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„Moja modlitwa niechaj płynie
do Ciebie jak kadzidło.
A serce bije bez przerwy
Do Twojej cudownej niebiańskiej świątyni.
Boże, modlę się za Ukrainę,
Boże modlę się za ludzi.
Wybacz im, zbaw ich.
I okaż nam swoje miłosierdzie”
– śpiewał Mikołaj Boszkow z powstałego w 28.
Dzielnicy zespołu Czornobrywci (Чорнобривці)
na rybnickim rynku 24 lutego wieczorem, gdy
pierwsze rakiety spadły na partnerskie nam
miasto Iwano-Frankiwsk.
Od tego czasu, już blisko dwa miesiące, Ukraina
idzie swoją drogą krzyżową. W drodze na
Golgotę polskie rodziny, trochę jak biblijny
Szymon, pomagają nieść jej krzyż.
Nie porzućmy go przedwcześnie, nie biadolmy
o darmowych autobusach i 300 złotych na start.
Zamiast mądrzyć się w sieci, umyjmy przed
świętami okna (w Ukrainie szyby wyleciały
z ram) i przygotujmy zastawę na wielkanocny
stół, przy którym usiądziemy z bliskimi – są
OKŁADKA: ZDJ. DOMINIKA KUFIETA

obok, cali, zdrowi i bezpieczni. My będziemy
mieć święta.
„Nie lękajcie się” – od słów Jana Pawła II,
które pomogły wyzwolić Europę Wschodnią

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

WIELKANOC
TO CZAS NADZIEI

Nie przyzw yczajmy się do nieszczęścia.
Nie oswajajmy się z wojną u naszych bram.
Nie umywajmy rąk.
– Musimy zachować absolutną jedność. Musimy
pokazać światu, że demokracja stoi ramię
w ramię. Nie wystarczy posługiwać się retoryką
nobliwych słów o demokracji, wolności i pokoju.
Wszyscy, także tutaj w Polsce, musimy odrobić
pracę domową każdego dnia – mówił prezydent
USA 26 marca pod Zamkiem Królewskim.
Nad Wisłą oblaliśmy ostatnio wiele egzaminów,
w końcu dostajemy dobre oceny. Nie schrzańmy
tego.
Wielkanoc to czas nadziei, zmartwychwstania,
odrodzenia, błękitnego nieba i żółtych forsycji.
Niech będzie dobrym zwiastunem dla Ukrainy,
ale też nowym rozdaniem dla nas.
Nową kartą Polski w Unii Europejskiej, która
przez 18 lat mocno nam spowszedniała, a o której
kiedyś marzyliśmy tak, jak marzy dziś Ukraina.
„Boże, wiem, że będziesz z nami,
w Twojej świątyni pod niebiosami.
Radość i pokój podarowałeś,
oddałeś życie za ludzi”
- śpiewa wciąż Mikołaj Boszkow w Domu Kultury
w Rybniku-Niedobczycach.

spod sowieckiego uścisku, zaczął swoje
przemówienie w Warszawie prezydent USA
Joe Biden. Kierował je nie tylko do Ukraińców,
ale też do nas. Nie lękajmy się trwać w pomaganiu.

Aleksander Król
Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”
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– na tyle wstępnie oszacowano inwestycję, którą chce realizować
w Rybniku miliarder Zygmunt Solorz.
W naszym mieście ma powstać
Centrum Zielonej Energii. Czytaj
więcej na str. 7

PESEL-ów do 31 marca wydano
uchodźcom wojennym z Ukrainy
w Rybniku. By ułatwić ten proces,
w urzędzie miasta pracuje fotograf,
który robi Ukraińcom zdjęcia do dokumentów. Wnioski o PESEL są przyjmowane w sali 264. Tel. 32 43 92 161.

miejsc noclegowych docelowo przygotowało miasto Rybnik dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Około 130
rodzin z Ukrainy na dobę odwiedza
sklep Półki Dobra przy ul. Brudnioka,
gdzie uchodźcy kupują towary za
„dziękuję”.

palet z darami, w sumie 11 tirów z
pomocą wyjechało z Rybnika do Ukrainy, m.in. miast partnerskich Iwano-Frankiwska i Baru. Dary dla uchodźców
przywożą do nas też miasta partnerskie
z Europy Zachodniej, m.in. Dorsten
w Niemczech i Mazamet we Francji.

Panattoni Park Rybnik
To, co nie wychodziło przez lata, udało się 24 marca. Tego dnia
rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
o pow. 40 ha leżącej na terenie trzech dzielnic: Kłokocina, Gotartowic
i Boguszowic Starych, przy drodze Racibórz – Pszczyna. To największy teren inwestycyjny zbyty w przetargu przez miasto Rybnik po
reformie administracyjnej z 1999 r. Został sprzedany za blisko
16,5 mln zł netto, czyli 20,3 mln zł brutto – w większości ta kwota
przypadnie na rzecz Skarbu Państwa. Z perspektywy miasta kluczowe jest pozyskanie nowego inwestora. Nabywca terenu – Panattoni,
lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, zapowiada
stworzenie tu nowoczesnego centrum „Panattoni Park Rybnik”,
pozwalającego na prowadzenie procesów logistycznych – zarówno
magazynowych, jak i lekkiej produkcji. Start inwestycji planowany jest
na drugi kwartał przyszłego roku. Wtedy deweloper rozpocznie budowę
50.000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A.
– Pozyskanie tak znaczącego inwestora na teren o powierzchni
40 hektarów daje miastu silny impuls do dalszego rozwoju. W ciągu
kilku lat rozwinie się duży obszar gospodarczy, w którym pracę znajdzie wiele osób z całej aglomeracji rybnickiej – mówi Piotr Kuczera,
prezydent Rybnika. – Rozstrzygnięcie przetargu to efekt przygotowań i pracy wykonanej przez miasto w ostatnich latach. Deklaruję
chęć współpracy z inwestorem – dodaje.
(AK)

PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH
Na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej powstał Grób Dziecka Utraconego.
To miejsce pochówku dzieci martwo urodzonych lub poronionych, których pochowania
zrzekli się rodzice. Pochówek taki organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej na zgłoszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3, minimum trzy razy w roku. Może
on mieć charakter świecki lub wyznaniowy, w tym ekumeniczny, a po kremacji zbiorową urnę składa się w Grobie Dziecka Utraconego. Nagrobek został wykonany przez
firmę kamieniarską z Pszczyny. Rzeźba przedstawia dziecko trzymane w dłoniach,
a instalację wykonał rzeźbiarz Janusz Moroń. Łączny koszt wykonania nagrobka wyniósł ponad 50.000 zł, a część prac, obejmujących wymurowanie grobowca, sfinansowano ze środków zebranych w czasie zbiórki. Pomnik-symbol ma się stać miejscem
refleksji i pamięci, znakiem tęsknoty rodziców za często niepoznanym i nieutulonym
dzieckiem. W grobie tym spoczęły dzieci martwo urodzone od 10 maja 2021 roku.
Pochowane wcześniej urny z prochami przeniesiono z dotychczasowej kwatery 21A
właśnie do tego grobowca.
(S)

Market nie powstanie
By w okolicach biurowca
K1, gdzie w przyszłości
ma powstać więcej tego
rodzaju nowoczesnych
obiektów biurowych, nie
powstał market Aldi, rybniccy radni wyrazili zgodę
na nabycie przez miasto
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej przy skrzyżowaniu ulic Za Komendą
i Obwiedni Południowej.
Za dział kę miasto zapłaci ponad 5,7 mln zł
brutto, czyli kwotę, jaką
ustalili już między sobą
a k t ua lny uż y tkow nik
wieczysty - spółka Diagnocar II z Piekar Śląskich,
i potencjalny naby wca
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– spółka ALDI z siedzibą
w Chorzowie.
Ponieważ powstanie pawilonu handlowego nie jest
zbieżne z wizją rozwoju
tej części miasta i prowadziłoby do chaosu przestrzennego, zdecydowano
nabyć teren. – Miasto zyska
atrakcyjną nieruchomość
(o pow. 5 tys. m kw.), która
w przyszłości będzie mogła
zostać zabudowana zgodnie
z kierunkiem wyznaczonym
w opracowywanym obecnie
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – głównie zabudowa
usługowa, w ramach której
dopuszcza się biura oraz
usługi obsługi ruchu tury-

Samorząd

stycznego – tłumaczył jeszcze przed sesją prezydent
Rybnika Piotr Kuczera.
Podczas głosowania 24
marca radni opozycyjni
wstrzymali się jednak od
głosu, argumentując, że
urzędnicy popełnili błąd,
chwaląc się wcześniej planem stworzenia w rejonie
placu Armii Krajowej strefy
usług dla biznesu i nowoczesnych powierzchni biurowych. – W moim odczuciu
tę działkę moglibyśmy kupić
dużo taniej niż za kwotę
5,7 mln zł – mówił radny
Łukasz Dwornik, szef klubu radnych PiS, dodając, że
ogłoszenie zamiarów było
wodą na młyn dla właściciela działki, by jej wartość
podwyższać.

ZDJ. A. SKUPIEŃ

SA MOR Z Ą D

500 mln zł

Jednak Tomasz Cioch, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw gospodarki
przestrzennej, przekonywał,
że teraz działka jest nawet
tańsza niż w marcu 2021
roku. – Podczas rozmów
prowadzonych przez miasto
w marcu 2021 roku, gdy rozważany był ewentualny zakup
tej nieruchomości, na tamten
czas jej wartość przez spółkę
Diagnocar II została ustalona
na poziomie 4,8 mln zł netto,
czyli 5,9 mln zł brutto – tłumaczył Tomasz Cioch. Dodał,
że miasto ma zabezpieczone
pieniądze na zakup działki,
a po jej nabyciu nieruchomość zostanie wystawiona na
sprzedaż w trybie przetargowym za cenę nie mniejszą niż
cena zakupu.
(AK)

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

18 LAT W UNII

PRZYZWYCZAILIŚMY SIĘ,
ŻE WSZYSTKO MAMY
1 maja będziemy świętować pełnoletność
Polski w Unii Europejskiej. Jak wyglądałby
dziś Rybnik, gdybyśmy przez 18 lat nie byli
w Unii?
Pieniądze unijne to „drugi budżet” miasta,
jeśli chodzi o inwestycje. Mówiąc wprost,
mielibyśmy w Rybniku o połowę mniej inwestycji i byłyby one o wiele mniej zaawansowane, bo Unia dała nam pewne know-how.
Gdy 18 lat temu wstępowaliśmy do Unii
Europejskiej, poziom cywilizacyjny Polski
i „zapóźnienia okresu PRL” były widoczne
gołym okiem. Dziś przyzwyczailiśmy się do
tego, że wszystko mamy, i wydaje nam się,
że tak było zawsze. Łatwo wskazać nowe
drogi, odbudowane budynki, rewitalizacje,
termomodernizację, nieco trudniej pokazać
inteligentne systemy sterowania i informatyczne, a jeszcze trudniej wartości miękkie,
jak wizyty studyjne, wymiany kulturowe
czy edukacyjne. Tego nie da się przeliczyć
na pieniądze. Korzystamy z wielu rzeczy,
jak chociażby odebranych obecnie Rosji
systemów płatniczych, całego bogactwa
firm i usług, nawet nie zastanawiając się
nad tym, dlaczego mamy taką możliwość.
Jadąc do Czech, nie myślimy, jakim dobrodziejstwem jest strefa Schengen i swobodny przepływ towarów i usług. Przekraczanie
granic państw Unii jest dla nas czymś niezauważalnym i oczywistym. Kolejnym dobrodziejstwem związanym z członkostwem
jest kwestia związana z funkcjonowaniem
małych wspólnot, czyli samorządów, które
były pomyślane jako samodzielne twory z samodzielnym finansowaniem. Samorządy już
na etapie przedakcesyjnym uczyły się zdobywać środki unijne i otworzyły na współpracę na różnych poziomach, także poziomie
wymiany młodzieżowej. Po 18 latach mamy
całe pokolenie, które w Unii już się urodziło,
wychowało, funkcjonowało i dla którego Europa jest światem otwartym. Pewna refleksja
przychodzi dopiero w takich momentach, jak
wojna w Ukrainie.

Dziś się boimy, dlatego nagle wszyscy są
za Unią Europejską…
Tak, a wcześniej często można było słyszeć
pytanie – jak nie Unia, to co? Jeszcze dwa
miesiące temu odpowiedź „wschód” i „Rosja”

nie raziła eurosceptyków. Mówili, że Bruksela
to druga Moskwa. Dopiero teraz przekonali
się, jakie standardy obowiązują w Rosji Putina. Wielu „trolli” próbowało dyskredytować
Unię. Dziś wiemy, że współpraca, solidaryzm
europejski jest czymś ważnym. Pomyślmy, na
kogo moglibyśmy liczyć, gdyby Polska nie była
w Unii? Ukraina ustami prezydenta Zełenskiego nieprzypadkowo dziękuje sprzymierzeńcom, a w szczególności Polsce. Tam, a mogę
to powiedzieć po kilku wizytach w Ukrainie,
aspiracje proeuropejskie były i są bardzo silne. Czasem miałem wrażenie, że w Ukrainie
mają to, co w Polsce zostało zatracone – wiarę
w Europę. Dla nas bycie we wspólnocie jest
oczywiste, dla nich to wielkie marzenie. Być
może właśnie to marzenie powoduje, że tak
mocno walczą o swoją niepodległość, demokrację i egzystencję swojego państwa.

Ukraina w zrzeszaniu się z Unią powinna
być potraktowana specjalnie?
Ukraina powinna mieć statut państwa aspirującego do Unii Europejskiej. I powinniśmy
robić wszystko, by na etapie odbudowy kraju poprzez środki pomocowe jak najbardziej
wiązać ją z Unią, bo jest to w strategicznym
interesie Polski. Możemy sobie odpowiedzieć
na pytanie - jeśli nie taki sąsiad, to jaki? Gdyby Ukraina „upadła”, mielibyśmy potężną,
wschodnią granicę z Federacją Rosyjską i być
może stałe zarzewie wojny partyzanckiej.
Dlatego cieszę się, że takie jest zaangażowanie państw unijnych w pomoc Ukrainie,
również tę militarną.

Gdyby nie to, że jesteśmy w Unii i NATO,
w Polsce moglibyśmy mieć dziś to,
co w Ukrainie…
Obawiam się, że tak. Dlatego trzeba docenić też wsparcie Unii na poziomie inwestycji,
które pozwoliło nam w sposób gigantyczny
zwiększyć potencjał gospodarczy Polski, co
ma przełożenie nie tyle na potencjał wojskowy, ale przede wszystkim potencjał powiązań z różnymi krajami, dla których wojna
po prostu się nie opłaca. Wydawało się, że
poprzez powiązania gospodarcze Rosji - bo
taka była myśl dużej części państw Europy
Zachodniej - uda się Rosję trzymać na dystans. Wydawało się, że podbój terytorium

Samorząd

nie jest już wartością gospodarczą. Wszyscy sądzili, że powiązania rynków, kapitałów
będą wentylem bezpieczeństwa. Niestety
szaleństwo wzięło górę. Liczę na to, że Rosja
zapłaci za to, co zrobiła Ukraińcom, a Ukraina będzie kiedyś w Unii.

Ale Unia wymaga dużo od swoich członków…
Tak, Unia wymaga, ale to pomogło nam
w bardzo wielu rzeczach. Dzięki owym wymaganiom zwiększa się komfort naszego życia. Musimy dbać o środowisko i przyrodę,
a dzięki temu możemy żyć lepiej i zdrowiej,
i iść do przodu, rozwijać się. Dzięki Unii
w Rybniku pojawiło się wiele nowych branż.
Możemy dyskutować, kto stracił, ale bilans
polskiej obecności w europejskiej wspólnocie jest bezsprzecznie bardzo dodatni. Na
Śląsku te zmiany są widoczne gołym okiem.

Ale Śląsk tych dalszych zmian się obawia…
Tak, ale lepiej przeprowadzić transformację
w oparciu o jakiś model, który ma podstawy
finansowania europejskiego, niż zostać bez
niczego. Przy okazji warto na nowo rozpocząć dyskusję, czy Polska powinna znaleźć
się w strefie euro. W obliczu inflacji, słabej
pozycji złotówki i wojny ta myśl już tak nie
dzieli jak dawniej. Paradoksalnie to, co nie
udało się wielu politykom, udało się Putinowi – zjednoczenie wielu formacji politycznych w krajach europejskich i zmiana
postrzegania Unii już nie jako tworu, który
coś zabiera, ale tego, który bardzo dużo daje.
Myślę, że kolejnym etapem naszej obecności
w strukturach europejskich będzie moment,
gdy trzeba będzie się dzielić z biedniejszymi, np. z Ukrainą, gdy będzie państwem
aspirującym do Unii. Pamiętajmy, że z nami
też się dzielono i wciąż się dzieli…
Rozmawiał Aleksander Król
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WIZUALIZACJE SEBASTIAN ŚMIEJA

Wariant testowany od 16 do 23
marca zakładał, że odcinek ul. kard.
B. Kominka od skrzyżowania z ul.
Marokanów do zjazdu na parking
kościelny będzie jednokierunkowy.
Pomysł został odrzucony

Jaka ulica Kominka?
Ulica Kardynała Kominka, stanowiąca centrum dzielnicy
Maroko-Nowiny, nie zmieniła się od początku wieku.
Mieszkający w tej dzielnicy radny Radosław Knesz postanowił
przestrzeń publiczną w rejonie tej ulicy poprawić
i zmodernizować, by zaradzić istniejącym problemom.

