem

gowy mecz z Falubazem Zielona Góra w normalnych warunkach

prawie codziennie to w lidze, to w turniejach indywidualnych mi-

przyszłoby na stadion przy Gliwickiej z 15 tys. kibiców, a z powodu

strzostw Europy.

obostrzeń mecz odbył się na pustym stadionie. Czułem się nawet nie
jak na treningu, bo w Rybniku na przedsezonowe treningi przychodzi

A jak wyglądało Twoje zaplecze sprzętowe w ubiegłym roku?

nieraz po 200 osób.

Sport
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Zawodzący czy nie najlepszy sprzęt to właściwie stały element
sportów motorowych. Wiem, że od dłuższego czasu współpracujesz z psychologiem sportowym, więc pewnie z emocjami,
które towarzyszą takim sytuacjom, jakoś sobie radzisz…?

stosunkowo często rozmawiam telefonicznie z trenerem Piotrem Świderskim. Raz w tygodniu odwiedzam mojego nowego trenera przygotowania ogólnego Pawła Jańczyka, który ma za sobą współpracę m.in.
z piłkarzami, siatkarzami i piłkarzami ręcznymi. To on m.in. postawił

Dlatego żużel zalicza się do motosportu, a nie sportu. Nawet w 80

na nogi Daniela Bewleya po jego ciężkim wypadku. Dostaję od niego

proc. o wyniku decyduje jednak sprzęt, więc choćbym był nie wiem

rozpiskę treningów na cały tydzień i tak w kółko. Wiele rzeczy kon-

jakim „przekotem”, to jeśli nie trafię ze sprzętem, z jego ustawieniami,

sultujemy potem na bieżąco. Do tego odpowiednia regeneracja, dieta

niewiele będę mógł zdziałać. Z Łu-

itd. Wszystko pod kontrolą. Plano-

kaszem Miką pracuję nad psychiką

wany jest obóz motokrosowy całej

i nad psychomotoryką, by odpowiednio reagować z jednej strony
na porażki czy defekty motocykla,
a z drugiej na różne inne sytuacje,
które mogą zdarzyć się na torze.
Ale pracujemy też nad ogólnym
podejściem do sportu i rywalizacji.

Rozumiem, że jesteś zawodnikiem, który z różnymi rodzajami stresu towarzyszącymi
sportowej rywalizacji jakoś
sobie radzi?

„W TYM ROKU BĘDĘ JEŹDZIŁ W CZĘSTOCHOWIE,
ALE NADAL BĘDĘ MIESZKAŁ W RYBNIKU,
A TU W SEZONIE GRZEWCZYM JAKOŚĆ
POWIETRZA JEST CZĘSTO FATALNA. ZDARZA
SIĘ, ŻE GDY WRACAM DO DOMU PO WIECZORNEJ
PRZEBIEŻCE, MOJE UBRANIA ŚMIERDZĄ,
JAKBYM MIAŁ ZA SOBĄ DNIÓWKĘ W KOTŁOWNI.”

drużyny Włókniarza Częstochowa
w Hiszpanii, ale wszystko będzie
zależeć od sytuacji epidemicznej
i obostrzeń obowiązujących wtedy w Polsce i w Hiszpanii. Gdyby
ten obóz nie doszedł do skutku,
to być może sam wybiorę się tam
potrenować, podobnie jak miało to
miejsce w ubiegłym roku.
Rozmawiał Wacław Troszka

Można startować z chłodną głową i być opanowanym, ale stres jest
ZDJ. WACŁAW TROSZKA

obecny cały czas. Jeśli jakiś sportowiec mówi, że się nie stresuje, to
zwyczajnie kłamie. Jestem na takim etapie kariery i na takim poziomie
wytrenowania psychologicznego, że z tym stresem sobie radzę całkiem
nieźle. Ale to nie znaczy, że nie zdarzają mi się sytuacje, w których
reaguję nie tak, jak powinienem. Wydaje mi się jednak, że w moim
przypadku to najmniejszy problem.

Przed sezonem zawodników pyta się zwykle o cele indywidualne…
Jeśli chodzi o ligę, to oczywiście po poprzednim sezonie jest co poprawiać. Chciałbym być jednym z silnych punktów mojej nowej drużyny,
a najlepiej tym najsilniejszym. W żużlu zazwyczaj jak ktoś dobrze jeździ
w lidze, to również dobrze spisuje się w startach indywidualnych. Liczę
więc, że w lidze wszystko wróci do dobrej normy i że uda mi się również awansować do finałów Indywidualnych Mistrzostw Europy (SEC)
i zrobić tam dobry wynik. Chciałbym również wystąpić w eliminacjach
do Grand Prix (Indywidualne Mistrzostwa Świata), choć do końca
nie wiadomo jeszcze, według jakich reguł zostanie skompletowana
obsada turniejów eliminacyjnych. Chcę również osiągnąć dobry wynik
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. No i rzecz najważniejsza –
przejeździć tegoroczny sezon cało i zdrowo.

A ligi zagraniczne?
Mam podpisany kontrakt na kolejny sezon ze szwedzkim Lejonen Gislaved. Terminarz ligi szwedzkiej jest gotowy, a jak faktycznie będzie,
zobaczymy.

Lato 2019. Kacper Woryna i kibice ROW-u
po wygranym półfinale I ligi w Tarnowie

Jak wyglądają Twoje przygotowania do sezonu?
Trenuję w Rybniku. Do Częstochowy w ogóle nie jeżdżę, natomiast
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BAJKI Z TRUDKĄ I HANUSZEM
Trudka, starsza pani z sąsiedztwa, bywa humorzasta i gderliwa, ale przez to
zabawna. – Namiętnie czytuje romanse i podziwia pisarkę Jane Austen. Ostatnio
coraz rzadziej sięga po kultową serię Harlequin, częściej za to po książkę kucharską.
Zdarza się też, że czyta książki… Dziadziusiowi, kiedy ten nie może zasnąć – mówi
o jednej ze swoich „aktorek” Marek Żyła, właściciel teatru lalek, który wspólnie
z rybnicką biblioteką przygotował nowy cykl czytelniczy „Bajki odŻyły w bibliotece”.

