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Szanowni Państwo!
Wielkanoc to symboliczny czas przemiany – życie zwycięża śmierć,
radość wypiera smutek, nadzieja pojawia się w miejsce zwątpienia.
W tym wyjątkowym okresie życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.
Niech Zmartwychwstanie dokona się w każdym z nas,
stając się źródłem siły i optymizmu w codziennym życiu.
Niech świąteczne spotkania jednoczą wokół wspólnych wartości,
pozwalając cieszyć się obecnością bliskich.

Wesołego Alleluja życzą:

Zdj. Wacław Troszka

Przewodniczący
Rady Miasta Rybnika
Jan Mura
i radni miejscy

Na zdj.: fragment ołtarza różańcowego w bazylice św. Antoniego.

Prezydent Rybnika
Piotr Kuczera
wraz z pracownikami urzędu
i jednostek miejskich

Pytamy prezydenta o... pieniądze
Rozmowa z Piotrem Kuczerą, prezydentem Rybnika

Czy rzeczywiście pomysły i koncepcje, o których odpowiedzialnego za ten
mówiło się w Rybniku od wielu miesięcy, zaczną p r o g r a m i w i e r z ę , ż e
nabierać realnych kształtów?

docelowo obejmie on

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs wszystkie miasta zmagające
na dofinansowanie projektów związanych z ochroną się z problemem niskiej emisji
dziedzictwa kulturowego. Oba zgłoszone przez Rybnik i smogu. Jako samorządowcy
projekty – dotyczące Zabytkowej Kopalni „Ignacy” oraz wciąż czekamy na bardziej
byłego Szpitala Miejskiego nr 1, nazywanego przez intensywne i konkretne
mieszkańców Juliuszem, otrzymały dofinansowanie działania rządu w tej materii,
sięgające łącznie blisko 10 mln zł. Cieszę się, że udało się m.in. na rozporządzenie,
Okładka: Świąteczną ozdobą rynku jest w tym roku słomiany zając, który z racji swej konstrukcji idealnie nadaje się do zdjęć,
którymi mieszkańcy chętnie chwalą się później m.in. na Facebooku
Zdjęcie Wacław Troszka

pozyskać następne unijne dotacje. Dzięki nim będziemy które określi parametry
mogli zadbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Zaniedbane jakościowe paliw i w końcu położy kres sprzedaży
dziś obiekty będą znów służyły mieszkańcom, choć detalicznej kiepskiego, zanieczyszczonego opału.
w zupełnie inny sposób niż przed laty. W wyremontowanych Powtórzę po raz kolejny – aby walka ze smogiem
wnętrzach nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko była skuteczna, samorządy muszą uzyskać prawne
kopalni Ignacy powstanie nowoczesna wystawa oparta i finansowe wsparcia ze strony rządu RP.
na motywach pary i maszyny parowej. W pawilonie
Rafał dawnego szpitala urządzona zostanie ekspozycja

Temat pieniędzy i racjonalnego nimi gospodarowania

ukazująca historię medycyny i farmacji. Inwestycja pojawił się ostatnio także w kontekście programu
ta jest częścią planu zagospodarowania całej strefy oddłużania, adresowanego do lokatorów mieszkań
Juliusza. Wkrótce rozpoczną się prace w budynku dawnej komunalnych…?
dermatologii, gdzie – również z pomocą funduszy Unii

Wspólnie z dyrektorem ZGM-u postanowiłem dać drugą

Europejskiej – powstanie centrum wsparcia rodziny. szansę zadłużonym lokatorom mieszkań komunalnych.
Z kolei projekt modernizacji pawilonu Juliusz znalazł się na Zgodnie z zasadami przyjętego już przez radnych programu
liście rezerwowej – jesienią dowiemy się, czy i ta inwestycja oddłużeniowego miasto umorzy część długu posiadaczom
doczeka się unijnego wsparcia.

zaległości czynszowych. Oczywiście pod określonymi
warunkami. Lokator musi część należności spłacić, a potem

W pozyskiwaniu funduszy unijnych Rybnik radzi przez dwa lata regularnie opłacać czynsz i regulować
sobie zatem całkiem dobrze. Niestety, na razie dla nas rachunki za media. Dopiero po tym czasie pozostały dług
i dla innych dużych śląskich miast zabrakło miejsca zostanie umorzony – od tego momentu mieszkaniec
w rządowym programie termomodernizacji budynków z „czystym kontem” będzie terminowo regulował bieżące
STOP SMOG. Myśli Pan, że w tej kwestii coś jeszcze opłaty. Trzeba zaznaczyć, że na ten moment zaległości
może się zmienić?