Wariant nr 1 (dwa kierunki)
• Publiczne miejsca postojowe: 38
• Plac z miejscami postojowymi (5 min
pieszo przy ul. Broniewskiego): 50
• Stojaki rowerowe: 4
• Strefa 30 km/h
• Drzewa: BRAK
• Ławki: BRAK

Wariant nr 2 (dwa kierunki)
• Publiczne miejsca postojowe: 41
• Plac z miejscami postojowymi
(5 min pieszo): 50
• Stojaki rowerowe: 20
• Strefa zamieszkania 20 km/h
• Drzewa: 10
• Ławki: 6

Wariant nr 3 (dwa kierunki)
• Publiczne miejsca postojowe: 33
• Plac z miejscami postojowymi
(5 min pieszo): 50
• Stojaki rowerowe: 8
• Strefa zamieszkania 20 km/h
• Drzewa: 12
• Ławki: 5
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– Chodzi m.in. o parkowanie na każdym możliwym skrawku chodnika, ocieranie podwoziem o asfalt przy zjeździe
z chodnika, zbyt wąsko wymalowane
miejsca postojowe, złą widoczność przy
włączaniu się do ruchu spowodowaną
nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami – wylicza problemy Radosław Knesz.
Dla mieszkańców i osób prowadzących przy Kominka swoje sklepy i punkty usługowe dyskusja o planowanych
zmianach rozpoczęła się od drogowego
eksperymentu, związanego z najbardziej
radykalnym kierunkiem zmian. Od 16
marca przez tydzień na połowie ulicy
obowiązywał ruch jednokierunkowy. Na
sprawców zamieszania posypały się gromy, a w witrynach sklepów pojawiły się
hasła o „proteście przeciwko zmianom”;
pod protestacyjną petycją do prezydenta
miasta zebrano blisko 1.900 podpisów.
Zapewnienia radnego Knesza, że to dopiero wstęp do dyskusji na temat zmian,
niewiele pomogły.
31 marca w Zespole Szkół nr 3 zaproszono mieszkańców na konsultacje
społeczne. Radosław Knesz i wiceprezydent Piotr Masłowski spotkali się
z mieszkańcami dzielnicy i osobami prowadzącymi przy ul. Kominka swoje interesy. W planach było zaprezentowanie
trzech wstępnych koncepcji zmian i głosowanie nad nimi. Wszystkie trzy zakładały utrzymanie ruchu dwukierunkowego, bo reakcja na drogowy eksperyment
sprawiła, że wariant jednokierunkowy
wylądował w koszu.
Na pierwsze z dwóch spotkań
przyszło blisko 100 osób. Radny Knesz
nie zdążył go nawet dobrze rozpocząć,
a już inicjatywę i mikrofon przejęli przeciwnicy zmian. – Po co zmieniać coś,

Miasto

co dobrze funkcjonuje od 30 lat? – pytał retorycznie pan Łukasz, prowadzący
przy Kominka firmę ubezpieczeniową.
Inni postulowali wydanie pieniędzy na
łatanie dziur na innych ulicach. – Dla
mnie to jasny sygnał, że w dzielnicy nie
ma potrzeby zmian – stwierdził zirytowany przebiegiem spotkania wiceprezydent Piotr Masłowski po kolejnych
głosach sprzeciwu. Stwierdził też, że
głosowania nad wariantami modernizacji ulicy nie będzie. Wszak radny nie
zdołał ich nawet zaprezentować.
Udało mu się to dopiero kilkadziesiąt minut później w czasie drugiego
spotkania, w którym wzięło udział niespełna 40 osób. Przebiegało w o wiele
spokojniejszej atmosferze, a o pomysłach na modernizację ulicy dyskutowano już całkiem rzeczowo, poruszając
m.in. kwestię wymuszenia rotacji na
miejscach parkingowych.
W budżecie na projekt modernizacji ul. Kardynała Kominka zabezpieczono
500 tys. zł. Na dzisiaj wszystko wskazuje na
to, że szansę na realizację ma jeden z dwóch
wariantów zakładających przede wszystkim
utrzymanie miejsc parkingowych prostopadłych do dwukierunkowej jezdni. Przed
nami kolejne konsultacje, a realizacja możliwa nie wcześniej niż w 2023/24 r.
Obok prezentujemy wizualizacje
obrazujące trzy warianty modernizacji
ul. Kominka. – Każdy z nich ma swoje
wady i zalety, każdy bardziej kładzie
nacisk na inny aspekt przestrzeni publicznej, jaką jest miejska ulica. Jedne
mają mniej, drugie więcej miejsc postojowych, jedne kładą nacisk na zieleń
i estetykę, inne na bezpieczeństwo czy
komfort parkowania – mówi Knesz.
Wacław Troszka

Miliarder Zygmunt Solorz chce inwestować
w Rybniku. Powstanie Centrum Zielonej Energii

Według założeń, w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną ma powstać ekologiczny zakład służący
do produkcji energii cieplnej, elektrycznej
i wodoru z odpadów. W liście intencyjnym
podpisanym przez prezydenta Rybnika
z przedstawicielami spółki ZE PAK, której
głównym akcjonariuszem i przewodniczącym
rady nadzorczej jest Zygmunt Solorz, zapisano
jeszcze, że jednym z celów jest „dostarczanie
wytworzonego w ten sposób ciepła, energii
elektrycznej i wodoru na potrzeby miasta
oraz innych odbiorców, w tym w szczególności
mieszkańców”. – Mamy wspólne cele, miastu
zależy na świadczeniu usług komunalnych na
wysokim poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne – mówi Piotr Kuczera, prezydent
Rybnika. – Moim celem jest stworzenie własnego, miejskiego systemu gospodarowania
odpadami w systemie obiegu zamkniętego.
Natomiast spółce zależy na realizacji projektów proekologicznych – tłumaczy prezydent.
Podobno Zygmunt Solorz miał wybrać
Rybnik na miejsce swojej inwestycji, bo spodobało mu się to, jak miasto walczy ze smogiem.
– Moja Grupa, w tym ZE PAK, realizuje bardzo
ambitny plan transformacji w kierunku zielonej
energii i zielonego wodoru. Inwestycja w Rybniku w termiczne przekształcanie odpadów doskonale wpisuje się w ten plan. Cieszymy się,
że Rybnik jest bardzo aktywny w realizacji idei
czystej Polski, podejmuje konkretne działania
w tym kierunku i jest jednym z liderów zielonej
transformacji – mówi Zygmunt Solorz.
W ramach Centrum Zielonej Energii ma
powstać sortownia i kompostownia, instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i budowlanych.
Główną inwestycją ma być budowa instalacji
termicznego przekształcania odpadów, która
w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej
i wodoru. – Spalarnie projektowane i budowane są w oparciu o założenia, że ma być bezpiecznie, czysto i stabilnie cenowo – zaznacza
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Inwestycję opiewającą – jak
wstępnie oszacowano – na pół
miliarda złotych firmuje nazwisko
Zygmunta Solorza, polskiego miliardera, założyciela m.in. Grupy
Polsat Plus.

„RYBNIK JEST BARDZO
AKTYWNY W REALIZACJI
IDEI CZYSTEJ POLSKI. JEST
JEDNYM Z LIDERÓW ZIELONEJ
TRANSFORMACJI”
Wojciech Muś, prezes miejskiej spółki Hossa
prowadzącej działalność związaną m.in. z gospodarką odpadami. - Czysto to znaczy, że
dostawy realizowane są szczelnymi pojazdami, rozładunek odbywa się wewnątrz obiektu
przy zamkniętych śluzach, a wewnątrz panuje niewielkie podciśnienie uniemożliwiające
wydostawanie się zapachów na zewnątrz.
Bezpiecznie, ponieważ spalanie odbywa się
w piecu rusztowym, a cały proces dostaw,
załadunku, spalania i odbioru popiołów prowadzony jest wewnątrz szczelnego budynku, a spaliny poddawane są oczyszczaniu
w układach filtracji i oczyszczania spalin. Normy emisyjne wynikające z rozporządzeń są
najbardziej restrykcyjne dla spalarni. Emisja
objęta jest ciągłym monitoringiem 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu – zapewnia Muś.
Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu
Smogowego przyznaje, że w nowoczesnych
spalarniach odpadów resztkowych (takich,
których nie można już poddać recyklingowi)
wykorzystywane są technologie, które nie
szkodzą środowisku. - Nie wyobrażam sobie,
by miała to być jakaś instalacja, która będzie

Miasto
Biznes

pogarszać stan powietrza w Rybniku, bo na
to byśmy się nie zgodzili. Natomiast wyobrażam sobie, że przy tej inwestycji wykorzystane zostaną najwyższe światowe standardy,
które w ogóle nie szkodzą środowisku. Skandynawowie mają urządzenia do ekologicznego przetwarzania odpadów, podobnie jest w
Wiedniu. Około 60 proc. zebranych w stolicy
Austrii odpadów komunalnych, tzw. odpadów
resztkowych, jest spalanych. Wyobrażam sobie, że w przypadku Rybnika także chodzi o
technologie, które w ogóle nie szkodzą środowisku, a jest wręcz przeciwnie – mówi Zdzisław Kuczma.
W Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie powinno się składować. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się
4 kolejne, to ma powstać jeszcze ok. 15 nowych.
Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton
odpadów, a subregion zachodni ponad 270 tys.
ton na rok. – Planujemy w Rybniku nowoczesne centrum gospodarowania odpadami.
To będzie odpowiedź nie tylko na potrzeby
miasta, ale chciałbym, by w przyszłości była
to też oferta skierowana do gmin subregionu
– zapowiada prezydent Piotr Kuczera. – Ta
inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom
stabilizację cen za odbiór odpadów i stabilizację procesu odbioru odpadów. Częściowo nasze działania pozwolą na zabezpieczenie miasta w ciepło, a wodór wykorzystywany będzie
do zasilania miejskich autobusów - dodaje.
W czerwcu tego roku powstanie koncepcja Centrum Zielonej Energii w Rybniku
wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.
Aleksander Król
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Lekarka z Kijowa
leczy dzieci w rybnickim szpitalu
Pochodząca z centrum Kijowa lekarka Olena Hlazkova pracuje na oddziale pediatrycznym szpitala
wojewódzkiego w Orzepowicach. – W tej chwili około jedna trzecia pacjentów na naszym oddziale
dziecięcym to maluchy z Ukrainy – przyznaje.

Olena Hlazkova do Polski przyjechała jeszcze przed wojną. Chce być pediatrą,
dlatego w rybnickim szpitalu rozpoczęła
staż specjalizacyjny, który potrwa pięć lat.
Obecnie sporo czasu zabiera jej jednak praca
tłumacza, bo do szpitala trafia coraz więcej
Ukraińców, również dzieci, a gdy chodzi
o zdrowie i znajomość języka, to dobre chęci
i intuicja kogoś, kto kiedyś w szkole uczył się

rosyjskiego, to zdecydowanie za mało. Tak
było, gdy na szpitalny oddział ratunkowy
trafiło dziecko z wysoką gorączką, a babcia,
która się nim zajmowała, znała tylko język
ukraiński. Pomoc Oleny okazała się niezbędna. – Mieszkańcy wschodniej Ukrainy
na ogół w ogóle nie rozumieją polskiego. Nie
mają więc pojęcia o tym, co mówi do nich
lekarz – komentuje.

Studia w Kijowie. Staż w Poznaniu

„DZIECI ŁATWO SIĘ
ZARAŻAJĄ. JEŚLI JADĄ
DO NAS Z UKRAINY
POCIĄGIEM, AUTOBUSEM
DWA, TRZY DNI, TO JEŚLI
JEST WŚRÓD NICH JEDNO
ZAKAŻONE DZIECKO,
MOŻEMY BYĆ PEWNI,
ŻE ZACHORUJĄ PRAWIE
WSZYSTKIE“

Studia medyczne młoda lekarka ukończyła w stolicy Ukrainy Kijowie. Na wyjazd
do Polski zdecydowała się, jak sama mówi,
ze względu na stan ukraińskiej służby zdrowia i własną przyszłość. O Rybniku nigdy
wcześniej nie słyszała. Jej droga do naszego miasta wiodła przez Warszawę i Poznań.

W stolicy zdawała egzamin z języka polskiego, a w Białymstoku załatwiała formalności
związane z nostryfikowaniem dyplomu, a do
Poznania trafiła, by w tamtejszym szpitalu
odbyć 13-miesięczny staż podyplomowy, będący praktycznym zwieńczeniem studiów.
W Poznaniu poznała swego przyszłego
męża Ślązaka, Marcina. To inżynier budownictwa z Rybnika, który pracował wtedy w jednej
z poznańskich firm budowlanych. Po kilku miesiącach wspólnie zdecydowali, że
się pobiorą i zamieszkają w Rybniku w
rodzinnym mieście Marcina. Ślub wzięli niespełna dwa miesiące temu, 12 lutego.
– Mąż chciał koniecznie wrócić do Rybnika.
Jest dumny, że jestem lekarzem i że pracuję w rybnickim szpitalu. Najpierw myślałam,
że trudno będzie mi się przestawić, bo jestem
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przyzwyczajona do życia w wielkim mieście. Okazało się jednak, że Rybnik to wcale nie jest małe miasto, a poza tym mamy
bardzo mało czasu wolnego i tak siebie z Marcinem nawzajem „szukamy”, bo albo on jest w pracy albo ja mam dyżur.
W Rybniku już zostaniemy, bo ja przynajmniej przeprowadzek
mam już dość, a przede wszystkim uwielbiam pracę na moim
oddziale pediatrycznym. To najlepsze miejsce, do jakiego
mogłam trafić. Wspierają mnie koleżanki oraz pielęgniarki,
które pomagają mi, gdy czegoś po polsku nie rozumiem, bo to
w końcu nie jest mój język ojczysty. Panuje tu miła atmosfera,
a codzienne odprawy odbywają się „po koleżeńsku”.

Najbliżsi są blisko
W Rybniku mieszkają obecnie również jej matka i młodsza 17-letnia siostra. Z Kijowa wyjechały w drugim dniu
wojny i pociągiem dotarły do Przemyśla, skąd odebrali ich
Olena i Marcin. Mieszkają mieszkanie niedaleko od nich
– 10 minut jazdy samochodem. Do Polski, ale nie do Rybnika, trafiło też kilka znajomych Oleny. To kobiety z dziećmi,
bo mężczyźni zostali w Ukrainie.
Wszystkie one śledzą to, co dzieje się w Kijowie i na Ukrainie i naturalnie mocno to przeżywają. – Wczoraj miałam urodziny, ale nastroju do świętowania nie było. Przyjechały do
mnie mama z siostrą, ale widzę, że mama też jest tym wszystkim zmęczona i przygnębiona. Moi dziadkowie już nie żyją,
ale w Kijowie został moja chrzestna, która jest bardzo bliską
przyjaciółką mojej mamy; całe życie trzymały się właściwie
razem. Teraz utrzymują kontakt telefoniczny, ale słychać
po jej głosie, że to już nie jest ta sama osoba. Zawsze mnie
wspierała, była pełna entuzjazmu, pozytywnie nastawiona
do życia, ale to się zmieniło. Nie chce wyjechać z Kijowa,
bo musiałaby tam zostawić męża i syna – opowiada Olena.