Przed świętami na stronie internetowej

wprost szaleją kobiety – mówi Marek

szkadzać… bo każda z nich zawsze musi

(biblioteka.rybnik.pl) i Facebooku pla-

Żyła, kabareciarz, konferansjer i twór-

dorzucić swoje trzy grosze. Oprócz Ha-

cówki wyemitowano pierwszy odcinek

ca własnego teatru lalek. Konstruuje

nusza, Trudki i Dziadziusia, który bywa

cyklu dla dzieci, w którym Marek Żyła

zarówno lalki drewniane, jak i te wzo-

też Starzikiem i miłośnikiem moplika,

czyta, a jego lalka Trudka komentuje

rowane na słynnych Muppetach Jima

jest jeszcze mnich – brat Szymon zwa-

opowiadanie „Anioł w supermarkecie”

Hensona. – Fajnie się z nimi pracuje…

ny Piotrem, dla obcokrajowców Brat Pit.

Joanny Olech. Premierę kolejnej bajki

Ostatnio Trudka i Dziadziuś poprowa-

Planuję też stworzenie kilku nowych la-

– „O Wilku, który chciał się zakochać” –

dzili ze mną online turniej kabaretowy

lek, m.in. trapera i starego pirata – zdra-

zaplanowano na 28 stycznia. Tym razem

kół gospodyń wiejskich w Teatrze Ziemi

dza. Rybniczanin w duecie z Trudką

Markowi Żyle partneruje „hiszpański”

Rybnickiej. Lalki mają potencjał – mówi

zadebiutował w rybnickiej bibliotece

amant Hanusz. – Bo w języku hiszpań-

Marek Żyła, który z najmłodszymi czy-

podczas ubiegłorocznej akcji Narodo-

skim „J” czyta się jak „H” – zdradza

telnikami rybnickiej biblioteki będzie się

wego Czytania, którego bohaterką była
„Balladyna” Słowackiego, choć większość

animowany przez Marka Żyłę uwodzi-

wirtualnie spotykać dwa razy w miesią-

cielski Janusz. Książki do cyklu „Bajki

cu. Kolejne premiery zaplanowane są

internautów jest przekonanych, że raczej

odŻyły w bibliotece” wybiera placówka.

na 11 i 25 lutego, ale wszystkie odcinki

Trudka, która skradła show. – Tak się

– Staram się jak najtrafniej dobrać lalkę

cyklu będą stale dostępne na Facebooku

spodobała, że pojawiły się kolejne pro-

do zaproponowanego tekstu. Opowieść

placówki. W lekturze kolejnych przygód

pozycje. Stąd pomysł na bajki – tłumaczy

o Wilku i miłości musiał skomentować

Wilka Markowi Żyle pomagać będą

Marek Żyła.

niepokojąco męski Hanusz, za którym

również inne jego lalki. – Raczej prze-

(S)

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Marek Żyła i Trudka – jedna
z jego „aktorek”. To dzięki
nim bajki odŻyły w bibliotece

Kultura
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PLAC TEATRALNY
KAZIMIERZA KUTZA
W samo południe w sobotę 23 stycznia postawiono kropkę nad „i”, odsłaniając przed Teatrem Ziemi
Rybnickiej tablicę informującą, że patronem placu Teatralnego jest Kazimierz Kutz, wybitny reżyser
m.in. filmów o Śląsku i Ślązakach.
Niezbędną do tego uchwałę rada miasta przy aprobacie pre-

razem – mówiła wdowa po Kazimierzu Kutzu. – Chcemy

zydenta podjęła z inicjatywy europosła Łukasza Kohuta.

pokazać jego wielkość, życie i twórczość. Pokazać, że to jego

W skromnej uroczystości wzięła udział żona zmarłego w 2018

deptanie wokół tematyki śląskiej, wokół Śląska miało głęboki

roku reżysera Iwona Świętochowska-Kutz, która wspólnie

sens i za to jesteśmy mu wdzięczni – mówił prezydent Ku-

z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i Łukaszem Kohu-

czera, dziękując Łukaszowi Kohutowi za tę inicjatywę. – Po

tem odsłoniła tablicę. Rybnik jest pierwszym miastem, które

raz pierwszy Kazimierz Kutz zagościł na stałe w przestrzeni

w ten sposób upamiętniło tego wybitnego Ślązaka i filmowca.

publicznej śląskiego miasta i to w tak symbolicznym miejscu.

– Jestem zachwycona tym miejscem, to fantastyczne wzgórze,

Bardzo się cieszę, że udało nam się tego dokonać wspólnie,

a mój mąż bardzo lubił patrzeć na wszystko z góry. Lubił

bez swady, mimo że wywodzimy się z różnych środowisk

też Rybnik. Poza tym to miejsce słynie z fantastycznych im-

politycznych – powiedział chwilę później Łukasz Kohut.

prez kulturalnych. Poznaliśmy się z mężem w Trójmieście,

Wspomniał też swoje kontakty z Kutzem i to, jak on pojmo-

które ma w herbie dwie ryby przebite mieczem. Rybnik ma

wał Śląsk i śląską tożsamość.

w herbie jedną, więc te trzy ryby będą teraz w pewnym sensie

(WaT)

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Z Kazimierzem Kutzem nad głowami:
prezydent Piotr Kuczera, żona reżysera
Iwona Świętochowska-Kutz i pomysłodawca, europoseł Łukasz Kohut
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Fiszka w sieci
W grudniu ukazał się ostatni, 22., papierowy numer „FISHki” – rybnickiego
magazynu, który od 2019 roku informuje o najważniejszych imprezach i wydarzeniach kulturalnych w mieście. – „FISHka”, przeznaczona z założenia dla
ludzi młodych, nie dokonała żywota, ale trafiła do sieci – wyjaśnia redaktor
naczelna Katarzyna Chwałek-Bednarczyk.