Najczęściej jelitówki
Gdy pytamy o to, czy ukraińskie dzieci są bardziej
wdzięcznymi pacjentami, Olena odpowiada, że jako lekarz
nigdy nie miała do czynienia z ukraińską służbą zdrowia.
W ostatnich tygodniach pacjentami z Ukrainy zajmuje się
jednak nader często, bo wiele ukraińskich dzieci trafia na
szpitalny oddział ratunkowy, często zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo ich stan jest na tyle dobry, że powinny trafić do
zwykłej przychodni. – Jestem w szpitalu jedną z kilku osób,
która potrafi przetłumaczyć ukraińską dokumentację medyczną, ale czasem już po prostu nie daję rady. W tej chwili
jedna trzecia pacjentów na naszym oddziale dziecięcym to
maluchy z Ukrainy.
Najczęściej dzieci, i to nie tylko te z Ukrainy, za sprawą
rotawirusa chorują na tzw. jelitówki objawiające się wymiotami i biegunkami. – Dzieci łatwo się zarażają. Jeśli jadą do
nas z Ukrainy pociągiem, autobusem dwa, trzy dni, to jeśli
jest wśród nich jedno zakażone dziecko, możemy być pewni,
że zachorują prawie wszystkie. Największym problemem
jest ryzyko odwodnienia, to z jego powodu sporo dzieci
z jelitówką trafia na nasz oddział. Kilkumiesięczne dzieci
w ciągu kilku godzin mogą się znaleźć w bardzo poważnym
stanie. Gdyby rodzice dużo wcześniej mogli otrzymać pomoc
w przychodni, sytuacja na pewno by się poprawiła. Ukraińskie dzieci, które do nas trafiają, często są też przeziębione
po tej długiej podróży i gorączkują; czasem kogoś boli ucho
– opowiada lekarka z Kijowa.
Wacław Troszka

ODCZAROWAĆ PSYCHIATRIĘ
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku uruchomił z początkiem marca Centrum Zdrowia
Psychicznego, w ramach którego na terenie Kampusu przy
ul. Rudzkiej działa nowa poradnia zdrowia psychicznego
wraz z zespołem lecznictwa środowiskowego. Mieści się na
poddaszu (IV piętro) budynku B, który jest siedzibą ośrodka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– To integralna część naszego szpitala. Wychodzimy do środowiska.
Centrum Zdrowia Psychicznego, dedykowane Rybnikowi, uruchomiliśmy w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. To jedno
z dziesięciu takich centrów działających w kraju – mówi dyrektor szpitala prof. Joachim Foltys. – Najważniejsza jest koordynacja naszych działań,
co pozwoli dobrać pacjentowi optymalną formę opieki i leczenia. Ważnym elementem jest działający tu zespół lecznictwa środowiskowego,
który tworzą lekarz, pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, terapeuci
środowiskowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia. Ci ostatni
to osoby, które przeszły kryzys psychiczny i terapię, a teraz w oparciu
o własne doświadczenia mogą wspierać innych. Występują oni w roli
łącznika między lekarzem a pacjentem. Wszystko po to, by ewentualna
hospitalizacja trwała jak najkrócej i pacjent jak najszybciej mógł wrócić do
swojego środowiska i do pełnienia swoich ról społecznych – przekonuje
Zuzanna Cebo, kierownik szpitalnego Centrum Zdrowia Psychicznego.
– Chcemy odczarować psychiatrię i walczyć ze stereotypami, by
nikt nie wstydził się zwrócić się do nas o pomoc – deklarował z kolei
kierownik nowej Poradni Zdrowia Psychicznego, działającej w Kampusie
Marcin Urbański.
Ważną rolę w całym tym systemie ma odegrać działający przy poradni punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Zatrudnia on doświadczone
pielęgniarki psychiatryczne i psychologów. Osoba bądź rodzina dotknięta kryzysem psychicznym może się tu zgłosić bez wcześniejszych
zapisów. – Na pewno otrzyma pomoc adekwatną do zdiagnozowanej
sytuacji – zapewnia kierownik przychodni.
Poradnia zdrowia psychicznego i punkt zgłoszeniowy na terenie
Kampusu (budynek B, IV piętro) są czynne od poniedziałku do piątku
od godz. 8 do 18. Numery telefonów można znaleźć na stronie szpitala
(psychiatria.com). – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zajmuje
się newralgiczną dzisiaj dziedziną medycyny, dlatego cieszy mnie wysoka jakość naszej współpracy – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Zwraca uwagę, że oto jeden z budynków Kampusu wrócił po części
do swej pierwotnej funkcji, gdy działał tu szpital.
(WaT)
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Rafał i Juliusz to dziś dwa światy.
Ale „Julek” dogoni brata
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Wspólnie z prezydentem Piotrem Kuczerą zajrzeliśmy do wnętrz dawnego szpitala miejskiego.
Po wizycie w zrujnowanym pawilonie Juliusz, gdzie dopiero ruszył remont, trudno uwierzyć,
że odnowiony i naszpikowany multimediami Rafał jeszcze niedawno wyglądał podobnie.
Zapraszamy Państwa na spacer po dawnej rybnickiej lecznicy Juliusza Rogera.

Ciężkie drewniane drzwi stawiają opór, jakby próbowały powstrzymać naszą wizytę i nadchodzące zmiany w pawilonie Juliusz
dawnego rybnickiego szpitala. Prowadzące na pierwsze piętro schody, pokryte grubą warstwą kurzu i tynku sypiącego się ze ścian,
skrzypią pod każdym butem. Ponure korytarze toną w półmroku
- już dawno ktoś zbił żarówki, których ostre resztki zwisają jeszcze gdzieniegdzie z sufitów. Dziury w ścianach sal operacyjnych po
wybebeszonych elementach armatury łazienkowej, zbite miętowe
kafelki… I tylko nieliczne ślady, które oszczędził czas i wandale mimo
zabezpieczeń od czasu do czasu wdzierający się do środka pawilonu,
zdradzają jego szpitalny kiedyś charakter. Wprawne oko dojrzy wieszaki, na których kiedyś swoje kitle wieszały pielęgniarki, oraz metalową tabliczkę z czerwonymi guzikami i opisem „Gazy medyczne”.

Pawilon Juliusz
to największy
z zabytkowych
budynków
tworzących
kompleks. Jego
remont trwa.
Gotowy jest
Rafał, gdzie
otwarte zostanie
Muzeum Medycyny i Farmacji.
Odnowiona jest
też dawna dermatologia, gdzie
działa Ośrodek
Rodzinnej Pieczy
Zastępczej.
W dawnej aptece
powstały sale Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Izby
Rzemieślniczej.
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I jeszcze tę z centralnej części korytarza – wyrzucającą całemu
rybnickiemu światu, że „Szpital winien być miejscem szczególnej
czystości”. – To ostatni moment, w którym jeszcze można uratować to miejsce. Po 22 latach nieużytkowania budynek obraca
się w ruinę i za chwilę stałby się olbrzymią tragedią dla ścisłego
centrum miasta – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, wizytując z nami zrujnowane sale, w których kiedyś toczono walkę
o zdrowie i życie rybniczan.
Przypomina, jak w 2014 roku, mniej więcej po dekadzie od
zamknięcia szpitala, zapadła decyzja, by w końcu podjąć rękawice
i zawalczyć o to miejsce. – W 2014 była jakaś niezgoda, nie tylko moja – jako kandydata na prezydenta, ale wielu mieszkańców,
na to, by w tak bardzo centralnym miejscu, tak duży i ważny dla
rybniczan budynek podupadał. Wtedy pojawiła się myśl, że „odzyskanie” tego miejsca i przywrócenie go mieszkańcom będzie
na najbliższe lata jednym z podstawowych zadań dla rybnickiego samorządu. Obiekt nawet nie był wówczas własnością miasta
Rybnika – przypomina Kuczera. Wspomina, jak szukano nowego
pomysłu na to miejsce i uznano, że przynajmniej w części powinno ono symbolicznie opowiadać o tym, co było jego istotą. Stąd
Muzeum Medycyny i Farmacji, które od dawna „instaluje się” już
w pawilonie Rafał.
Bo należące do jednego dawnego szpitalnego kompleksu dwa
pawilony – Juliusz i Rafał – to dziś dwa światy. O ile w Juliuszu
prace remontowe dopiero ruszyły, Rafał jest już niemal gotowy
i wkrótce zostanie otwarty dla mieszkańców. – Warto zderzać te
dwa obrazy i pokazywać, że inwestycje tego typu mają sens, bo
ratują dziedzictwo materialne Rybnika, jednocześnie dając impuls
dla nowej odsłony, nowych funkcji. Dziś to jeszcze dwa światy,
ale dzięki determinacji i zaangażowaniu dużych środków europejskich, mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku tchniemy życie
także w Juliusza – mówi Piotr Kuczera.

Pawilon Rafał naszpikowany multimediami
Gdy otwieramy drzwi do nowoczesnych wnętrz Rafała,
po wcześniejszej wizycie w zrujnowanym Juliuszu, trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno oba pawilony wyglądały podobnie. Zaraz przy wejściu, z sufitu, z którego jeszcze niedawno spadała
łuszcząca się farba, dziś zwisają wielkie plastikowe tabletki. Jasne
korytarze prowadzą do kolejnych sal naszpikowanych multimediami. Dzięki nowoczesnej technologii możemy nie tylko zajrzeć
do wnętrza człowieka, ale też samemu wziąć do ręki „chirurgiczne nożyczki”, by naciąć powłokę brzucha pacjenta, a następnie
„wykonać” operację laparaskopową. W jednej z sal zobaczymy, jak
trawimy śniadanie, w innej poznamy objawy cukrzycy i innych
chorób. Przekraczając progi czerwonej sali urządzonej w formie
tunelu, wchodzimy do ludzkiego krwioobiegu...
W muzeum znajdą się i archiwalia – przedmioty z gabinetów
rybnickich i śląskich lekarzy, ale w całej koncepcji nowoczesnego
muzeum chodzi raczej o coś innego. – To nie tyle jest muzeum,
co swoiste edukatorium. Chcemy tu tłumaczyć, jak funkcjonuje
nasze ciało, co ma wpływ na nasze zdrowie i jakość naszego życia
– mówi Piotr Kuczera.
Drugie edukatorium, tyle że o przyrodzie Górnego Śląska,
której wielkim miłośnikiem był patron szpitala Niemiec Juliusz
Roger, ma powstać w pawilonie Juliusza. Tam jeszcze dziś na
niektórych ścianach wiszą potłuczone lustra. Spokojnie, minęło
już więcej niż 7 lat od zamknięcia dawnego miejskiego szpitala.
To miejsce wyczerpało już limit pecha. Tu też idzie nowe…
Aleksander Król
* Jako tło wnętrze sali urządzonej w formie naczynia krwionośnego

Miasto

ZDJ. ALEKSANDER KRÓL
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ДОПОМОГA
УКРАЇНI

Lekcje w sali bilardowej hotelu Olimpia
ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Szkoła w hotelu
503 dzieci z Ukrainy (na dzień 30 marca)
trafiło do rybnickich szkół i przedszkoli. Część z nich uczęszcza do oddziałów przygotowawczych, które składają
się wyłącznie z ukraińskich dzieci. Jak
tłumaczy Katarzyna Fojcik, naczelnik
wydział edukacji – w oddziałach przygotowawczych uczą polscy nauczyciele,
ale mają do pomocy zatrudnione osoby
dwujęzyczne, najczęściej pedagogów
z Ukrainy. Już 11 takich oddziałów powstało w Rybniku w: SP 28, SP 9, SP 10,
ZS nr 3, I LO a także dwa w hotelu Olimpia
w Kamieniu (oddział przedszkolny prowadzi tu P 32, a dla dzieci 1-3 SP 28.
W hotelach na terenie Rybnika 1 kwietnia

przebywało 262 uchodźców wojennych.
Goście z Ukrainy zakwaterowani są też
w rybnickich OSP i innych miejscach,
jak np. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, MDPS. - Trzeba wziąć pod uwagę,
że przyjeżdżają do nas nie tylko zdrowi, ale też osoby mające problemy ze
zdrowiem – mówi Agnieszka Skupień,
rzecznik Urzędu Miasta Rybnika. W sumie 1 kwietnia zajętych było 400 miejsc
przygotowanych przez miasto. Docelowo Rybnik zabezpieczy 1400 miejsc dla
uchodźców. Ukraińców zapraszają pod
swój dach też rybniczanie. Taką pomoc
zaoferowało już 213 rodzin z Rybnika
i okolicy.
(AK)

REKOMPENSATA ZA POMOC

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski o
udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę można składać w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika
przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Wysokość świadczenia oraz warunki jego przyznawania określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wnioski można pobrać ze strony internetowej: rybnik.eu lub w wersji papierowej w urzędzie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika – tel. 32 43
92 006 lub 32 43 92 016.

FINANSOWE WSPARCIE UCHODŹCÓW

Chcesz wspomóc uciekających przed wojną Ukraińców, ale nie możesz oferować swojego czasu lub dachu
nad głową? Możesz wpłacić pieniądze. Darowizny można wpłacać na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku: 21 1020 2528 0000 0402 0462 4930, z dopiskiem „Darowizna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.
Wsparcie finansowe działań miasta na rzecz uchodźców przyczyni się do zapewnienia kompleksowej pomocy
Ukraińcom, którzy ratując życie swoje i bliskich, uciekają przed wojną.

DARMOWE PRZEJAZDY

Do 30 kwietnia obywatele Ukrainy – uchodźcy wojenni, którzy znaleźli schronienie w Rybniku, mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na wszystkich liniach autobusowych, obsługiwanych przez rybnicki ZTZ. Wystarczy okazać paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo
ukraińskie.

MŁODZI RYBNICZANIE – MŁODYM UKRAIŃCOM

– Od grudnia młodzież rybnickich szkół średnich organizuje korepetycje z różnych przedmiotów, głównie
dla ukraińskich dzieci mieszkających już w naszym mieście. Teraz Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika będzie
kontynuować te zajęcia, ale chce też włączyć się w pomoc z aklimatyzacją i wsparciem młodych Ukraińców w
Rybniku – mówi Katarzyna Korba z wydziału edukacji urzędu miasta, która koordynuje działania młodzieżowych
radnych. MRM Rybnika zachęca młodych ludzi, którzy chcą zostać wolontariuszami, do kontaktu przez FB MRM
i zaprasza ukraińskie dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach. Żeby zapisać swoje dziecko, należy wysłać
maila na adres: rybnikmrm@gmail.com.
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Razem
Biznes
z Ukrainą

Уже понад місяць мільйони
українців по всьому світі вимушені шукати прихисток від
куль, бомб і щоденної небезпеки. Одним із таких місць стала
Польща, яка протягнула обидві
руки допомоги й всіляко старається допомогти. Сьогодні ми
зібрали для Вас кілька актуальних в найближчому часі інформацій, які, можливо,
будуть для Вас корисними найближчим часом.
Безоплатний проїзд для громадян України
З 25 березня до 13 квітня воєнні біженці з України
зможуть безоплатно користуватись послугами комунального транспорту міста Рибник. Безплатний
проїзд здійснюється на підставі паспорта, або іншого
документа, що підтверджує громадянство України.
«Ярмарок Вакансій»
7 квітня, з 10:00 до 12:00, в приміщенні Cechu
Rzemiosł та Małej i Średniej Przedsiębiorczości в Рибнику, який знаходиться за адресою вул. Wysoka
15/17, відбудеться перший польсько-український
«Ярмарок Вакансій». «Запрошуємо до участі всіх
безробітних та тих, хто зараз зацікавлені пошуком
роботи, для вибору відповідної роботи» - читаємо
на сторінці Повітового Уряду Праці в Рибнику.
Реєстрація та щеплення супроводжуючих тварин
Воєнні біженці, які прибули в Польщу з супроводжуючими тваринами (собаки, коти, тхори) за
спрощеною процедурою, мають змогу безоплатно
зареєструвати та зробити щеплення для своїх домашніх улюбленців. Як повідомляє Головна Ветеринарна Інспекція, з питаннями щодо реєстрації
та щеплень вище згаданих тварин слід звертатись
у найближчу ветеринарну клініку, де Вас проінформують про подальші процедури.
Школи Рибника. Освітній процес триває
Станом на 25 березня школи в Рибнику відвідує
вже понад 400 дітей з України. Частина з них відвідує підготовчі класи, де навчаються виключно
діти з України. Нагадуємо, що записи в школи міста здійснюється особисто під час звернення до
дирекції школи. У випадках, коли у вибраних Вами
школах відсутні місця, просимо контактувати
з Відділом Освіти Міської Ради міста Рибника за
телефоном 32 43 92 133, або за допомогою листа на
електронну адресу edukacja@um.rybnik.pl
Детальніше з інформаціями щодо всебічної допомоги воєнним біженцям можна ознайомитись на
сайті міста Рибник rybnik.eu або на україномовній
версії сайту rybnik.eu/ua
Mykhailo Solovienko

ZDJ. ALEKSANDER KRÓL

Daniel z Ukrainy
urodził się
już w Rybniku
Świeżo odmalowany pokoik, drewniane łóżeczko,
równo poukładane śpioszki – w domu w Borysławiu
pod Lwowem wszystko było już gotowe na
narodziny Daniela. Spakowaną od dawna torbę
z rzeczami do szpitala Ola wrzuciła pośpiesznie
na tylne siedzenie samochodu. Do bagażnika
wepchała jeszcze wózeczek, ale zamiast na
porodówkę, pojechała w stronę granicy z Polską.