Pszczoły w bibliotece
Do 27 lutego w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej prezentowana jest
wieloformatowa wystawa ilustracji Piotra
Sochy, które pochodzą z albumu pt. „Pszczoły”
Wydawnictwa Dwie Siostry. Album ten został
przetłumaczony m.in. na języki hiszpański
i niemiecki, a Piotr Socha odebrał w Wiedniu
nagrodę główną za najlepszą naukową książkę
roku 2017 w kategorii książka dziecięca. Z ilustrowanej opowieści Sochy młodzi czytelnicy
dowiedzą się, jak powstaje plaster miodu, na
czym polega praca pszczelarza i jak smakują
różne rodzaje miodu. – Wystawa stanowi
ciekawe uzupełnienie lekcji przyrody, daje
pretekst do rozmowy o ekologii, a charakterystyczne pełne humoru ilustracje Piotra
Sochy gwarantują dobrą zabawę – przekonuje
Karolina Doliba z rybnickiej biblioteki. Wystawę
można oglądać w holu Biblioteki Głównej (ul.
Szafranka 7, I piętro).

1 lutego wystartuje strona i aplikacja mobilna www.fishkamagazyn.pl. Znajdą się tam artykuły, relacje, zapowiedzi i wywiady dotyczące szeroko pojętej kultury, i to nie tylko tej rybnickiej.
Dzięki możliwościom, jakie daje internet, „FISHka” znacznie zwiększy swoją objętość. – Na
stronie będzie można znaleźć nie tylko więcej materiałów, ale będą się one pojawiać znacznie
częściej. „FISHka” będzie nie tylko najszybszym i najbardziej aktualnym źródłem informacji
o kulturze i rozrywce, ale także największym. Mamy nadzieję, że uda się wam odrobić kulturalne
straty z 2020 roku i dzięki portalowi złowić niejedną ciekawą imprezę – zachęca internautów Ka(S)

tarzyna Chwałek-Bednarczyk.

Trucicielka z Paruszowca – epilog
Po publikacji materiału „Pitawal rybnicki”, w którym

donosiła jednak inaczej: – Być może był to, jak byśmy

przedstawiliśmy wybrane zdarzenia kryminalne i roz-

powiedzieli dziś, fakenews, by uspokoić ówczesną

prawy sądowe wyszukane przez Małgorzatę Płoszaj

opinię publiczną – zastanawia się Małgorzata Pło-

w przedwojennej i powojennej prasie, otrzymaliśmy

szaj. Okazuje się, że Teresa Widerowa opuściła mury

maila od Magdaleny Widery-Hoły, praprawnuczki

więzienia w roku 1989; miała wtedy około 80 lat. – Po

Edwarda Widery. Przypomnijmy: w 1959 roku ten

wyjściu z więzienia chciała nawet spotkać się z jed-

75-letni mieszkaniec Paruszowca został otruty flu-

ną ze swoich pasierbic, napisała do niej list (niestety

orokrzemianem sodowym przez swoją czwartą żonę

nie zachował się on do dnia dzisiejszego), w którym

Teresę Widerową, która w ten sam sposób pozbawiła

tłumaczyła motywy swojego postępowania. Okazuje

życia trzyletniego Stasia i próbowała otruć pięcio-

się też, że jej kochanek i współwinny Stanisław So-

letnią Irenkę – dzieci swojego kochanka Stanisława

bik, mimo wyroku skazującego SN, również wyszedł

Sobika (za jego przyzwoleniem). Jak informuje pra-

na wolność. On, w przeciwieństwie do Widerowej,

prawnuczka Edwarda Widery, rzeczywiście wyrokiem

spotkał się z jednym z jej pasierbów – informuje na-

Sądu Najwyższego w Katowicach Teresa Widerowa

szą redakcję Magdalena Widera-Hoła. Za wyjaśnienia

z domu Drozd została skazana na karę śmierci, jednak

serdecznie dziękujemy.

wyrok ten nigdy nie został wykonany. Ówczesna prasa

Sabina Horzela-Piskula

Kultura

Mimochodem
Na początku roku rybnicki zespół Nie Tak
Głośno wydał swój pierwszy singiel pt. „Mimochodem”. Trio tworzą: gitarzysta Norbert
Szramowski, klawiszowiec Łukasz Kurpanik
i raciborska wokalistka Magdalena Wydriński, którzy swój pierwszy singiel nagrali we
współpracy z producentem Damianem „DaMo”
Płaczkiem. – Tym utworem wkraczamy
w całkowicie nowy etap naszego muzycznego
życia i mamy nadzieję, że z przyjemnością
będziecie śledzić nasze dalsze losy – piszą na
swoim Facebooku członkowie zespołu. Tam
również można posłuchać debiutanckiego
„Mimochodem”.