– Trzy doby staliśmy w korku do przejścia granicznego. Nie spałam, bo od czasu do
czasu musiałam podjeżdżać, by nie stracić
miejsca w kolejce – mówi nam Ola Drebot.
Przyznaje, że czasem udawało jej się zmrużyć oko, ale na krótko, bo mama pilnowała
i szturchała ją za każdym razem, gdy kolumna aut ruszała i przesuwała się nieznacznie
do przodu. W nocy w aucie było zimno, więc
rozgrzewali się gorącą herbatą, którą częstowali miejscowi. Nie można było wygodnie
rozłożyć siedzenia, bo z tyłu siedział 9-letni
synek Timur, no i pełno było bagaży. – Bałam
się, że urodzę w aucie, w tym korku do granicy – przyznaje nam młoda matka.
Gdy wjechali do Polski, od razu dostali
jedzenie i picie. No i nareszcie się spotkali!
Na żonę, synka i teściową czekał tu Artem,
który od stycznia pracuje u nas – jeździ
tirami do Niemiec i innych państw Euro-

py Zachodniej. Gdy w Ukrainie wybuchła
wojna od razu zadzwonił do żony, by się
pakowała…
18 marca w rybnickim szpitalu na świat
przyszedł Daniel. Cudowny, zdrowy chłopiec
– ważył 3304 gramy i mierzył 52 cm. – Macie
świetny oddział położniczy, wspaniałych lekarzy i wspaniały personel – chwali rybnicką
porodówkę młoda mama.
Gdy to opowiada Daniel śpi spokojnie
w łóżeczku, które zorganizowały panie z
Rybnickiej Rady Kobiet, bo te, które kupili
rodzice nie zmieściło się w aucie. – Wszystko
dostaliśmy od Rady Kobiet z Rybnika, ciuszki,
pampersy, buteleczki, nawet smoczki – mówi
wzruszona babcia Angela.
Gdyby świat nie oszalał, pewnie dziś
szykowaliby się do chrztu Daniela, ale jak
zorganizować greckokatolicki chrzest
w Rybniku? A święta? Tak daleko od domu?

BUZOWICE POD LIPAMI

– Do niedawna był tam bar Pod Lipami, a od kwietnia
będzie filia Domu Kultury Pod Lipami – mówi Kamila
Paradowska, dyrektorka Domu Kultury w RybnikuNiewiadomiu o filii tej placówki, która rusza
w Niewiadomiu Dolnym, nazywanym też Buzowicami.
– To zasługa samych mieszkańców – dodaje.
To właśnie oni zaangażowali się w powstanie tej filii, ale impulsem do działania był ubiegłoroczny projekt „Niewiadom – tu (współ)
tworzymy kulturę”, na realizację którego DK w Rybniku-Niewiadomiu
pozyskał środki w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. – Swoje działania skupiliśmy właśnie na mieszkańcach Buzowic,
gdyż dotąd z oferty naszej placówki korzystała tylko niewielka grupa
mieszkańców tej części Niewiadomia graniczącej z Rydułtowami –
tłumaczy Kamila Paradowska. Projekt pozwolił poznać ich potrzeby i
oczekiwania, ale też odkryć drzemiący w nich potencjał. Mieszkańcy

Od rodziny? – Chcielibyśmy być na święta
z bliskimi, w domu w Ukrainie, ale tam wojna.
Zostaniemy tu, będziemy świętować z Wami!
– mówią Ola i Angela.
Przypominają, że u nich w Ukrainie
święta obchodzone są tydzień po naszych.
– Ale może kiedyś będzie inaczej? Teraz
święta w Ukrainie są w tym samym czasie jak
w Rosji, Ukraińcy zastanawiają się czy nie lepiej byłoby świętować z całą Europą tydzień
wcześniej – dodają Ukrainki.
Teraz wielkanocne życzenia tacie, babci,
która opiekuje się jej psem, siostrą, jej mężem i dziećmi oraz mamą Artema, Ola będzie składać przez telefon. Oprócz zdrowia
i szczęścia dla maleńkiego Daniela, wszyscy
będą życzyć sobie jeszcze jednego. Każdy ma
nadzieję, że urodzone przed świętami chłopczyk to dobry zwiastun dla Ukrainy.
Aleksander Król

Buzowic stworzyli własne projekty kulturalno-społeczne, dzięki
którym m.in. poznawali tradycje, szyli, tworzyli w drewnie, eksperymentowali, malowali w plenerze, robili makramy i witraże. Tak im
się spodobało wspólne działanie i ożywianie Buzowic, że postanowili
pójść za ciosem. – Przekonywali prezydenta miasta Piotra Kuczerę
i radnego Tadeusza Białousa, że potrzebują „na Buzowicach” miejsca do spotkań i realizacji pasji. Bardzo się zaangażowali również
w znalezienie budynku, w którym mogłaby się mieścić filia –
opowiada dyrektor DK w Rybniku-Niewiadomiu. Mowa o prywatnym budynku przy ul. Frontowej 5, w którym w kwietniu
ruszają pierwsze zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
seniorów. A w planach filii Pod Lipami są m.in. zajęcia malarskie, rękodzielnicze, krawieckie, sportowe, taneczne i językowe.
– Będziemy wynajmować ten budynek. Nie wymaga on remontu,
wstawimy tylko meble i potrzebne sprzęty i możemy działać. Zainteresowanie zajęciami jest tak duże, że być może będą się one
odbywać nie trzy, jak początkowo planowaliśmy, ale cztery razy
w tygodniu – wyjaśnia Kamila Paradowska, która ma nadzieję, że zapał mieszkańców Buzowic nie zmaleje z upływem czasu.
(S)

Biznes
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ZDJ. ARCH. DK BOGUSZOWICE

ZDJ. SABINA HORZELA-PISKULA

Dom Kultury w Boguszowicach stawiał dotąd na teatry dziecięce i młodzieżowe,
teraz przyszła pora na teatr dorosłych rybniczan i spektakl „Tylko na chwilę”. To
niepozorna historia o relacjach, zabawie, kryzysie, drodze… One i on: skłonni do
wszystkiego, pełni emocji i odwiecznych kobieco-męskich dylematów. Założycielką
nowego Teatru Korzeni jest Mariola Rodzik-Ziemiańska, scenarzystka i reżyserka,
ale też wokalistka formacji Zawiało, muzykoterapeutka i trenerka rozwoju.

ODŚWIĘTNE SKARPETKI
GOSPEL FETIVAL
W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się XIV Silesia Gospel Festival. Na scenie wystąpili: Jnr Robinson, Gabriela Gąsior, Chóry Gospel i Gospel Kids oraz zespoły DeocentriCity i Holy Noiz.
ZDJ. PIOTR BUKARTYK

„Skarpeta bez pary w domu to codzienność, chromosom bez pary to nasza odmienność.
Chaotyczne życie mamy, ale wszyscy jesteśmy tacy sami” – pod takim hasłem na rybnickim rynku świętowano Światowy Dzień Zespołu Downa. – Nasze dzieci mogą robić
to samo co pełnosprawni – uprawiać sporty i realizować swoje pasje – tylko my, pełnosprawni, musimy im w tym trochę pomóc. I to wystarczy, bo oni mają siłę, zapał i chęci,
a na dodatek okraszają wszystko swoją radością – mówi pani Beata, mama 23-letniego
Sebastiana, który jest wicemistrzem Europy w pływaniu. Z myślą o walczącej o wolność
Ukrainie na rynku wypuszczono też 21 niebiesko-żółtych balonów i zebrano skarpety,
które trafiły do sklepu „Półki dobra” przy ulicy Brudnioka.

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

W F OTOG R A F ICZN Y M SK RÓCIE

TYLKO NA CHWILĘ

SENIORZY W BIBLIOTECE

KONCERT DLA JUBILATÓW
W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się koncert „Od Złotych Godów po rocznicę żelazną”
dla ponad 150 małżeńskich par, które w roku ubiegłym obchodziły rocznice ślubów: 50.,
55., 60. i 65. To pierwszy taki koncert zorganizowany wspólnie przez teatr, Urząd Stanu
Cywilnego w Rybniku i miasto. – Spotykaliśmy się z małżonkami świętującymi Złote Gody
w czasie, w którym ograniczała nas pandemia, stąd pomysł na taki koncert. Chcemy
podkreślać wagę takich związków małżeńskich - to wartość nie tylko dla was i waszych
najbliższych, ale również dla całej naszej wspólnoty – mówił prezydent Piotr Kuczera,
który wręczył jubilatom drobne upominki. Jubilaci obejrzeli występ zespołu Przygoda,
który w sierpniu świętować będzie swój złoty jubileusz, czyli 50-lecie istnienia.

ZDJ. DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

KOBIETY ŚWIATA
– W dzisiejszych czasach możemy mieć nadzieję, że kobiety
mogą zmienić nasz świat – mówiła rybnicka malarka Maria
Budny-Malczewska, zapraszając do biblioteki na wernisaż
wystawy „Kobiety świata”, przygotowanej przez grupę
Artystycznie Aktywni. – To temat bardzo aktualny. Dużo
mówi się o kobietach. Dużo się od nich oczekuje. Zawsze się
oczekiwało, ale wydaje mi się, że teraz mają więcej możliwości, by zmienić świat. W zeszłym roku postanowiliśmy
podjąć ten temat z moją grupą malarską, którą prowadzę
blisko 20 lat – mówi rybnicka malarka. Pod jej kierunkiem
grupa Artystycznie Aktywni stworzyła barwne portrety
kobiet z różnych stron świata. Poprzez swoje prace rybnickie artystki podejmują też temat praw kobiet. Od niedawna
grupa Artystycznie Aktywni spotyka się w nowej siedzibie
na ulicy Saint-Vallier naprzeciw teatru.
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ZDJ. SABINA HORZELA-PISKULA

Członkowie liczącej 15 osób Rybnickiej Rady Seniorów spotkali się w bibliotece,gdzie
rozmawiali m.in. o konkursie poetyckim dla seniorów, w organizację którego włączyła się
PiMBP. – W czerwcu chcielibyśmy też zorganizować w Kampusie festiwal zdrowia dla seniorów, ale potrzebujemy wsparcia ze strony miasta – mówi Stefania Forreiter, przewodnicząca RRS . Wprawdzie czteroletnią kadencję zdominowała pandemia, to radzie udało
się m.in. zorganizować Dzień Seniora i spotkanie „Śląska Policja - Seniorom" i wprowadzić
nową linię autobusową dla seniorów. Seniorzy aktywnie współpracują też z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Rybnickim Telefonem Seniora (327 847 874).

(S), (AK), (WAT)

Miasto

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

ONI PRACUJĄ
DLA MIASTA

Dekoracje
wielokrotnej
radości
Wesołe zajączki i kurczaki jak co roku przed świętami „wychodzą” na ulice miasta. Pracownicy
Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy na co dzień zajmują się uprawą i wysadzaniem roślin, dwa razy
w roku muszą zadbać o to, by mieszkańcy poczuli atmosferę świąt. I z tego zadania wywiązują się
znakomicie.
A święta mamy diametralnie różne –
wiadomo, grudniowe Boże Narodzenie to
przede wszystkim choinki i iluminacje. Co
innego wiosenna Wielkanoc, bogata w symbole i motywy… – Chcemy przede wszystkim
dać mieszkańcom radość i sprawić, by choć
na chwilę zapomnieli o kłopotach i smutnej
rzeczywistości, która nas otacza. Dbamy
też o to, by przy tych naszych świątecznych
aranżacjach można było usiąść i nacieszyć
oczy. Zawsze staramy się z jednej strony
wykorzystać dużą część ozdób ubiegłorocznych, a z drugiej zaskoczyć mieszkańców
jakimś nowym elementem, który przykuje
ich uwagę, a przede wszystkim przyciągnie
dzieci – mówi Katarzyna Wojaczek, która
stoi na czele zespołu odpowiedzialnego za
świąteczne dekoracje. Te będą widoczne nie
tylko na rynku i w śródmieściu, ale również
w dzielnicach. Właśnie do dzielnic trafiają
w tym roku odnowione duże wielkanocne
palmy, które przez kilka ostatnich lat zdobiły
rynkowe latarnie.
Przed rokiem na rynku sprawdziła się
wiosenna łąka, więc w tym roku postanowiono urządzić ją ponownie z małą modyfikacją,
bo duże ażurowe jaja zastępuje wyjątkowe

drzewko. Przygotowano również wiejski płotek i kury wysiadujące kolorowe, wielkanocne
jajka. Na skwerze przed urzędem miasta już
tradycyjnie zobaczymy wielką pisankę. Świątecznych dekoracji nie może też zabraknąć
na pl. Jana Pawła II przed naszą bazyliką św.
Antoniego. Jedną z nowości jest świąteczna
dekoracja na rondzie Topolczany niedaleko Plazy, u zbiegu ulic Raciborskiej, Dworek
i Wodzisławskiej.
- Wiosna każdego ogrodnika inspiruje.
Nasze dekoracje to efekt pracy zbiorowej. Zaczynamy zawsze od burzy mózgów i wybieramy najlepsze pomysły. Staramy się używać
materiałów naturalnych i niedrogich, a większość elementów wykorzystujemy wielokrotnie. Często też je przerabiamy i znajdują nowe
zastosowanie. Tak np. styropianowe jajka,
które przez kilka lat występowały w koszach,
udało nam się zmienić w dość oryginalne kury
– opowiada Katarzyna Wojaczek. Trzon zespołu odpowiedzialnego za świąteczne dekoracje
tworzą wraz z nią: usposobione artystycznie
Sylwia Morańska i Krystyna Pielesz, utalentowany stolarz Sławomir Zawistowski i zakładowa złota rączka Sergiusz Waśko.
(WaT)

Miasto

JARMARK WIELKANOCNY

Do 15 kwietnia na udekorowanym w rożki z kwiatami
rybnickim rynku potrwa Jarmark Wielkanocny.
Tradycyjne będzie można tam kupić oscypki, miody,
wędliny, rękodzieło, ozdoby wielkanocne szyte z
tkanin, artystyczną biżuterię, czy stroiki wielkanocne.
Jarmark czynny będzie w tygodniu od 10 do 18,
a w weekend od 10 do 20. – Jarmark i rynkowa
dekoracja wpisują się w ogłoszony przez Sejmik
Województwa Śląskiego – „Rok Rzemiosła w Województwie Śląskim” – mówi Julia Wójcik, naczelnik
wydziału kultury Urzędu Miasta. – Ideą jest przypomnienie unikatowych cechów rzemieślniczych, mocno
zakorzenionych w kulturze polskiej, dlatego z tej okazji
wspólnie z dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Rybniku,
Tomaszem Szymurą, dążymy do wyeksponowania
w ciągu roku regionalnych cechów, ich historii oraz
funkcjonowania w dzisiejszym świecie – zapowiada.
Podczas jarmarku sprzedaż swoich rzemieślniczych
wyrobów świątecznych zapowiedzieli: Cukiernictwo
Piekarnictwo Krzysztof Kuźnik (13 kwietnia), Emilia
Kristof – Firma Rodzinna (14 kwietnia) oraz Piekarnia
Cukiernia Niewelt (15 kwietnia). Mieszkańcy odwiedzający stoisko rzemieślników otrzymają darmowe
ciasteczka bądź inne wypieki przygotowane przez
uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku, która włączyła się w wydarzenie.
W ramach Roku Rzemiosła przed świętami w Rybniku
jeszcze: 9 kwietnia „Jarmark Staroci” na deptaku,
wystawa „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego
śląska” w muzeum, oraz konkurs „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze” dla uczniów, organizowany przez
RODNiIP „WOM” w Rybniku. Szczegóły: wom.edu.pl.
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KULTURALNY KWIECIEŃ
4.04 PONIEDZIAŁEK
11.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Seniorze! Weź głęboki oddech” – zajęcia
oddechowo-relaksacyjne dla osób starszych.
5.04 WTOREK
17.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Z doskoku” – wernisaż wystawy
malarstwa prac byłych i obecnych uczniów malarki Grażyny
Zarzeckiej.
20.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Tu i teraz” – kabaret Smile.
7.04 CZWARTEK
16.30 Dom Kultury w Niewiadomiu: „Kopalnia Fantazji” – „Wielka(noc)”
– zajęcia rękodzieła dla dzieci.
18.30 Dom Kultury w Boguszowicach: „Galeria pod Oknem” – „Zapachy
życia”, finał V edycji Konkursu Plastycznego, wernisaż wystawy.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Piosenki z niejednej półki” – koncert
w wykonaniu Teatru Na Pół (piosenki do tekstów poetów
z Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”).
8.04 PIĄTEK
17.30 i 20.15 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Nerwica natręctw”
– spektakl komediowy w reżyserii Artura Barcisia.
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Filmowy Zefir” – bezpłatny
seans komediowy.
9.04 SOBOTA
Od 8.00 rybnicki deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.
Od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Warsztaty mistrzowskie” –
teatralne zajęcia dla pedagogów i instruktorów.
Od 9.00 Dom Kultury w Niewiadomiu: „Bazarek” – ozdoby wielkanocne,
produkty ekologiczne, wyroby rękodzielnicze, zabawki, wypieki
i in.
9.00 Halo! Rybnik: spotkanie numizmatyków.
11.00 Biblioteka główna: „Tu czytamy” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.
14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting – spotkanie dla osób
zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach.
10.04 NIEDZIELA
Od 10.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Jarmark wielkanocny.
16.00 Halo! Rybnik: „Człowiek a natura” – wernisaż wystawy
fotograficznej Klaudii Dębiec.
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert symfoniczny z udziałem Lidii
Grychotołówny z okazji 25-lecia Towarzystwa Muzycznego im.
Braci Szafranków oraz powołania Fundacji im. Lidii Grychtołówny
i Janusza Ekierta.
11.04 PONIEDZIAŁEK
11.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Seniorze! Weź głęboki oddech” – zajęcia
oddechowo-relaksacyjne dla osób starszych.

MAJ, BZY,
RYBNIK I TY
ØRGANEK

30 / 04 / 2022
FOT. KAROL KACPERSKI
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13.04 ŚRODA
16.30 Halo! Rybnik: „WlA-62 Środa z Wytrychem” – spotkanie
poetyckie.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ciało moje” – spektakl Studia Tańca
VIVERO.
14.04 CZWARTEK
10.30 Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach: „Spotkanie z książeczką”
– zajęcia animacyjne dla maluchów.
11.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali Tropiciele Wielkich Przygód

Miasto

– „Poszukiwania wielkanocnych jajek” – rodzinne podchody na
terenie dzielnicy.
20.04 ŚRODA
17.00 Halo! Rybnik: „Poszukiwań ciąg dalszy...” – wernisaż wystawy
Anny Cyran-Polnik.
17.00 Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub Książki – „Swing Time” Zadie
Smith.
18.00 Muzeum: Finisaż wystawy „Moje obrazy płoną, płoną, płoną...”
Aliny Podleśny-Małeszczyk.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Męczeństwo Piotra Oheya” – spektakl
w wykonaniu Teatru Na Pół.
21.04 CZWARTEK
16.30 Halo! Rybnik: „Ślonski sztwortek” – cykliczne spotkania
z językiem śląskim.
22.04 PIĄTEK
18.00 Biblioteka główna: spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską,
autorką sagi „Stulecie Winnych”.
19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Fajnych Filmów –
darmowy seans.
20.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Ralph Kamiński „Kora”.
23.04 SOBOTA
10.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Poranek z Zefirkiem” – seans
dla dzieci.
11.00 Biblioteka główna: „Tu czytamy” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.
15.00 Halo! Rybnik: „Sobota z grami bez prądu” – planszówki i gry
karciane.
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Teraz Muzyka: Skazany na
bluesa” – koncert Macieja Lipiny.
24.04 NIEDZIELA
14.30 Kampus: Rekord Rybnika w jednoczesnym puszczaniu baniek.
16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Czerwony Kapturek, wilk dostanie
w skórę!” – spektakl dla dzieci.
25.04 PONIEDZIAŁEK
16.30 Halo! Rybnik: „POGADAJmy o historii” – spotkanie poświęcone
historii.
27.04 ŚRODA
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Opera & balet w kinie” – Siergiej
Prokofiew „Romeo i Julia”.
28.04 CZWARTEK
16.00 Biblioteka (Filia nr 2): Dyskusyjny Klub Książki – „Dom
Holendrów” Ann Patchett.
29.04 PIĄTEK
Kampus: „Maj, bzy, Rybnik i Ty”: zlot food trucków i koncerty: Daria
(18.00), Miętha (19.30), Kacper HTA i Fonos (21.00).
30.04 SOBOTA
Kampus: „Maj, bzy, Rybnik i Ty”: zlot food trucków, koncerty: Sorry Boys
(18.00), Mrozu (19.30), Ørganek (21.00).
19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Teraz Muzyka w sieci” –
koncert zespołu San Giuseppe Gangsta zarejestrowany w DK
Boguszowice (na FB placówki).

WYSTAWY:
r Teatr Ziemi Rybnickiej, Galeria Sztuki: „Moje inspiracje”
– malarstwo Małgorzaty Rynarzewskiej (do 10.05),
Galeria Oblicza: „Z doskoku” – prace uczniów malarki
Grażyny Zarzeckiej (od 5.04 do 3.05).
r Biblioteka główna: „Kobiety świata” – wystawa grupy
malarskiej Artystycznie Aktywni (do 15.04).
r Muzeum: „Moje obrazy płoną, płoną, płoną... – obrazy
Aliny Podleśny-Małeszczyk (do 3.05).
r Galeria Smolna: „Spektrum ciała” – wystawa fotografii
Karoliny Piechy (do 3.05).
r Dom Kultury w Niewiadomiu: „NoVe Abstrakcje 9” –
wystawa malarska Rafała Wajnera (od 8.04 do 27.05).
r Halo! Rybnik: „Człowiek a natura” – wystawa fotografii
Klaudii Dębiec (do 19.04), „Poszukiwań ciąg dalszy...” –
wystawa Anny Cyran-Polnik (od 20.04 do 8.05).

KINO SENIORA – TZR, godz. 13.00:
r „Z miłości do mody” (04.04, francuski komediodramat),
r „Nadzieja” (11.04, skandynawski dramat),
r „Sonata” (25.04, polski dramat).
DKF „EKRAN” – TZR, godz. 19.00: r „Fabian
albo świat schodzi na psy” (4.04, niemiecki dramat),
r „Najgorszy człowiek na świecie” (11.04, norweska
komedia), r „Drive My Car” (25.04, japoński dramat).
PROGRAM UTW
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia
r 7.04, godz.11.00 – wykład „Malarski spacerownik po
różnych zakątkach Europy”
r 11.04, godz.12.00 – warsztaty psychologiczne
r 12.04, godz.14.00 – spotkanie świąteczne – restauracja Nobles – obowiązują zapisy
r 21.04, godz.11.00 – konferencja „Śląskie spotkania:
wykład + DKK”
r 25.04, godz.12.00 – dyżur prawniczy
r 26.04, godz.10.30 – rękodzieło
r 27.04, godz.11.00 – warsztaty literackie
r 28.04, godz.11.00 – wykład „Przez żołądek do mózgu,
czyli jak skutecznie wspomagać odporność i kondycję
psychiczną? r godz.12.30 – Klub Wiedzy o Wszechświecie
r 29.04 – koncert w Filharmonii Śląskiej – szczegóły na
tablicy ogłoszeń
Wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych
odbywają się w budynku A w Kampusie.

BZY, RYBNIK,
EUROPA I MY
Ostatnia koncertowa majówka
ze względu na obostrzenia
pandemiczne odbyła się w naszym
mieście dopiero w sierpniu, za to
teraz będziemy się bawić
w Kampusie już od 29 kwietnia.
– Będzie to doskonała okazja
nie tylko do posłuchania dobrej
i różnorodnej muzyki, ale też do
integracji z nowymi mieszkańcami
miasta – mówi Julia Wójcik,
naczelnik Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Rybnika.
Pięciodniowe koncertowanie pod hasłem „Maj, bzy, Rybnik i ty” rozpocznie się
w ostatni piątek kwietnia występem Darii,
wokalistki młodego pokolenia, która z piosenką „Paranoia” brała udział w eliminacjach
do tegorocznej Eurowizji. Po niej w Kampusie wystąpi hiphopowy duet Miętha, a w finale pierwszego dnia majówki – rybniczanin
Kacper HTA. – W lutym na ekrany naszych
kin wszedł film „Krime story. Love story”,
który promuje jego piosenka – mówi Julia
Wójcik. W sobotę (30 kwietnia) w Kampusie
wystąpią artyści, których sylwetek specjalnie przedstawiać nie trzeba – Sorry Boys,
Mrozu oraz Ørganek.
– Oprócz Święta Pracy i Konstytucji
3 maja oraz Dnia Flagi w tym roku świętujemy również 18-lecie członkostwa Polski w
Unii Europejskiej. Stąd też 1 maja w Kampusie
odbędzie się koncert piosenki europejskiej
z udziałem młodzieży ze studia wokalnego działającego w Domu Kultury w Chwa-

POWALCZĄ O „JULIUSZA”
Biografie aktora Jana Kobuszewskiego, kompozytora
Karola Szymanowskiego, pisarza i felietonisty Jerzego
Pilcha czy księdza Franciszka Blachnickiego znalazły
się wśród 51 książek nadesłanych na tegoroczną edycję
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Jest więc
z czego wybierać, a zadanie to czeka teraz kapitułę, w
której w tym roku zasiadają: Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek, Agata Passent i Agnieszka Dauksza oraz
ubiegłoroczna zdobywczyni „Juliusza” Marta Grzywacz,
autorka biografii „Nasza Pani z Ravensbrück” o strażniczce obozowej Johannie Langefeld. Z pracy w kapitule
zrezygnował Aleksander Kaczorowski, laureat „Juliusza”
z roku 2019, a jej sekretarzem nadal jest dziennikarka
i publicystka Aleksandra Klich. To właśnie członkowie
kapituły, na przełomie czerwca i lipca, z 51 książek

Kultura

łowicach, którą do występu przygotował
Jarosław Hanik. Następnie wystąpi Francois,
Francuz mieszkający w Krakowie, który wykonuje polskie piosenki po francusku, a na
koniec, znów lokalny akcent – koncert rybnickiego muzyka OZD, czyli Łukasza Drozda.
Będzie klimatycznie i clubbingowo – zdradza Julia Wójcik. 1 maja na rynek powróci też
turniej koszykówki ulicznej „Rynek Basket”,
a 2 maja scenę w Kampusie znów opanują
lokalsi. – Wystąpi tu pięć rybnickich zespołów, które w czasie pandemii nagrały swoje
płyty – mówi naczelniczka wydziału kultury. W ramach „Rybnickiej sceny muzycznej”
w Kampusie zagrają: San Giuseppe Gangsta,
Vinifera, M2R1, Fuzja i White Deer, a 3 maja
o 16.00 czeka nas jubileuszowy koncert
Krzesimira Dębskiego z okazji 50-lecia pracy
twórczej, czyli muzyczna wisienka na majówkowym torcie. – To będzie wydarzenie na
miarę wielkiej gali musicalowo-operetkowej
z udziałem Bogusława Kaczyńskiego, która
przed laty odbyła się w Kampusie – opowiada
Julia Wójcik.
W trakcie imprezy na terenie Kampusu zaparkują też food trucki. – „Maj, bzy,
Rybnik i ty” inauguruje sezon plenerowych
koncertów w naszym mieście. Cieszy nas,
że tegoroczną majówkę w ogóle udało się
przygotować. Teraz liczymy już tylko na
dobrą pogodę – mówi Julia Wójcik.
(S)

(przed rokiem 68) wyłonią pięć, które powalczą o tytuł
najlepszej biografii 2021 roku. Tradycyjnie już zdobywcę
statuetki i nagrody w wysokości 50 tys. zł poznamy
jesienią podczas Rybnickich Dni Literatury. A powalczą o
nią m.in. „Niemoralna. Kalina” Uli Ryciak, „Kotański. Bóg
Ojciec. Konfrontacja. Opowieść o legendarnym twórcy
Monaru” Anny Kamińskiej, czy „Państwo Gucwińscy.
Zwierzęta i ich ludzie” Marka Górlikowskiego. Czytając
konkursowe biografie poznamy sylwetkę legendarnego
trenera piłkarskiego Kazimierza Górskiego i mistrzyni
olimpijskiej Kamili Skolimowskiej, ale też Waldemara
Milewicza, reportera i korespondenta wojennego oraz
czekoladowych potentatów – Wedlów. Wśród autorów
nadesłanych książek jest też Tomasz Terlikowski, który
napisał biografię ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela
Ruchu Światło-Życie.
(S)
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O świętach,
których nie będzie
Mamy wiele podobnych wielkanocnych tradycji. W Ukrainie też święci się potrawy, oblewa wodą
i maluje pisanki. Są też różnice; najważniejsza – u nas nie ma wojny. – Świąt, jakie znamy, nie
będzie. Ludzie być może pójdą do kościoła, ale nie będzie tego nastroju pełnego radości – mówi
Ukrainka Mariana Bologa. To ona opowie nam o ukraińskiej Wielkanocy, która w tym roku
przypada 24 i 25 kwietnia.

W Rybniku mieszka od trzech lat. Przyjechała z Charkowa, gdzie skończyła studia, do przyjaciółki, którą poznała jeszcze
w Białogrodzie nad Dniestrem. – Zawsze
widziałam się gdzieś tam, niekoniecznie
w Ukrainie. Dość szybko się zaadaptowałam
i nauczyłam języka polskiego, choć w porównaniu z prawie 1,5-milionowym Charkowem
Rybnik to małe miasto i na początku było mi
ciasno – mówi 23-letnia Mariana. Pracuje w
firmie zatrudniającej Ukraińców – legalizuje
pracę i pobyt cudzoziemców i koordynuje ich
pracę. Jest też wolontariuszką 28. Dzielnicy.

ONE
Mariana wychowała się w rodzinie silnych kobiet, we wsi pod Odessą, w której
przed wieloma laty osiedlili się Bułgarzy.
Babcia i mama wciąż tam mieszkają, jej starsza siostra razem z mężem i dziećmi siedem
lat temu przeprowadziła się do Rosji. – Nie
rozmawiamy o wojnie, chcemy się trzymać razem i wspierać. Siostra dużo pracuje
i stara się nie oglądać rosyjskiej telewizji.
Mama opiekuje się chorą babcią – nie chcą
wyjechać z Ukrainy, mimo moich próśb. Rozumiem je, przecież nie można przesadzać
starych drzew. Na początku wojny mama powtarzała mi: nie martw się, wszystko będzie
dobrze. Zaskoczył mnie ten jej optymizm, bo
znam historie Ukraińców uciekających przed
bombami. Teraz wyczuwam, że mama jest
coraz bardziej zmartwiona i zaczyna się bać
– mówi.

WIELKI TYDZIEŃ
– Dla Ukraińców Wielkanoc jest corocznym radosnym świętem. Oznacza nadejście wiosny i ożywienie natury. Jej tradycje
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są przekazywane z pokolenia w pokolenie –
mówi Mariana i opowiada, że w jej rodzinnym domu już w wielką środę zaczynało się
sprzątanie, które kontynuowano w tzw. czysty czwartek. Ten dzień Ukraińcy rozpoczynają od kąpieli, która ma oczyszczać i dawać
zdrowie na cały rok, następnie po raz ostatni
przed świętami, sprzątają swoje domy i ich

„DLA UKRAIŃCÓW WIELKANOC
JEST COROCZNYM RADOSNYM
ŚWIĘTEM. OZNACZA
NADEJŚCIE WIOSNY
I OŻYWIENIE NATURY“
otoczenie. – Wierzący przestrzegają postu,
a od czwartku wieczorem do niedzieli niczego już nie jedzą, z szacunku do Boga. Pamiętam, jak w tym czasie mój wujek, który
jest księdzem, bardzo chudł. Wielki piątek
upływał zwykle na modlitwach i wspomnieniach cierpienia Syna Bożego – opowiada. Najwięcej miłych wspomnień budzi jej
80-letnia dziś babcia Marija, Bułgarka z krwi
i kości. – Pamiętam, jak przez cały dzień
paliła w piecu, aby ogrzać letnią kuchnię do
odpowiedniej temperatury. Wstawała o 4
rano, żeby dobrze zagnieść ciasto na paskę
(słodkawy drożdżowy chleb – przyp. redakcja), robiła to w dużym drewnianym korycie.
Wciąż pamiętam smak gorącej paski, którą
babcia dawała mi potajemnie, bo nie można
jej jeść przed Wielkanocą. Piekła ją w piecu,

który sama wybudowała, podobnie jak dom,
dlatego ona nigdy stamtąd nie wyjedzie. Ten
dom to całe jej życie… – mówi Mariana.

KOSZ ZE ŚNIADANIEM
– W sobotni wieczór w kościele zaczynało się całonocne nabożeństwo, na które
zabierałyśmy kosz na święcenie. Były w nim:
paska, jajka, pisanki, masło, szynka, sól, kiełbasa, twaróg domowy i chrzan. W zachodniej
Ukrainie do kosza wkłada się też jajko obrane
ze skorupki i jedno niepomalowane. Czasami
również krzyże, medaliony, ikony i inne ważne dla ludzi przedmioty – opowiada Mariana,
która na całonocne nabożeństwa chodziła
z babcią. – W kościele i na placu wokół niego
zbierali się mieszkańcy z całej okolicy. Mimo
chłodu stałyśmy tam całą noc, ze świecami
w rękach – wspomina Mariana. Po powrocie
do domu zaczynało się prawdziwe świętowanie.