Ferie w sieci
Barbara Budka z Teatru Ziemi Rybnickiej
poprowadziła dwa artystyczne warsztaty
online dla dzieci. W ich trakcie pokazała, jak
wykonać przestrzenne portrety z papieru oraz
papierowe rzeźby z wykorzystaniem szklanych
butelek. Artystyczne ferie przygotował też
Dom Kultury w Boguszowicach i w sieci zorganizował zajęcia plastyczne i teatralne nie tylko
dla dzieci, ale też dla tych dorosłych, którym
zabawy sprawiają radość. W trakcie sześciu dni
uczestnicy tych zajęć dowiedzieli się, jak bawić
się w domowy teatr, improwizować, animować,
tworzyć rekwizyty i scenografie.
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Manek
z Boguszowic
i święte
krupnioki

ZDJ. MAREK SZOŁTYSEK

W tym roku przypada 105-lecie powstania kopalni Jankowice, ale ja
pamiętam jeszcze, jak 11 czerwca 1996 roku przygotowałem dla naszej
„Gazety Rybnickiej” specjalną wkładkę z okazji 80-lecia tej gruby. Był
w niej artykuł „Ludzie czarni od węgla”. Opowiadał m.in. o Emmanuelu
Kolendzie, który uwielbiał krupnioki. Polubiłem pana Manka, bo ja też
jestem ich miłośnikiem.
Moja miłość do krupnioków nie ogranicza się tylko do

był kelnerem. On również był ich wielkim miłośnikiem.

krupnioków śląskich. Gdziekolwiek podróżuję po świecie,

Powiedział mi nawet, że dla niego to właściwie jest – mor-

wyszukuję w restauracjach i w sklepach owe krupnioki.

cilla sagrada czy santa morcilla. Tak, użył określenia – święty

O ile w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii kupienie

krupniok. I nie chodziło mu tylko o wyrażenie uwielbienia

„blutwusztu” – jak tam mawiają na krupnioki – nie stanowi

dla smaku. Opowiedział mi, jak to w czasach, gdy Hiszpa-

jakiegoś problemu, to już we Włoszech albo ogólnie na po-

nia była zajęta przez Arabów wyznających islam, krupniok

łudniu Europy jest to zazwyczaj efekt dłuższych poszukiwań. – jako produkt wieprzowy – był dla najeźdźców nieczysty,
Kiedyś we Francji kupiłem krupnioki w nadmorskim sklepie

więc ze względów religijnych został potrawą zakazaną.

koło Bordeaux. Smakowały mi, ale były zrobione na drob-

W pewnym sensie więc chrześcijanina w Hiszpanii moż-

nej kaszce, jak grysik i dziwnie się nazywały – boudin noir,

na było poznać po tym, że jadł krupnioki. Były więc na

co się tłumaczy – czarna kaszanka.

Półwyspie Iberyjskim takie czasy, że jedzenie krupnioków

Długo też będę pamiętał pobyt w Hiszpanii, kiedy na te-

było swego rodzaju deklaracją hiszpańsko-chrześcijańskiej

mat krupnioków rozmawiałem z właścicielem hoteliku.

postawy albo nawet aktem wyznania wiary. A kiedy tak roz-

Było to na przedmieściach miasta Burgos, w Kastylii. Choć

mawiałem o świętych krupniokach, to przypomniało mi

przybyłem do niego dość późno, to do kolacji została jesz-

się dawne spotkanie z górnikiem Emmanuelem Kolendą

cze godzina. Taki tam mają zwyczaj nocnego biesiadowa-

z Boguszowic, który 55 lat przepracował na Jankowicach.

nia. Daniem głównym była pieczona jagnięcina, ale mnie

Gdy rozmawiałem z nim 25 lat temu, stwierdził, że krup-

najbardziej zainteresowała podana jako pierwsza morcilla,

nioki to terozki jego nojwiynkszo radość życio! Gdyby żył,

co się czyta – morsija. Był to zestaw przeróżnych krupnio-

miałby dzisiaj 113 lat. Ciekawe, jak by ze śląskiego punktu

ków; jakieś sześć gatunków. Była słynna morcilla de Burgos,

widzenia skomentował tę hiszpańską opowieść o patriotycz-

ale też krupnioki z ryżem, fasolą, grochem czy krupniok

nym „świętym krupnioku”?

suszony przez pół roku (!). Mój zachwyt nad tymi krupniokami dostrzegł właściciel hoteliku, który w porze posiłków
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Marek Szołtysek

Dobroczynność
ma znaczenie
– Poprzez wolontariat scalam ludzi, spełniam marzenia, kreuję rzeczywistość
– w ylicza rybniczanka
Mirella Michno, laureatka
konkursu Wolontariusz
Roku 2020 w kategorii
wolontariat indywidualny.
Grupa 35 osób związanych z rybnickim Domowym Hospicjum im. Ojca
Rafała Kalinowskiego została nagrodzona w kategorii wolontariat grupowy.

Tym razem kandydaci zgłoszeni do kon-

w ramach resocjalizacji pomagają w stowa-

kursu zorganizowanego tradycyjnie przez

rzyszeniu. W kategorii wolontariat indywi-

Forum Organizacji Pozarządowych Sub-

dualny nagrodzono Mirellę Michno, która

regionu Zachodniego, rybnickie stowa-

od dwóch lat związana jest z rybnickim

rzyszenie Oligos i Centrum Rozwoju

Warsztatem Terapii Zajęciowej „Przystań”

Inicjatyw Społecznych CRIS pochodzili

i zorganizowała na rzecz warsztatowiczów

nie tylko z Rybnika, ale z całego Subregio-

bal charytatywny. Szyła też maseczki dla

nu Zachodniego Województwa Śląskiego.

oddziału onkologicznego rybnickiego szpi-

Zgłoszeń wpłynęło 12 i to z nich kapituła

tala w ramach akcji „Stop rakowi”, zainicjo-

wyłoniła Wolontariusza Roku 2020 oraz

wała „Magiczne poniedziałki” dla kobiet

laureatów w kategoriach wolontariat indy-

z chorobą nowotworową, a w czasie drugiej

widualny i grupowy. Najbardziej prestiżo-

fali pandemii zorganizowała akcję „Posiłek

wy tytuł otrzymał Dariusz Rajman z Rogo-

dla medyka z Rybnika”. Grupę 35 wolon-

wa, który mimo swojej niepełnosprawności

tariuszy z Niemedycznego Hospicjum Do-

(w wypadku stracił obie nogi) angażuje się

mowego, opiekującą się 55 osobami, często

w działania krakowskiego Stowarzysze-

zmagającymi się z chorobami nowotworo-

nia Piękne Anioły, niosącego pomoc przy

wymi, nagrodzono w kategorii wolontariat

remontach pokojów dla potrzebujących

grupowy. Laureatów poznaliśmy w poło-

dzieci. Wolontariusz Roku 2020 uczy też

wie grudnia w czasie relacji online.

remontowego fachu więźniów, którzy

KOBIETY WYBIORĄ KOBIETY
Do 12 lutego powinniśmy poznać pełny skład Rybnickiej
Rady Kobiet, którą po zmianach tworzyć będzie nie 13, ale
siedem pań. Nadal będą one doradzać prezydentowi i działać na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania wszelkim
formom dyskryminacji.
Do Hanny Kustry i Barbary Płaczek, które pracowały w poprzedniej radzie
(rozpadła się po ubiegłorocznej rezygnacji 11 pań), dołączy kolejna radna,
również wskazana przez prezydenta Piotra Kuczerę. To właśnie one wybiorą
wspólnie cztery kolejne panie z grona kobiet zgłoszonych podczas naboru,
który ma potrwać do 27 stycznia ( już po zamknięciu tego wydania „GR”).
Kandydatki mogły zgłaszać się indywidualnie, ale musiały mieć rekomendacje poświadczające ich zaangażowanie w sprawy społeczne wystawione przez
organizacje pozarządowe, instytucje lub grupę co najmniej dziesięciu osób.
Mogły je też zgłosić organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na
rzecz kobiet. Pełny skład Rybnickiej Rady Kobiet powinniśmy poznać do 12
lutego. Jej członkinie będą swoje funkcje pełnić społecznie i przynajmniej
raz na kwartał spotykać się na posiedzeniach. Na pierwszym z nich zostaną
wybrane przewodnicząca i wiceprzewodnicząca rady. Kadencja RRK potrwa
cztery lata, a rada ma działać na rzecz równouprawnienia, ochrony zdrowia
i walki ze smogiem, edukacji seksualnej, szeroko rozumianych spraw kobiet
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy i zagrożeniom
cybernetycznym wśród dzieci i młodzieży.
(S)

Sprawy społeczne

(S)

SENIORZE,
ZADZWOŃ
DO SENIORA
Przypominamy,
że od września w naszym mieście działa
centrum telefoniczne
dla seniorów obsługiwane przez wolontariuszy
po 60. roku życia.
Seniorze, jeśli doskwiera Ci samotność, brakuje Ci kontaktu z innymi,
szukasz informacji o tym, gdzie
uzyskać pomoc w czasie pandemii, chcesz poznać inicjatywy, do
których możesz się przyłączyć,
zadzwoń do nas! Rozumiemy Twoje
potrzeby – sami jesteśmy seniorami z Rybnika.
32 78 47 874
– codziennie w dni robocze 10.00-14.00.
Rozmowa bez dodatkowych opłat
– płacisz jak za normalny telefon do
znajomego!
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W POSZUKIWANIU
ZWYCIĘSTW

Kilometry
dla zdrowia

Rybniccy koszykarze walczą o utrzymanie w II lidze.
Podopieczni Łukasza Szymika w 16 meczach odnieśli tylko
jedno zwycięstwo, chociaż w kliku pojedynkach byli blisko
zwycięstwa nr 2.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza do udziału w akcji „Kilometry dla zdrowia”. Zasady rywalizacji są bardzo proste. W zależności
od wybranej kategorii polega ona
na pokonaniu jak największej licz-

Dobra informacja jest taka, że po

że w sporcie za „prawie” nie otrzymuje

obecnym sezonie szeregi drugoligow-

się punktów, ale to pokazuje, że nasza gra

by kilometrów lub spaleniu kalorii.

ców opuści tylko jedna ekipa. Trener

jest trochę lepsza niż na początku sezonu

Rodzaj aktywności jest dowolny.

rybniczan dostrzega pozytywy nawet

i że jest nadzieja, że w końcu wygramy

– Uczestnicy mogą wybrać swoją

w przegranych spotkaniach. – Ten sezon

jakieś inne mecze, nie tylko z zespołem

ulubioną formę aktywności. Mogą

to głównie nauka dla naszych młodych

z Gliwic – mówi Łukasz Szymik, trener

biegać, jeździć na rowerze bądź

zawodników: mogą zobaczyć, gdzie jest

MKKS-u.

(pm)

ćwiczyć stacjonarnie. Wygrywa

ich miejsce w szeregu, nad czym muszą
jeszcze pracować, aby być gotowymi do
równej walki na poziomie II ligi. To doświadczenie na pewno przyda im się w
przyszłości. Dla nas najważniejsze będą
mecze, w których realnie będziemy mogli myśleć o zwycięstwach. Jestem przekonany, że takie spotkania jeszcze przed
nami. O utrzymanie będziemy walczyć
z drużyną z Gliwic, ale nie możemy czekać tylko na bezpośrednie starcie z nimi,
po drodze musimy poszukać innych
wygranych. W kilku poprzednich meczach byliśmy blisko zwycięstw, wiem,

ZA NAMI: GTK Sordrew Gliwice – MKKS Rybnik 91:74; AZS
Częstochowa – MKKS Rybnik
99:96; MK KS Rybnik – AZS
AGH Kraków 73:115; MKS II Dąbrowa Górnicza – MKKS Rybnik
86:73; MK KS Rybnik – A ZS
PWSTE Jarosław 67:69
PRZED NAMI: KK Bozza Kraków – MKKS Rybnik (30.01);
sobota 6 lutego godz. 17:30 ;
MKKS Rybnik – Polonia Bytom;
Daas BH Bielsko-Biała – MKKS
Rybnik (13.02); MKKS Rybnik
– AZS AWF Mickiewicz Romus
Katowice (20.02, godz. 17:30)

uczestnik z najwyższym udokumentowanym wynikiem. Udział
w rywalizacji jest bezpłatny. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe – mówi Daria Kudio, kierownik Działu Organizacji
Imprez w MOSiR Rybnik.
Organizatorzy zaplanowali też specjalną walentynkową edycję „Kilometrów dla zdrowia” dla par, która
zostanie rozstrzygnięta tuż po walentynkach. Przewidziane kategorie:
„Na nogach” (bieg, chód, trekking,
nordic walking); „Na rowerze” –
wynikiem jest suma pokonanych