WOSKRESIENIJE CHRISTOWO
ALBO PASCHA
– Podczas śniadania trzeba było spróbować wszystkiego, co było w koszyku. Mamy
też tradycję bicia się ugotowanymi jajkami.
To, które okaże się najmocniejsze, wygrywa – mówi Mariana, która najbardziej lubiła
jeść paskę twarogową z suszonymi owocami,
przygotowywaną przez babcię z domowego
twarogu. – Ukraińcy wierzą, że Wielkanocą
słońce wschodzi, tańczy nad horyzontem,
bawi się i raduje z całym światem. Wielka
Niedziela symbolizuje oczyszczenie duszy
i pozbycie się grzechów. Tego dnia nie można się kłócić i powinno się wybaczać. Podczas Wielkanocy odwiedzamy też krewnych,
a w lany poniedziałek młodzi ludzie oblewają

się wodą. Ma to symbolizować wiosenne oczyszczenie, ale ludzie wierzyli też, że da im to siłę i zdrowie.
W zachodniej Ukrainie młodzieniec,
który nie został oblany, z pewnością w
danym roku nie znajdzie żony – opowiada Mariana, która lubiła też przygotowywać pisanki. – Każda rodzina
robi to inaczej. My farbowałyśmy jajka
i oklejałyśmy podobiznami Matki
Boskiej lub Jezusa – mówi Ukrainka,
która szczególnie miło wspomina też
bułgarską zabawę z pisankami, w którą bawiły się dzieci z całej okolicy. –
Jeszcze przed Paschą kopaliśmy płaską jamę w ziemi, do której wrzucało
się jajko, a kolejna osoba miała za zadanie je zbić – opowiada. – Na Paschę
zwykle było już ciepło. To dodawało
optymizmu. Czułam się, jakbym naprawdę rodziła się na nowo – dodaje.

ONA
Od trzech lat nie była w domu
na święta. Najpierw przez pandemię.
Teraz, wiadomo… – Przygotowałyśmy paski z przyjaciółką – kupiłyśmy formy i upiekłyśmy ciasto dla
nas, rodziny i bliskich znajomych,
tak jak miała w zwyczaju moja babcia, która z resztek paski robiła też
słodkie grzanki. Wieczorami lubiła
je jeść z herbatą – wspomina. Tęskni
za bliskimi. Nie pierwszy raz. Miała 16 lat, gdy przeprowadziła się do
Białogrodu nad Dniestrem. Zanim
trafiła do Charkowa, to właśnie tam,
przez 3 lata, uczyła się zarządzania
i tańczyła. – Mama powiedziała: córko, trzymam za ciebie kciuki, dasz sobie radę, i pojechała do
Moskwy, by zarabiać pieniądze na
moją edukację. Zostałam sama,
ale szybko stanęłam na nogi. Pewnie dlatego tak dobrze radzę sobie
w życiu… Trafiłam też do zespołu
tanecznego i zaczęłam występować. Wtedy już wiedziałam, że dam
sobie radę – mówi Mariana, która
tańczy od dziecka – tańce narodowe ukraińskie i bułgarskie, ale też
współczesne. Chce do tego wrócić,
bo mówi, że tańcząc czuje się szczęśliwa. – Jestem samotna „dziołcha”,
ale w święta nie będę sama. Spędzę
je raczej z przyjaciółką, jej mężem
i jego rodzicami. Oni są mi najbliżsi
– mówi Mariana Bołoga. I oczywiście
zadzwoni do mamy i babci.
Sabina Horzela-Piskula

ZDJ. DOMINIKA KUFIETA
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Julki kurki i przepiórki
– Wystarczy mieć kury znoszące
zielone i niebieskie jajka
i już nie trzeba się martwić
o pisanki – mówi z uśmiechem
Julia Górczyńska. 20-letnia
rybniczanka nie tylko hoduje
przepiórki i kury różnych ras,
ale prowadzi też internetowego
wideobloga, w którym dzieli się
swoimi doświadczeniami.
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Już nie może się doczekać Wielkanocy – właśnie wtedy mają się wylęgać pisklęta kolejnych
ozdobnych kur. – Skorupki ich jajek są ciemnoczerwone, prawie czekoladowe, podobne do
tych gotowanych w łupinach z cebuli – mówi
Julia o nietypowej rasie marans. W czasie tych
świąt na Meksyku wyklują się jeszcze pisklaki
kur rasy wyandotte. – Mają ładne pióra o ciekawych wzorach – wyjaśnia.

Co było pierwsze, jajko czy kura?
Dokładnie sześć kur, które dwa lata temu
wprowadziły się do kurnika w dzielnicy Meksyk. – Ale o hodowaniu kur marzyłam już od
dawna – podkreśla Julia. Zaczęła od typowych
niosek, ale szybko jej stado powiększyło się o
kury ozdobne i nieokrzesane przepiórki. – Nie
ma czegoś takiego jak kury dla początkujących, oczywiście niektóre rasy są łatwiejsze
w hodowli, ale wszystkimi można się dobrze
zaopiekować, nawet jeśli dopiero się zaczyna.
Niestety znacznie trudniejsze w hodowli są
przepiórki, które nie przywiązują się ani do
ludzi i miejsca, ani do siebie. Kury są zupełnie
inne. Przepiórki za to znoszą duże, jak na swoją
wielkość, jaja i mogą je jeść osoby uczulone
na białko kurze, dla mnie są najsmaczniejsze – mówi rybniczanka, właścicielka 39 kur
i kurczaków, m.in. australorpów, sussexów,
lohmanów. – Wybieram rasy, które mi się podobają. Puchate silki, choć nie znoszą tylu jajek
co typowe nioski, są ozdobą podwórka. Mam
też pstrokate tęczanki czernichowskie, green
shelle znoszące niebieskie jajka i legbary, których skorupka jest niebieska i to właśnie kurka tej rasy jest moją ulubioną – uwielbia być
głaskana, chętnie wskakuje mi na ramię, ale
nie lubi obcych. Fascynująca jest obserwacja
relacji i hierarchii, jakie panują między kurami
w stadzie – mówi studentka pedagogiki.

Ptasia gromadka Pedro i Piratka
Jedna z jej ulubionych kur nazywa się Piratka. –
Trafiła do mnie z uszkodzonym okiem, stąd jej
imię. Jest też Wasylisa, Krówka czy Kontrola,
która musi wszystko kontrolować. Był również
piękny kogut Pedro… Niestety, bardzo przywiązuję się do swoich ptaków i żałuję każdej
kurki, której już nie ma. To pasja, w której trzeba mieć dobre serce, ale i grubą skórę – mówi
Julia. Kolejnym krokiem, na jaki zdecydowała się rybniczanka, była inkubacja jaj. Kupiła
w sieci inkubator i zdobyła potrzebną wiedzę.
Dziś ma na koncie ponad 10 inkubacji, najwięcej jaj przepiórczych. – Nauczyłam się dobierać parametry inkubacji i pomagać pisklakowi
wyjść z jajka, o czym kiedyś nie miałam pojęcia
– mówi. Jej nieśmiałość szybko znika, gdy z
pasją opowiada o swojej hodowli. – To przyjemne zajęcie, które na dodatek bardzo mnie
zmieniło. Jak? Mam wrażenie, że jestem odważniejsza i na pewno zmienił się mój system
wartości. Kury nauczyły mnie też cierpliwości,

której wcześniej mi brakowało. Nie mam też
problemu z wstawaniem w nocy, by doglądać wykluwania się pisklaczków i przy okazji
wszystko filmować – opowiada Julia.

Czy kury mnie słyszą?
Pierwszy film umieściła w sieci w maju 2020 roku.
Dziś ma ich ponad 140. – Zaczęłam nagrywać
filmiki w pandemii, by rodzina mogła zobaczyć, jak rozwija się moja hodowla, ale szybko
zaczęli je oglądać również inni. Vlog pozwala
im na bieżąco śledzić, co dzieje się w hodowli,
a pozostałe filmiki mają służyć pomocą innym
hodowcom. Oczywiście nie wiem wszystkiego, ale zawsze staram się pomóc – mówi Julia
Górczyńska o prowadzonym na YouTube kanale „Szarobura kura – Julki kurki i przepiórki”.
Znajdziemy tam zarówno praktyczne porady,
czym karmić pisklęta, a czym dorosłe ptaki, jakie klatki i woliery przygotować, do czego służy ziemia okrzemkowa, ale też jak prześwietlać
jajka i czyścić odchowalnik dla piskląt. Julia
opowie nam, jak opatrywać kurom łapy, pomoże rozróżnić kurki od kogutków, porówna
dla nas jaja różnych ras, a nawet sprawdzi, czy
hipnoza kur za pomocą kreski jest możliwa.
Co więcej, pokaże, jak zrobić domowy makaron, bezy czy ajerkoniak z przepiórczych jajek.
– Mam statyw i telefon, który wykorzystuję
tylko do filmowania i nauczyłam się programu do obróbki filmów. Połowa materiału, jaki
nagrywam, w ogóle do filmiku nie wchodzi,
a montaż trwa zwykle parę godzin – opowiada.
Największą oglądalność mają filmy o inkubatorach, ale szczególnie w sezonie lęgowym
rośnie też popularność pozostałych. – Jestem
mamą chrzestną wielu kurek – śmieje się Julia.
Okazuje się, że w sieci swoimi hodowlami dzieli się sporo osób. – I o dziwo, również w moim
wieku. Nie tylko doradzam innym, ale sama
również szukam porad, ostatnio – jak wykąpać
brudną silkę. Ludzie chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami, również na giełdach ptaków,
które lubię odwiedzać – mówi Julia.

Kurnik z XXI wieku
W hodowli pomagają jej rodzice. – Tata chętnie
wymyśla najróżniejsze rozwiązania – mówi Julia
o kurzej elektrowni, czyli kurniku z panelem słonecznym, przystanku dla kur czy akwarium dla
kurczaków (do obejrzenia na YouTube). Podarowane rodzinie i znajomym ekojajka dwudziestolatka ostemplowuje pieczątką z logiem „Szaroburej kury” i pakuje do firmowych wytłoczek.
Pomysłów jej nie brakuje. – Marzę o pawiu i perliczce. Wprawdzie już nieraz przekonałam się,
że marzenia się spełniają, jednak akurat z tymi
może być trudno, bo są to niezwykle głośne ptaki i moim sąsiadom takie towarzystwo
mogłoby się nie spodobać – mówi Julia. Chyba
że spełni się jej kolejne marzenie – życie z dala
od miasta.
Sabina Horzela-Piskula
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Zostały portrety
i wspomnienia

To była nietypowa ucieczka. Kiedy Alojzy
Prus usłyszał: – Uciekaj! Niemcy po ciebie
idą! – wsiadł na motocykl, który stał w oknie
wystawowym jego sklepu. Celem był Lwów,
ale nie wiadomo, czy tam dotarł. – Niektórzy
mówią, że udało mu się dojechać w okolice Krakowa. Jednak nie wiadomo, jak było
naprawdę. Do Rybnika już nie wrócił – opowiada Stefania Małysza. Alojzy był bratem
jej babci Reginy. Prowadził z żoną warsztat
naprawy rowerów i sklep, w którym sprzedawali nie tylko rowery i maszyny do szycia,
ale też maszyny rolnicze, a od 1928 roku –
motocykle, a nawet gramofony i płyty. Prus
był też wieloletnim przewodniczącym rybnickiej rady miejskiej, posłem Sejmu Śląskiego, społecznikiem i patriotą. – Obok Webera
i Basisty był kluczową postacią przedwojennego Rybnika. Był na niemieckiej liście osób
do stracenia. Niektórzy mówią, że zginął
gdzieś na Wschodzie – mówi pani Stefania.

KUŹNIA POLSKOŚCI
Byli równolatkami. Jadwiga pochodziła
z Orzepowic, Alojzy z Grabowni. – Tego domu
już nie ma – mówi mieszkanka tej dzielnicy
Stefania Małysza. Wciąż za to istnieje „zameczek”, jak nazywano budynek w Zebrzydowicach (przy ul. Zdrzałka i Basztowej), który
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– Dobrze się uzupełniali
– mówi Stefania Małysza
z Grabowni o swoich przodkach
Jadwidze i Alojzym Prusach.
On – przedwojenny kupiec,
społecznik i przewodniczący
rady miasta, ona – działaczka
i matka ośmiorga dzieci.
Razem prowadzili sklep przy
ul. Sobieskiego i patriotyczną
działalność w swoim domu
w Zebrzydowicach. Alojzy
uciekając przed Niemcami
przepadł bez śladu. Jadwiga
nie wyszła ponownie za mąż.

Prusowie kupili w 1908 roku, również z myślą o prowadzeniu propolskiej działalności.
Odbywały się tam zebrania i wiece, ale też
próby chóru, zabawy taneczne i przedstawienia teatralne. Spotykali się tam również
członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. – Na budynku wciąż wisi
pamiątkowa tabliczka. Byliśmy tam jakieś
10 lat temu, ale nikt nie chciał z nami rozmawiać. Mama i babcia zawsze opowiadały, że
Prusowie byli bardzo patriotyczną rodziną.
Ich „zameczek” był więc kuźnią polskości.
Kupili go właśnie z myślą o takiej działalności. W piwnicy drukowano też ulotki,
a wokół budynku ukrywano broń i amunicję
dla powstańców śląskich. Podobno również
w warsztacie Prusów prowadzono jakieś prace rusznikarskie – opowiada Stefania Małysza, której mama Anna była siostrzenicą
Alojzego. Propolską działalność nieformalnej
placówki kulturalno-patriotycznej Prusowie
reaktywowali po I wojnie światowej. Oboje
angażowali się też w kampanię plebiscytową,
a ich synowie walczyli w III powstaniu śląskim.

MATKA POLKA
– Jadwiga nigdy się nie poddawała – mówi
pani Stefania. Poradziła sobie nawet
w czasie I wojny światowej, kiedy Alojze-
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go wcielono do armii niemieckiej, a ona
z gromadką dzieci nie otrzymywała od
władz zapomogi za ich propolską działalność. Nie załamała się też podczas
kolejnej wojennej zawieruchy, w której straciła męża i dwóch synów. Ignacy zginął w partyzantce, Wincenty
podobno gdzieś na Wschodzie. Kolejni
synowie – Bolesław, więzień obozów koncentracy jnych Buchenwa ld i Dachau
i najmłodszy Czesław – przeżyli wojnę. Podobnie jak cztery córki Prusów. Z najmłodszą Heleną – Jadwiga mieszkała w Rybniku do swojej śmierci w 1962 roku. Miała
85 lat. Napis na jej mogile upamiętnia też
Alojzego – „ukochanego ojca zaginionego
w zawierusze wojennej”. – Często odwiedzamy ten grób. Wspominamy Prusów przy
różnych rodzinnych spotkaniach. Dobrze
jest mieć takie korzenie – mówi Stefania
Małysza, która pracowała m.in. w sklepie,
ale też w rybnickim domu dziecka. Dziś jest
emerytką i stara się ocalić pamięć o swoich nietuzinkowych przodkach. – To jedyne
bezcenne pamiątki, jakie mam. Zostały mi
tylko te portrety i wspomnienia o Jadwidze
i Alojzym – mówi rybniczanka.
Sabina Horzela-Piskula

WIELKANOC
Z CHROBRYM
„Życzę wesołych świąt i wesołej zabawy. Na zielone świątki
przyjeżdżam do Krakowa do rodziców na trzy dnie…” – pisała
Marta Błaszczykówna 4.04.1909 roku do „Wielmożnego Pana
Maksymiliana Basisty”. Tego roku pan Maksymilian* otrzymał
też wielkanocne życzenia „Wesołych świąt” od Anny Kurówny
z Przemyśla oraz „Wesołego Alleluja”, czego życzyli mu bracia
Ignacy, Jan i Józef z całą rodziną, wysyłając kartkę z protoplastami państwa polskiego – Mieczysławem I i Bolesławem
Chrobrym. Nadano ją w Czernitz, czyli dzisiejszej Czernicy,
10 kwietnia 1909 roku. – To unikatowe świąteczne pocztówki adresowane do Maksymiliana Basisty, kiedy ten mieszkał, studiował
i pracował w drukarni Anczyca w Krakowie i aktywnie działał
w towarzystwie Eleusis, założonym przez prof. Lutosławskiego.
Rewersy niektórych pocztówek stanowią znakomity przykład
posługiwania się polszczyzną przez Górnoślązaków. W większości to wydawnictwa krakowskiego Salonu Malarzy Polskich.
Warto też zwrócić uwagę, że w tym czasie wydawano mnóstwo
okolicznościowych kartek o wybitnie patriotycznych treściach
– opowiada dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz z działu historii rzemiosła rybnickiego muzeum, które udostępniło nam te wyjątkowe świąteczne kartki. Może zainspirują nas one do tego, by tym
razem poświęcić kilka minut na wysłanie świątecznych życzeń
w tradycyjnej formie, na papierowej kartce świątecznej? Niech
tradycji stanie się zadość.
(S)
*Maksymilian Basista – ceniony rybnicki księgarz, wiceburmistrz międzywojennego Rybnika, animator ruchu śpiewaczego
i – co warte podkreślenia – redaktor „Gazety Rybnickiej”.
Pocztówki ze zbiorów Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku
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A BECA D ŁO R Z ECZ Y ŚL ĄSKICH

Sześć paszportów
Ponoć nasze urzędy paszportowe mają dużo roboty – bo wielu z nas postanowiło na te
ciężkie czasy mieć aktualny paszport na wszelki wypadek. Gdy się o tym dowiedziałem,
to przypomniała mi się siostra mojej babci. Nazywaliśmy ją – ciotka Maryj. Przez całe swoje
długie życie miała ona aż sześć obywatelstw. Teoretycznie więc mogła mieć sześć różnych
paszportów. Przecież nawet Agent 007 tylu paszportów nie miał.