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

kilometrów w terminie od 15 stycznia do 31 marca; „Freestyle” – dowolny rodzaj aktywności dostępny
dla uczestnika, np. rower stacjonarny, orbitrek, skakanka, aerobik,
trening siłowy, trening cardio lub
mix dowolnych aktywności: rower,
biegi, marsz itp. Wynikiem jest suma
spalonych kalorii między 15 stycznia
Wysoko przegrany
na swoim parkiecie
mecz z AZS-em
AGH Kraków był dla
19-letniego Piotra
Kawczyńskiego (na
pierwszym planie)
12. meczem ligowym w karierze,
ale po raz pierwszy
zagrał w lidze naprawdę dobrze
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a 31 marca; „W parze” – wynikiem
jest suma wspólnie spalonych kalorii
w terminie od 15 stycznia do 15 lutego (należy dokonać rejestracji osób
tworzących parę oraz podać nazwę
dwuosobowej „drużyny”). Szczegóły na stronie internetowej (www.
mosir.rybnik.pl).
(pm)

Walczą o bezpieczne miejsce
Siatkarzom Volleya Rybnik zostały trzy mecze do zakończenia
fazy zasadniczej II-ligowych rozgrywek. Obecnie rybniczanie
zajmują 6. miejsce w tabeli, które zapewnia im utrzymanie w II
lidze. Biorąc pod uwagę cięcia w finansowaniu sportu w Rybniku,
brak awansu do play-offów i uniknięcie gry o utrzymanie w fazie
play-out jest dla Volleya rozwiązaniem optymalnym.
Rybniczanie w pierwszym meczu 2021

ZA NAMI: Start Namysłów – Volley Rybnik
0:3; Volley Rybnik – TKS Tychy 3:0; MKS Andrychów – Volley Rybnik 3:0; Volley Rybnik
– Kęczanin Kęty 1:3
PRZED NAMI: Volley Miasteczko Śląskie –
Volley Rybnik (30.01); AT Jastrzębski Węgiel –
Volley Rybnik (13.02); sobota 27 lutego godz.
17: Volley Rybnik – AZS Częstochowa

wiedział po meczu z TKS Tychy Mateusz

roku pokonali na własnym parkiecie moc-

Kukulski, zawodnik Volleya.

ny zespół z Tychów, czym udowodnili, że

Rybniczanie, aby być pewnym utrzyma-

mają spory potencjał. – Został przed nami

nia w II lidze, muszą powalczyć o punkty

postawiony cel, żeby zająć „bezpiecz-

w Miasteczku Śląskim. Jeżeli tam Volleyo-

ne” miejsce 5. lub 6. Takimi wygranymi

wi uda się zwyciężyć, praktycznie zapewni

na pewno do tego celu się przybliżamy.

sobie udział w przyszłorocznych rozgryw-

Oczywiście przed sezonem każdy chce

kach II ligi. Pytanie, czy bez większego

grać o jak najwyższe miejsce, natomiast

wsparcia samorządu w ogóle do nich przy-

kolejne mecze wszystko weryfikują – po-

stąpi?

FECHTOWAŁY
ZUCHY, DZIECI
I MŁODZICY

(pm)

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

W boguszowickiej hali odbył się X X Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dziewcząt i Chłopców Rybnik Cup 2020. Na
starcie pojawiło się ponad 200 szpadzistek
i szpadzistów. Przedstawiciele 50 klubów z
Polski i Czech walczyli w trzech kategoriach
wiekowych: zuchy, dzieci oraz młodzicy.
– Tegoroczne zawody wyglądały nieco inaczej z powodu ograniczeń sanitarnych. Część
rodziców boi się wysyłać swoje pociechy na
zajęcia, szczególnie w grupach młodszych,
bo starsi zawodnicy już okrzepli i tam nie ma
problemu. Czekamy, aż to się skończy i będziemy mogli normalnie pracować. Nam cały
czas udaje się prowadzić treningi, mamy swoją
salę szermierczą, możemy też korzystać z innych obiektów MOSiR-u. W ubiegłym roku
wystartowaliśmy we wszystkich turniejach
mistrzostw Polski i to z fantastycznym wynikiem, bo przypomnę, że medal mistrzostw
Polski seniorek wywalczyła Alicja Klasik.
W jej przypadku jest perspektywa ścieżki
olimpijskiej, jeżeli oczywiście będzie w Rybniku taka możliwość, bo słyszymy, co się dzieje,
nie wiadomo, jak tu będzie ze sportem – mówi
Krystian Fajkis, trener rybniczan i kierownik
sekcji szermierczej RMKS-u Rybnik. To ona
była organizatorem zawodów, w których
Drugi set pojedynku Volleya z TKS-em
Tychy. Mateusz Kukulski mija blok
i zdobywa 21. pkt dla Volleya

Sport

najlepiej z zawodników gospodarzy walczył
Miłosz Romanik, zajmując w kategorii dzieci
2. miejsce.

(pm)
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Rozbierają
ROW 1964

Ciężkie czasy nadeszły dla piłkarskiego
klubu ROW 1964 Rybnik, który rywalizuje
na trzecioligowych boiskach. Po rundzie
jesiennej rybniczanie zajmują 15. miejsce
w ligowej tabeli i od strefy spadkowej
dzieli ich tylko 1 pkt.