Zapy tano mnie kiedyś poza
Śląskiem: Czy pochodzę z rodziny
patriotycznej? Miałem filozoficzno-śląski problem z prostą odpowiedzią.
Dlatego przedstawiłem im życiorys
moje ciotki Maryj, która urodziła się
na Górnym Śląsku w 1904 roku jako
obywatelka Cesarstwa Niemieckiego.
Gdyby więc potrzebowała, to rodzice wyrobili by jej wtedy PASZPORT
PIERWSZY - cesarski. Następnie na
skutek zawieruchy pierwszej wojny
światowej Niemcy zmieniły ustrój
państwowy i w 1919 roku stały się
republiką - a ciotka została obywatelką Republiki Niemieckiej – z możliwym do wyrobienia PASZPORTEM
DRUGIM. Szybko jednak zmieniła
obywatelstwo, bo w 1922 roku jej

kawałek Górnego Śląska stał się częścią Rzeczpospolitej Polskiej i Maryj
– nie zmieniając miejsca zamieszkania - miała już trzecie obywatelstwo
– polskie i nowy PASZPORT TRZECI.
Potem przyszedł 1939 rok i Hitler
wkroczył na Śląsk, a ciotka stała się
obywatelką Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, choć jako Ślązoczka dostała
z volkslisty kategorię „trzy”, czyli
zdatna do zniemczenia ze względów
rasowych. Tak czy inaczej należałby
się wtedy teoretycznie PASZPORT
CZWARTY. Po wojnie zaś ciotka dostała już piąte obywatelstwo – Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz
możliwość wyrobienia PASZPORTU
PIĄTEGO. Ale i to kolejne już państwo
nie dało rady ciotce, bo ona te PRL

Wygląd wszystkich sześciu paszportów, jakie mogła mieć moja ciotka Maryj, żyjąca
na Śląsku w latach 1904-1995

przeżyła i w 1989 roku stała się obywatelką RP. Teoretycznie mogła sobie
wyrobić PASZPORT SZÓSTY. Na tym
skończyła się jej ustrojowo-obywatelsko-paszportowa rajza przez historię,
bo ciotka Maryj zmarła w 1995 roku.
Ktoś się zirytuje i powie, że zmiany obywatelstwa czy paszportów mają
się nijak do uczuć patriotycznych. I że
ciotka mogła być w duszy Polką lub nie.
Tylko to jest myślenie oderwane od
śląskiej rzeczywistości. Śląska dusza
bowiem, zwłaszcza w skomplikowanym XX wieku, nie kierowała się tyle
pytaniami o narodowość i państwowość, bo z tym był mętlik. Ślązoki
w tym czasie w pytaniu o swoje miejsce na ziemi szukali oparcia w czterech
ścianach domów, w dającym stabilność
życiu rodzinnym, w religijności i w robocie dającej chleb. Tak myślały statystyczne Ślązoki. I trochę takie myślenie się dziedziczy do dzisiaj. Wiem. To
dziwne dla kogoś z centralnej Polski –
ale Ślązoków lepiej nie wypytywać tak
prosto z mostu, czy pochodzą z rodzin
patriotycznych, bo większość z nich
potrzebuje jeszcze około stu lat – by
na to pytanie odpowiedzieć tak, jak by
tego może chcieli w Warszawie.
Wróćmy jednak do mojej rozmowy, jaką miałem poza Śląskiem, gdzie
powiedziałem jeszcze tak: Skoro wy
mnie pytacie o mój patriotyzm, to ja
was zapytam o waszą codzienność:
Czy jako polscy patrioci jesteście sumiennymi pracownikami, czy spóźniacie się, czy szanujecie czas innych,
płacicie podatki, segregujecie śmieci
i palicie w piecu ekologicznie? Wtedy
nastało milczenie zdziwienia, a ja zakończyłem rozmowę słowami: Skoro
wy mi nie powiecie o swojej codzienności, to ja wam nie będę się spowiadał ze śląskiego patriotyzmu czy możliwości paszportowych mojej ciotki.
Tekst i zdjęcie:
Marek Szołtysek
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FUSBAL SZTAND

JEDYNY W POLSCE

ulicy Korfantego 5 przy rybnickim rynku.
Podobno to jedyny taki stacjonarny sklep
w Polsce, choć nie brakuje „piłarskich second-handów” w internecie.
To właśnie w sieci rybniczanie szukają dziś ciekawych egzemplarzy koszulek
z całego świata. Dawniej piłkarskie perełki
wyłapywali w… ciucholandach.
– Od szperania w second-handach
właściwie się zaczęło. Dawniej można było tam znaleźć prawdziwe rarytasy. To może nie jest dobry czas, by chwalić się tą koszulką, bo należała do jednego
z najlepszych w historii bramkarzy ZSRR,
ale znaleźliśmy ją lata temu w lumpeksie.
Została wyprodukowana w byłej Jugosławii, pochodzi z 1981 roku – pokazuje dobrze zachowaną czerwono-czarną koszulkę
z poduszkami na łokciach Wiktor Sebastian.

On sam ma na sobie charakterystyczną
czarną koszulkę Milanu z lat 90. z wielkim logiem Opla, czyli głównego sponsora włoskiej
drużyny z tamtych lat. Grał w niej kiedyś sam
Ibrahim „Ibou” Ba, o czym świadczy duży autograf złożony przez piłkarza „na plecach”.
- Ta prawdopodobnie „meczówka” (piłkarz występował w niej podczas meczu, a nie
na treningu – przyp. red.) Ibrahima Ba, która jest ode mnie starsza o 4 lata i pochodzi
z 1997 roku. To kawał historii. A w jakim doskonałym jest stanie! To pokazuje, jak ludzie
dbają o te koszulki, ale też jak starannie były
one kiedyś wykonane. Te nowsze często już
nie są takiej jakości – zauważa Wiktor.
Ponieważ rozrastające się kolekcje zaczęły sprawiać coraz większe problemy
w szafach, bracia postanowili połączyć siły
cd. na stronie 26

ZDJ. ALEKSANDER KRÓL

Na ściance ze zdjęciami piłkarskich
legend z minionych lat – Paola Maldiniego,
Michaela Ballacka czy Zinedine’a Zidane’a
wywieszono białą koszulkę z herbem Realu
Madryt i wielkim logiem Fly Emirates. Gdyby
wieczorem „Królewscy” przegrali z paryżanami, pewnie trzeba byłoby ją ściągnąć, ale
panowie z rybnickiego Fusbal Sztandu mieli
nosa, bo Real strzelił trzy bramki, wygrał
mecz i nadal jest w grze! A Messi i spółka
musieli się pakować…
– Gdy drużyna wygrywa, to jej koszulki
sprzedają się lepiej. Młodzież wybiera te kluby, którym dobrze idzie. Gdy mecz wygrywa
Real, wiemy, że o jego koszulki będą pytać –
przyznają zgodnie bracia Mateusz i Wiktor
Sebastian, właściciele Fusbal Sztandu, czyli
sklepu z używanymi piłkarskimi koszulkami,
który znajduje się w starej kamienicy przy

Liga Mistrzów UEFA wchodzi w decydującą,
pucharową fazę – w kwietniu najlepsze drużyny
piłkarskie Europy rozegrają ćwierćfinały
i półfinały, dlatego w Fusbal Sztandzie przy
ulicy Korfantego 5 w Rybniku szykują się już na
„pielgrzymki” kibiców Realu Madryt, Liverpoolu,
Manchesteru City czy Bayernu Monachium. To
prawdopodobnie jedyny taki stacjonarny sklep
z używanymi piłkarskimi koszulkami w Polsce.
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i wypuścić koszulki na rynek, dając im
drugie życie.
– W naszych domowych kolekcjach
mieliśmy około 100 koszulek, które
w zdecydowanej większości pochodziły
ze sklepów z używaną odzieżą. To jest
trochę jak z pchlim targiem, na którym
znajduje się dużo bezwartościowych
przedmiotów, ale mając wiedzę i doświadczenie w odróżnianiu oryginału
od podróbki, można zdobyć prawdziwe
skarby – zauważa Mateusz Sebastian.
Jak rozpoznaje oryginały? Ma swoje
sposoby. – Nowsze koszulki, te od 2005
roku, mają metki z kodami i wystarczy
wpisać je w wyszukiwarce Google, by
wiedzieć, czy to produkt sygnowany
kodem producenta. Jeśli nie znajdziemy
koszulki po kodzie, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z podróbką
– mówi Mateusz Sebastian.
O cz y w i ś c ie n ie oz n acz a t o,
że w oryginalnej koszulce „Barcy” czy
jak obecnie Paris Saint-Germain od razu
grał sam Lionel Messi. – Są trzy rodzaje
koszulek – najniższa półka to koszulki
kibica, wykonane w najsłabszej jakości.
Następnie mamy repliki meczowe dla
kibiców, a wreszcie koszulki piłkarskie,
zwane „player issue”. Te ostatnie są najdroższe – tłumaczy ze znawstwem Mateusz Sebastian, pokazując kilka oryginalnych sztuk. – Dla przeciętnego kibica
piłki nożnej te koszulki mogą nie robić
najlepszego wrażenia. Proszę spojrzeć:
herb nie jest wyszywany, tylko naklejony, podobnie z logiem producenta. Ale
koszulka piłkarska ma coś, czego nie
mają koszulki kibicowskie – charakterystyczne gumeczki, by podczas ruchu
się nie ześlizgiwała. Materiał, z którego
została wykonana, jest też dużo bardziej wytrzymały, tak by nie rozerwała
się, gdy rywal za nią pociągnie – wylicza
fachowiec.
Jednak koszulki dedykowane piłkarzom różnią się także między sobą. Inaczej wykonane są te na trening, a inaczej
na mecz. Oczywiście te ostatnie są najdroższe. Co nie oznacza, że są perfekcyjne. – Podczas ostatnich mistrzostw
było widać, jak Szwajcarom schodziły
nadruki. A niedawno jednemu z piłkarzy Barcelony odpadł herb – śmieje się
Wiktor Sebastian.
Jak tłumaczą, tzw. „mathwornów”
często w ogóle się nie pierze. Są na nich
ślady z wapna. – Są niezwykle rzadkie,
możne je dostać, ale trzeba mieć wejścia
w danym klubie albo złapać na stadionie,
gdy piłkarz rzuci ją kibicom na trybunę
– mówi Mateusz Sebastian.
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Ceny? – Bardzo różne. Chcemy,
by każdy znalazł tu coś dla siebie, zarówno dzieciak, który marzy o koszulce
z nazwiskiem Mesuta Özila, jak i kolekcjoner szukający egzemplarzy z lat 90.
Najdroższa koszulka, jaką mamy, kosztuje
700 złotych, ale są i takie za 40 zł. Prawdziwa klubowa koszulka ma większą
wartość niż ta z marketu, nawet wówczas, gdy widać na niej ślady użytkowania – zauważają panowie.
Przyznają, że zdarzają się trykoty
z przetartym logiem sponsora klubu
albo oderwanym herbem, które starają
się naprawić. – Bez pomocy naszej mamy
byłoby ciężko. Zna różne tajemnicze metody, dzięki którym udało się uratować
niejedną koszulkę. To jej sekret – śmieją
się panowie, dodając, że np. czasem lepiej całkowicie ściągnąć logo sponsora,
niż je zostawić. – Pod względem kolekcjonerskim taka koszulka traci swoją
wartość, bo np. kibice kojarzą Milan
z lat 90. z Oplem, ale jest to sposób na to,
by dać tym koszulkom drugie życie. Za
dużo dziś wyrzuca się ciuchów – mówią.
Na sztandach w ich sklepie wisi
teraz około 300 koszulek z wszelakich
lig – angielskiej, hiszpańskiej czy portugalskiej, a nawet Stanów Zjednoczonych.
Są też koszulki retro.
O jakie najczęściej pytają rybniczanie? – Oczywiście drużyn niemieckich,
Bayernu Monachium i Borussi Dortmund, a najwięcej „idzie” w okolicach
świąt – śmieją się bracia.
Rybniczanie chętnie angażują się
też w akcje charytatywne, wystawiając swoje koszulki na aukcje, z których
dochód przeznaczany jest na szczytne cele. Dzięki pierwszej wystawionej
na aukcji sztuce zdobyli 300 złotych
na leczenie dzieci. Teraz chcą pomóc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
– Oprócz planowanej aukcji przygotowaliśmy też zestaw koszulek dla dzieciaków z Ukrainy, by mogły w nich biegać
podczas organizowanych w mieście treningów piłkarskich – mówią, a właściwie
godają, jak na właścicieli Fusbal Sztandu
przystało. Nieprzypadkowo na banerze
przy wejściu do sklepu napisali „Przidź
pogodać o fusbalu”.
– I faktycznie czasem przyjdą chopy
yno pogodać – mówi Mateusz, a Wiktor
dodaje, że „na jego zmianę” przychodzą
też panie. – Ostatnio była mama z córką. Dziewczynka gra w TS ROW Rybnik
i była zachwycona, wybierając sobie koszulki – mówi Wiktor. - Fajnie, że dziołchy z Rybnika poradzą w piłka grać,
mogą się chopy od nich uczyć – dodają.
Rozmawiał Aleksander Król

Miasto

ZMIANY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

W czasie marcowej sesji rada miasta przy pięciu głosach wstrzymujących przyjęła nową uchwałę w sprawie corocznego budżetu
obywatelskiego służącego finansowaniu inwestycji i przedsięwzięć zaproponowanych, a potem wybranych w głosowaniach
przez samych mieszkańców. W naszym mieście budżet obywatelski funkcjonuje od roku 2014, ale od 2019 roku dla miast na
prawach powiatu, takich jak Rybnik, jest on obowiązkowy. Budżet
obywatelski to było nie było dzielenie pieniędzy, więc kolejnym
jego edycjom towarzyszą większe lub mniejsze emocje, a największe finansowane z niego inwestycje – projekty ogólnomiejskie
okazują się w praktyce bardzo kłopotliwymi w realizacji; na ogół
są realizowane z poślizgiem i kosztują więcej, niż wyliczyli ich
pomysłodawcy.
Na przyszłoroczny budżet obywatelski miasto przeznaczy 5 mln 130
tys. zł, z czego 3 mln 735 tys. zł na realizację projektu bądź projektów
ogólnomiejskich. W przypadku projektów lokalnych najmniejsze
dzielnice, jak Grabownia i Stodoły będą mogły wykorzystać po 30
tys. zł zaś największe: Maroko-Nowiny, Niedobczyce i Boguszowice
Osiedle odpowiednio: 120, 90 i 80 tys. zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabór projektów do przyszłorocznego BO rozpocznie
się 1 maja i potrwa do 10 czerwca. Tymczasem miasto ogłosiło przetarg na budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiadomiu, bo to właśnie projekt obywatelski strażaków „Pomóż nam
pomagać Tobie” wygrał w ubiegłym roku ogólnomiejskie głosowanie.
Kwota przeznaczona na tę inwestycję to 3 mln 215 tys. zł, a tańsza
z dwóch ofert, które wpłynęły, opiewa na dużo więcej, bo na nieco
ponad 4 mln 858 tys. zł. Jak poinformował w czasie marcowej sesji
wiceprezydent Piotr Masłowski, zgodnie z orzecznictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która kontroluje finanse
miast i gmin, jednym z możliwych rozwiązań w takiej sytuacji jest
decyzja rady miasta o wykreśleniu takiej obywatelskiej inwestycji
z budżetu miasta. Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, ostateczna
decyzja w sprawie przetargu nie została jeszcze podjęta.
(WaT)