Na wiosnę podopiecznych Rolanda Buchały
czeka więc trudna walka o utrzymanie. Biorąc
pod uwagę fakt, że klub nie może liczyć na
miejskie pieniądze w takiej kwocie jak do tej
pory, kadra rybnickiego zespołu będzie oparta
głównie na młodzieży. Jeszcze w grudniu 2020
roku toczyły się rozmowy z biznesmenami,
którzy chcieli zainwestować w rybnicki klub.

Kapitan rybnickiego zespołu
Jan Janik ma powody do
zmartwień. W drużynie nie
ma już m.in. doświadczonego
pomocnika Szymona Jarego
(pierwszy z lewej), który grał
w ROW-ie od jesieni 2011 roku

Dziś już wiadomo, że tak się nie stanie.
Jesienią trzon zespołu stanowiło kilku doświadczonych piłkarzy i najbardziej utalentowani młodzi wychowankowie rybnickiego

mocnik, który jesienią rozegrał dla ROW-u

meczu, mimo przeciwności losu, dawali z sie-

klubu. Na wiosnę tych doświadczonych bę-

17 meczów. Dodatkowo 16-letni pomocnik

bie wszystko. Trudno przewidzieć, jaka będzie

dzie już w drużynie jak na lekarstwo. Trener

Dawid Niedźwiedzki, wychowanek RKP

nasza przyszłość – mówił po jesiennych spot-

Buchała nie będzie mógł skorzystać z usług

Rybnik, podpisał kontrakt z Legią Warsza-

kaniach trener Buchała, ale chyba nie przy-

Marcina Wodeckiego i Szymona Jarego, którzy

wa, a napastnik Wiktor Piejak jest na testach

puszczał, ilu jego podopiecznych ewakuuje się

przeszli do Odry Wodzisław walczącej o awans

w Wieczystej Kraków.

z rybnickiego klubu.

do III ligi. W składzie ROW-u nie zobaczymy

Na dziś trudno prorokować, w jakim składzie

Przypomnijmy, że rybniczanie na ligowe boi-

także Kamila Spratka, któremu skończył się

przystąpi do pierwszego wiosennego meczu

ska wrócą w pierwszy weekend marca, a ich

kontrakt i obecnie szuka on nowego klubu.

drużyna ROW-u. – Trudno motywować ze-

pierwszym rywalem będzie Rekord z Bielska-

Do I-ligowego Bruk-Betu Termaliki Niecie-

spół, jeżeli w klubie źle się dzieje. Jestem pełen

-Białej.

cza trafił Marcel Vasil, 19-letni słowacki po-

podziwu dla moich piłkarzy, którzy w każdym

Decydujące mecze
koszykarek

co dobrze wróży przed kolejnymi spotkaniami.
Do turnieju półfinałowego, który ma się odbyć w pierwszej połowie kwietnia, awansują
dwie najlepsze drużyny. Wydaje się, że poza

Koszykarki RMKS-u Rybnik rozpoczęły II

zasięgiem jest Zagłębie Sosnowiec, które w

rundę zmagań ligowych. Podopieczne Grze-

ważnych spotkaniach posiłkuje się zawod-

gorza Korzenia I fazę zakończyły z bilan-

niczkami z drużyny ekstraklasowej. O dru-

sem 10 wygranych i 2 porażek. Do II rundy,

gie, premiowane awansem miejsce RMKS

w której będą rywalizować już tylko z czte-

powalczy najprawdopodobniej z Ikarem Nie-

rema zespołami z Małopolski, przystąpiły

połomice. – Zadanie jest trudne. W sporcie

z dorobkiem 10 pkt (zaliczone wyniki meczów

wszystko jest jednak możliwe. Nastawiamy się

z Sosnowcem, Uniwersytetem Śląskim i ISWJ

na ostrą walkę – zapowiada Marcin Troszka,

Wisłą). Pierwszym rywalem rybnickiego ze-

kierownik sekcji koszykarskiej Rybnickiego

społu była Jura Basket Zabierzów, a mecz ten

Młodzieżowego Klubu Sportowego.
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ZA NAMI: Jura Basket Zabierzów –
RMKS XBEST Rybnik 48:62
PRZED NAMI: Sobota 30 stycznia
godz. 17: RMKS XBEST Rybnik –
Pałac Młodzieży Tarnów; Ikar Niepołomice – RMKS XBEST Rybnik
(6 lutego); sobota 13 lutego godz.
17: RMKS XBEST Rybnik – Wisła
CanPack Kraków; sobota 20 lutego
godz. 17: RMKS XBEST Rybnik –
Jura Basket Zabierzów; Pałac Młodzieży Tarnów – RMKS XBEST Rybnik
(27 lutego)

(pm)

zakończył się pewną wygraną rybniczanek,

(pm)

ROZWIĄZANIE KONKURSU

OPŁATEK BEZ MASEK I PRZYŁBIC – to hasło stanowiące
rozwiązanie naszego świątecznego konkursu autorstwa

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Kazimiery Drewniok. By je skompletować, trzeba było

Gabriela i Alojzy Mencnerowscy (Artis);

wcześniej odgadnąć gwarowe nazwy potraw i produktów,

Hieronim Zielonka (Gateau);

które znalazły się na konkursowym świątecznym stole.
A znalazły się na nim patrząc od góry: moczka, orzechy,
konopiotka – karp, pierniki, makówki – sól, chlyb, groch z

Joanna Piechaczek (Pod Manekinem);
Karina Mrozek, Alicja Wawoczny (Damiani);

kapustom, zimioki oraz masło, grziby, żymła i ślydź.