AZYL NA LUFCIE
– Projekty związane były nie tylko z poszerzaniem umiejętności
uczniów, ekologią i promowaniem kultury fizycznej, ale także
z tworzeniem miejsc do integracji i relaksu zarówno w szkole, jak i
poza jej murami – mówi Mikołaj Tabaka z Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, która wspólnie z miastem zorganizowała piątą edycję
szkolnego budżetu partycypacyjnego, będącego odpowiednikiem
budżetu obywatelskiego. Zwycięski projekt zrealizuje Zespół Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych. – Spłynęło dziewięć projektów, czyli
z większości rybnickich szkół średnich – podsumowuje Marta
Pinior, przewodnicząca MRM Rybnika. To taka sama liczba jak
przed rokiem. Tym razem Technikum nr 5 z Niedobczyc chciało
stworzyć zachęcający do aktywności fizycznej „street workout”,
Tygiel – salę szkoleniową dla programistów, Budowlanka planowała
odnowienie świetlicy szkolnej, a I LO – zaplecza artystyczno-technicznego. – Uczniowskie pomysły były bardzo różnorodne – ocenia
Katarzyna Korba z wydziału edukacji UM, która koordynuje pracę
MRM Rybnika. IV LO proponowało zakup wyposażenia warsztatu
filmowo-fotograficznego, Ekonomik – stacji meteorologicznej,
V LO – puf i stolików do „Strefy relaksu”, a „Frycz” – planszówek.
Jednak komisja oceniająca, złożona m.in. z przedstawicieli MRM
Rybnika reprezentujących wszystkie rybnickie szkoły średnie,
wybrała projekt Mechanika – „Luft azyl to podstawa”, czyli miejsce
wypoczynku uczniów na świeżym powietrzu. Placówka otrzyma
10 tys. złotych na zakup ławostołów, również takich z zadaszeniem, a w ich pobliżu posadzone zostaną drzewa owocowe. „Luft
azyl” ma powstać do końca tego roku szkolnego.
(S)

ZDJ. ARCH. MRM RYBNIKA

Licealny
bieg
Kopernika
ZDJ. WACŁAW TROSZKA

166 biegaczy i 65 miłośników
maszerowania z kijkami, czyli nordic
walkingu, wzięło udział
w tegorocznej szóstej edycji Biegu
Kopernika, zorganizowanej przez
IV LO w Rybniku Chwałowicach,
któremu ów znany astronom
patronuje.
12 marca na ścieżkach kompleksu leśnego położonego między Paruszowcem, Kamieniem i Wielopolem biegacze rywalizowali na
dystansie 5 i 10 km, ale dla większości z nich
osiągnięty czas i zajęte miejsce miały drugorzędne znaczenie. Zresztą pamiątkowe medale
przygotowano dla wszystkich, którzy dotarli
do mety. Z kijkami maszerowano natomiast na
tym krótszym dystansie 5 km. Z grona biegaczy najszybciej pokonali go Michalina Janowska (20 min 52 s) z Jejkowic, która wcześniej
wygrywała tu już trzykrotnie, i 28-letni rybniczanin Mateusz Fliegert (19 min 26 s). 10 km
najszybciej przebiegł doświadczony 31-letni
rybnicki biegacz Marcin Ciepłak, który ustanowił też nowy rekord trasy (33 min 41 s). Panie

nie były gorsze i zwyciężczyni „dziesiątki” Joanna Griman (39 min 27 s) również poprawiła
i to swój własny rekord trasy, ustanowiony
przez nią w roku 2019.
Tegoroczna edycja biegu miała charakter
międzynarodowy, bo w IV LO gościła właśnie
młodzież i nauczyciele z Czech i Portugalii.
W 2015 roku w takich samych okolicznościach pobiegli tu Grecy i na ich cześć na trasie
biegu, a dokładnie na jej 4. kilometrze i 220.
metrze (jedna dziesiąta dystansu maratonu)
wyznaczono „premię grecką”, którą później na stałe wpisano do regulaminu biegu.
W tym roku statuetka za jej wygranie padła
łupem Marcina Ciepłaka. Wśród uczestników
biegu była oczywiście spora grupa uczniów

i absolwentów chwałowickiego ogólniaka,
inni wespół z nauczycielami zaangażowali się
w przygotowanie imprezy, jej przeprowadzenie i obsługę biegaczy. W zorganizowaniu biegu pomogli też strażacy OSP, Rybnicki Sztab
Ratownictwa i harcerze.
– Organizujemy ten bieg, by pokazać,
jak wyjątkowa jest nasza szkoła. By pokazać,
że nam się chce, że mamy inwencję i że jesteśmy twórczy. W tych trudnych czasach
jako społeczność szkoły chcemy się podzielić
z innymi naszą dobrą energią – powiedziała
nam dyrektorka IV LO im. Mikołaja Kopernika
Małgorzata Wróbel. Partnerem strategicznym
6. Biegu Kopernika był GAZ system.
(WaT)

Happy end rybnickich koszykarek
Wszystko dobrze się skończyło.
Koszykarki RMKS-u Xbest
Rybnik w gronie 12 zespołów
zajęły ostatecznie 9. miejsce i
utrzymały się w I lidze (grupa B).

PANI KAPITAN KOŃCZY KARIERĘ

Przeżyły jednak prawdziwą huśtawkę nastrojów, bo dopiero tydzień po wygraniu
ostatniego meczu sezonu ze Zgorzelcem
i spontanicznym świętowaniu ich utrzymanie stało się faktem.
W niedzielę 20 marca zagrażające jeszcze rybniczankom drużyny ze Zgorzelca i Gorzowa solidarnie przegrały swoje
ostatnie ligowe mecze i I ligę opuściły w
efekcie drugie drużyny klubów ekstraklasowych z Wrocławia i Gorzowa Wlkp.,
czyli Ślęzy i AZS-u. Klub rozpoczął już
kompletowanie mocniejszej drużyny na
kolejny sezon. Poprowadzi ją Adam Rener, zaś Grzegorz Korzeń, któremu do tej
pory asystował, będzie trenerem drugiej,
młodzieżowej drużyny grającej w II lidze.
(WaT)

W ostatnim meczu sezonu ze Zgorzelcem zdobyłaś dla drużyny
najwięcej punktów, trudno więc się dziwić, że dla wielu kibiców
Twoja decyzja jest niespodzianką…?
Końcówka sezonu w moim wykonaniu była całkiem niezła i w tych najważniejszych meczach można było na mnie liczyć. Bardzo się cieszę,
że wspólnym wysiłkiem udało nam się utrzymać zespół w I lidze. Buty
odwieszałam na kołek już rok temu po wywalczeniu awansu. Uznałam, że to dobry moment, ale kusiła mnie ta I liga. Byłam ciekawa, czy
podołam i na co będzie mnie stać. Teraz to już i dobry moment i czas
najwyższy, by ustąpić miejsca młodzieży i oglądać mecze z trybun.
Mam dwójkę małych dzieci. Syn dwa razy w tygodniu ma treningi
piłkarskie, więc każdy kolejny tydzień był bardzo zabiegany, co było
dla nas wszystkich dość męczące. W koszykówkę gram od 12. roku
życia i miałam tylko dwa lata przerwy na urodzenie dzieci. Przez tyle
lat moi najbliżsi praktycznie poświęcali się dla mnie. Pora, bym się im
teraz odwdzięczyła i poświęcała im znacznie więcej czasu niż dotąd.
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzliwość, a kibicom za wsparcie!
Rozmawiał Wacław Troszka

Sport

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Koniec swojej zawodniczej kariery ogłosiła kapitan
drużyny koszykarek RMKS-u Xbest Rybnik
i wychowanka RMKS-u Joanna Sobota.
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MIASTO POMOŻE
ZDOBYĆ GWIAZDKĘ

MISTRZOSTWA BEZ MEDALU
W boguszowickiej hali w drugi weekend
marca odbyły się mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w dżudo. Dwa rybnickie kluby,
czyli Polonię Rybnik, która mistrzostwa zorganizowała, i Kejza Team, reprezentowała
trójka dżudoków. Żadnemu z nich nie udało
się awansować do strefy medalowej.
Najlepiej wypadł reprezentant Polonii
Rybnik 19-letni Karol Kuczera (nie jest spokrewniony z utytułowanym Piotrem Kuczerą) walczący w kategorii 66 kg. Po dwóch
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sportu i koordynator ds. piłki nożnej. – Cieszy nas, że większość klubów
jest otwarta na współpracę. Chcemy, by docelowo działał w Rybniku
spójny program piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży – mówi.
31 marca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli MOSiR-u
i rybnickich klubów; wcześniej odbył się cykl spotkań indywidualnych
z przedstawicielami poszczególnych klubów. Wiele wskazuje na to,
że w pierwszym etapie MOSiR pomoże przystąpić do programu certyfikacji PZPN dwóm, góra trzem klubom.
(WaT)
Rybnickie kluby i drużyny piłkarskie: TS ROW (I liga kobiet); ROW
1964 Rybnik (IV liga, grupa: śląska II); Pierwszy Chwałowice i Rymer
Rybnik (klasa okręgowa, grupa: śląska III); Górnik Boguszowice, Płomień Ochojec, TKKF Zuch Orzepowice, Polonia Niewiadom, KS 32 Radziejów (klasa A); Sygnały Gotartowice; TKKF Jedność Grabownia; KP
Kamień (klasa B); TKKF Sokół Chwałęcice (klasa C)

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Od 2019 r. Polski Związek Piłki Nożnej wespół z Ministerstwem
Sportu i Turystyki wspiera finansowo kluby sportowe w szkoleniu
najmłodszych piłkarzy. W ramach programu certyfikacji szkółek piłkarskich udziela im bezzwrotnych dotacji. Kluby muszą jednak na nie
solidnie zapracować, bo warunkiem otrzymania pieniędzy jest spełnienie szeregu wymogów dotyczących m.in. bazy sportowej, liczebności
grup treningowych, liczby treningów, kwalifikacji szkoleniowych trenerów czy jakości używanego sprzętu. Kolejne dotyczą finansów klubów
i bieżącego raportowania szkolenia, zawartości treningów i bieżącej
działalności klubu.
Program obejmuje piłkarski narybek od 4. do 13. roku życia, a trzy
stopnie zaawansowania, a tym samem poziomu dofinansowania, oznaczają przyznane klubom przez PZPN gwiazdki – brązowa, srebrna i złota. Im wyższy standard, im większa liczba młodych piłkarzy objętych
certyfikowanym szkoleniem, tym większe dofinansowanie dla klubu,
które w skali roku może wynieść od 40 do 500 tys. zł. Obecnie w programie tym uczestniczą tylko dwa rybnickie kluby: Rybnicki Klub Piłkarski
(gwiazdka srebrna), traktowany jako szkółka ROW-u 1964 Rybnik, oraz
TS ROW prowadzący drużynę dziewczęcą (gwiazdka brązowa). Przedstawiciele małych dzielnicowych klubów mówią otwarcie, że jako kluby
amatorskie nie są w stanie spełnić wymogów stawianych przez PZPN.
I to właśnie chce zmienić MOSiR, wspierając kluby merytorycznie i finansowo (dofinansowanie wynagrodzenia trenerów oraz administratorów odpowiedzialnych za prowadzenie procesu certyfikacji).
– Wiem, że nie jest łatwo otrzymać certyfikację i ją utrzymać. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się pomóc klubom i w tym roku przeznaczyliśmy na to 100 tys. zł. Chcemy, by jak najwięcej naszych klubów
przystąpiło do tego programu, bo gwiazdka PZPN-u gwarantuje wysoki
poziom szkolenia, a do kasy klubu wpływają dodatkowe pieniądze –
mówi wiceprezydent Piotr Masłowski.
Ze strony miasta wszystkie sprawy związane z programem certyfikacji będzie prowadził Dawid Dylich, pracujący w MOSiR-ze jako menedżer
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W czasie spotkania z przedstawicielami rybnickich
klubów piłkarskich wiceprezydent Piotr Masłowski oraz
dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał
Tymusz i Arkadiusz Skowron przedstawili założenia
miejskiego programu piłkarskiego szkolenia dzieci
i młodzieży w oparciu o prowadzoną przez Polski
Związek Piłki Nożnej certyfikację szkółek piłkarskich.

wygranych walkach przegrał pojedynek
o wejście do półfinału z Filipem Bielińskim
z Gwardii Koszalin, który w Boguszowicach zdobył tytuł mistrza Polski. 19-letnia
Karolina Mika z Polonii, która debiutowała
w kategorii 57 kg (wcześniej 52 kg), wygrała
tylko jedną walkę, a 18-letni Łukasz Kawalla
z Kejza Team ani jednej. Niedzielny turniej
drużyn mieszanych odbył się już bez udziału reprezentantów rybnickich klubów.
Juniorzy Polonii Rybnik, od lewej: Karol Kuczera,
(WaT) Karolina Mika i trener Krzysztof Mika (ojciec Karoliny)

Sport
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LIMIT PECHA
Kibice żużlowego ROW-u Rybnik już nie liczą
w tym roku na walkę o awans do ekstraligi,
bo raczej obawiają się o utrzymanie w I lidze.
Mają nadzieję, że limit pecha na ten sezon
drużyna „rekinów” wyczerpała, jeszcze
zanim się on na dobre rozpoczął.
Po wykluczeniu z rozgrywek ligowych Rosjan ROW stracił swego
nominalnego lidera Siergieja Łogaczowa. W efekcie całą formację
seniorską będą stanowić zawodnicy pozyskani przed tym sezonem:
Grzegorz Zengota, Patryk Wojdyło, Krystian Pieszczek i Duńczyk
Andreas Lyager. Największy kryzys dotknął jednak formację juniorską. Karierę zakończył najbardziej doświadczony z młodzieżowców
Przemysław Giera (21 lat), któremu w żużlu wiodło się przeciętnie,
a Błażeja Wypiora wypożyczono do II-ligowca z Rawicza. Obowiązkową parę polskich młodzieżowców mieli więc stanowić Kacper Tkocz
i Paweł Trześniewski, ale obaj się połamali. Pierwszy złamał obojczyk
na treningu, drugi palec w prawej ręce po upadku na rowerze. W tej
sytuacji ROW został z jednym juniorem – 17-letnim Lechem Chlebowskim, który w lidze jeszcze się nie ścigał. Prezes Krzysztof Mrozek czynił starania, by w pierwszych meczach ROW wystąpił jednak
z dwójką juniorów.
Trenerem zespołu został były żużlowiec Antoni Skupień (na zdjęciu). Ze względu na sytuację kadrową, specyfikę żużla i rybnickiego
klubu jego wpływ na wyniki drużyny będzie mocno ograniczony,

NOCNE DYŻURY APTEK
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu.
Dyżury nocne rozpoczynające się w dni robocze oraz w niedziele trwają od
22.00 do 7.00, a z soboty na niedzielę od 22.00 do 8.00. Informacje o dyżurach aptek oraz o ewentualnych zmianach w harmonogramie są dostępne na
stronie internetowej (rybnik.eu), w zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie”.

ale można mieć nadzieję, że dobre efekty przyniesie jego praca
z młodzieżą i żużlowym narybkiem. Baraży nie będzie, więc zwycięzca I ligi awansuje do ekstraligi, a ostatnia drużyna spadnie do II.
Do play-offów awansuje aż sześć drużyn, ale w pierwszej ich rundzie szósta drużyna zmierzy się z liderem, a piąta z wiceliderem.
W roli beniaminka pojedzie w I lidze drużyna Diabłów z niemieckiego
Landshut. I to właśnie ten zespół będzie pierwszym, z którym ROW
zmierzy się na swoim torze. Ten mecz 16 kwietnia, w Wielką Sobotę
o godz. 16.30. O pierwsze punkty „rekiny” miały powalczyć tydzień
wcześniej, 9 kwietnia w Łodzi.
(WaT)

15.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042, Maroko-Nowiny

16.04

Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

17.04

Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

18.04

Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

19.04

Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

20.04

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

21.04

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

1.04

Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

22.04

Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

2.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

23.04

Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

3.04

Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście

24.04

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

4.04

Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

25.04

Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom

5.04

Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

26.04

Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

6.04

Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

27.04

Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

7.04

Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle

28.04

Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

8.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, tel. 887 750 033, Maroko-Nowiny

29.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

9.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

30.04

Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście

10.04

Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

11.04

Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście

12.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

13.04

Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście

14.04

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

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.

Ogłoszenia i reklamy
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PROBLEM
Z KANALIZACJĄ?
POLSKA Sp. z o.o.

• Ciśnieniowe czyszczenie odpływów (umywalki, piony, WC)
• Udrażnianie przyłączy do kanalizacji lub szamba
• Inspekcja TV przewodów (rury, odpływy)
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60.000 nakładu

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