Renata Rożek (Orbita oraz PWiK);

Autorom poprawnych odpowiedzi, a zwłaszcza tym, do

Maria Wojtyńska (TZR);

których w losowaniu nagród uśmiechnęło się szczęście,
gratulujemy! Fundatorom nagród dziękujemy.
Po odbiór nagród zapraszamy do naszej nowej redakcji w

Stanisław Wojaczek, Irena Strzebinczyk,
Bartosz Szymiczek (K.S. ROW Rybnik);

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sza-

Wanda Wywrot (Śląskie ABC oraz PWiK);

franka 7 (wejście z tyłu budynku) od piątku 5 lutego. Na-

Barbara Głowacz (Śląskie ABC oraz PWiK).

grody można odbierać do końca lutego.

Komplet srebrnej biżuterii

3 zestawy gadżetów

2 zestawy kosmetyków

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1

ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
tel. 32 43 28 000

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

Tort bezowy

Bawarska porcelanowa
filiżanka z lat 20. XX w.

„Wielka księga inspiracji”

Galeria

„Pod Manekinem”
Rybnik, Powstańców Śl. 16
tel. 600 388 730

ul. Powstańców Śl. 6, Rybnik

3 klubowe kalendarze

facebook.com/KS.ROW.Rybnik

Rybnik, Rynek 12, tel. 32 42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Podwójne zaproszenie
na jedną z imprez
organizowanych przez TZR
w 2021 roku

www.slaskie-abc.com.pl
tel. 603 277 323

Luty 2021

plac Teatralny 1, tel. 32 42 22 132
www.teatrziemirybnickiej.pl
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NOCNE DYŻURY APTEK
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od poniedziałku do piątku i w niedziele
trwają od godz. 22.00 do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacje o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie są dostępne na
stronie internetowej miasta, w zakładce „Dla mieszkańców/ Zdrowie”.

1/2.02
2/3.02
3/4.02
4/5.02
5/6.02
6/7.02
7/8.02
8/9.02
9/10.02
10/11.02
11/12.02
12/13.02

Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040,
Maroko-Nowiny/os. Dworek
Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście
Apteka „Passiflora”, ul. Z. Nałkowskiej 3, 44-213 Rybnik,
tel. 32 42 58 036, Kamień
Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080,
Boguszowice Osiedle
Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,
Maroko-Nowiny
Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144,
Niedobczyce/Biedronka
Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831,
Maroko-Nowiny/Auchan
Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice
Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049,
Śródmieście
Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

OBWIESZCZENIE

13/14.02
14/15.02
15/16.02
16/17.02
17/18.02
18/19.02
19/20.02
20/21.02
21/22.02
22/23.02
23/24.02
24/25.02
25/26.02
26/27.02
27/28.02
28.02/1.03
31.01/1.02

Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311,
Śródmieście/Plaza
Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście
Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk
Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice
Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna
Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście
Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle
Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832,
Smolna/Kaufland
brak dyżuru
Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095,
Północ/Galeria Śląska
Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny
Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986,
Niedobczyce
Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom
Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ
Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670,
Boguszowice Stare
Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od poniedziałku do
piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, zaś w soboty od godz. 7.00 do 18.00.
Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8.00
do 20.00 zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

255 (tel. 32 43 92 255, e-mail: analizy@um.rybnik.pl).

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA

Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywa-

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU

nego projektu Strategii „Rybnik 2030” mogą być wnoszone

MIASTA RYBNIKA „RYBNIK 2030”

w terminie do 19 lutego 2021 roku:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział
Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

– ustnie do protokołu w Wydziale Analiz Urzędu Miasta Rybni-

środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

ka, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255, za pomocą poczty

Prezydent Miasta Rybnika

elektronicznej na adres: analizy@um.rybnik.pl

podaje do publicznej wiadomości

Zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną. Uwa-

informację o przystąpieniu do opracowania projektu Strate-

gi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres

gii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” (Uchwała nr 515/

wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w spra-

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

wie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowa-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

nia projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030”, w

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z

na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zmia-

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

nami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia

Strategia rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” będzie okre-

się bez rozpatrzenia.

ślać cele strategiczne i kierunki rozwoju Rybnika w wymiarze

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygo-

społecznym, gospodarczym i przestrzennym w perspektywie do

towania dokumentu przez Prezydenta Miasta Rybnika.

2030 roku. Wszelkie informacje dotyczące trybu i harmonogra-

Informacja na temat administratora danych osobowych znaj-

mu opracowania projektu strategii „Rybnik 2030” są dostępne

duje się w kancelarii urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji

na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika www.rybnik.eu.

Publicznej Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo.

Z dokumentami można również zapoznać się w Wydziale Analiz

Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika:

Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w pokoju

iod@um.rybnik.pl.
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Ogłoszenia i reklamy

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RYBNIKU INFORMUJE

Od 1 lutego 2021 roku można drogą elektroniczną składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy
2021/2022.
Wnioski można składać w formie elektronicznej za
pośrednictwem portali:
• emp@tia - empatia.mpips.gov.pl/,
• ePUAP - pz.gov.pl
• oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!

40.000

Biuro ogłoszeń:
Rybnik, ul. J. Szafranka 7, tel. 32 42 60 070
e-mail: gazeta@miastorybnik.pl
www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/

Wnioski o ustalenie prawa do tego świadczenia
w tradycyjnej papierowej formie będą przyjmowane
od 1 kwietnia 2021 r.
Wnioski będzie można pobrać w siedzibie Działu
Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Raciborskiej 20
(obok Plazy) lub wydrukować korzystając ze strony
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku: www.opsrybnik.pl/swiadczenia/index.

Ogłoszenia i reklamy
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44-200 Rybnik, ul. Józefa Szafranka 7
tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@miastorybnik.pl
rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/

Urząd Miasta w Rybniku: tel. 32 43 92 000

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

Druk:
Wydawnictwo „Triada”
Wojciech Wicher
ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin
tel. 509 914 576
www.achjoj.pl

Urząd Stanu Cywilnego: tel. 32 42 23 210
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