czynszowe wobec ZGM-u wraz z odsetkami wynoszą

Mam taką nadzieję. Cieszę się, że rząd robi kolejny krok w już ponad 53 miliony zł. Odzyskanie wszystkich tych
kierunku poprawy powietrza w Polsce. Jednak jest dla mnie należności jest po prostu niemożliwe. Program oddłużania
rzeczą niezrozumiałą, że w przedstawionym programie to próba twórczego rozwiązania wieloletniego problemu
nie uczestniczą wszystkie polskie miasta o najbardziej – lokatorzy pozbędą się kłopotliwego zadłużenia, a miasto
zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Do Prezesa Rady pozyska środki, które zostaną przeznaczone na budowę
Ministrów Mateusza Morawieckiego wystosowałem list nowych mieszkań komunalnych.
z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego naszego miasta nie

Rozmawiał Wacław Troszka

ujęto w programie. Mam zapewnienie, że w kwietniu
dojdzie do spotkania z przedstawicielami ministerstwa

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 29 kwietnia
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w Prezydent Rybnika Piotr Kuczera otrzymał „EkoKarlika 25-lecia” – wyróżnienie przyznawane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz nagradza samorządy, przedsiębiorstwa i instytucje z województwa
śląskiego realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrody wręczono
1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu, podczas uroczystej gali z okazji
jubileuszu 25-lecia WFOŚiGW w Katowicach.
w Jeszcze w listopadzie Stowarzyszenie
„Validus”, działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito
Noster” w Niewiadomiu, zakończyło
realizację projektu „Niepełnosprawni
sprawni dla zwierząt”. Był on współfinansowany przez miasto i w jego
ramach podopieczni wspierani przez
terapeutów ŚDP wykonali cztery budko-stołówki dla kotów. Solidne domki,
w których koty mogły przetrwać mroźne noce, ale też dostać coś do zjedzenia od dbających o nie karmicieli, stanęły m.in. przy ul. Reymonta i Hibnera. Pomoc w realizacji projektu zaoferowało też Stowarzyszenie KOTewka.
w Do 14 marca trwał nabór wniosków
na realizację kolejnych inicjatyw obywatelskich w ramach drugiej edycji konkursu „Rybnik reWITA – Włącz
się!”. Przypomnijmy: organizują go
Stowarzyszenie „17-tka” i Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS”
w ramach projektu „Rewitalizacja
miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków unijnych. Obywatelskie pomysły
dotyczą mieszkańców pięciu dzielnic:
Niewiadomia, Niedobczyc, Chwałowic, Paruszowca-Piasków i Śródmieścia. Maksymalna kwota dofinansowania, na jaką mogą liczyć wnioskodawcy to 3 tys. zł, minimalna 1.500 zł.
W ramach pierwszej edycji konkursu
„Rybnik reWITA” zrealizowano 25 różnych projektów m.in. bal andrzejkowy, zajęcia tenisa stołowego, grę terenową, czy spektakl „Listy z wojny”.
Od 20 do 23 marca (już po zamknięciu tego wydania GR) mieszkańcy pięciu dzielnic w głosowaniach wybierali
projekty, w jakich chcą uczestniczyć.
Będą one realizowane od 4 kwietnia
do 30 czerwca (więcej w kolejnym
numerze).

4

Oddłużenie, które ma się
Lokatorom mieszkań komunalnych, którzy mają zaległości czynszowe miasto
proponuje program oddłużeniowy. Jeśli spłacą część długu jednorazowo
lub w ratach i będą terminowo opłacać czynsz, po dwóch latach miasto umorzy
im 70 lub 50 proc. długu. Program jest próbą przełamania zadłużeniowego impasu.
Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Całkowite łączne
zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych i najemców
lokali użytkowych to
ponad 53 mln zł (niecałe 30 mln zł należności głównej + blisko 23,7 mln zł odsetek). Około 2,5 mln
zł to zadłużenie najemców lokali użytkowych (5 proc. całego długu). 31 mln
zł to kwota, której
zdaniem komorników na dziś wyegzekwować się nie
Artur Gliwicki, dyrektor ZGM-u (na pierwszym planie), jest przekonany, że program oddłużeniowy
da. Lista lokatorów
poprawi sytuację i lokatorów, i całego zakładu, a prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że to jedyny
sposób na przełamanie zadłużeniowego impasu
z długami czynszowymi obejmuje ok. 4 tys. nazwisk. Najwyższe gi. Jest w tej grupie również kilkadziesiąt osób,
zadłużenie mieszkania wynosi 211 tys. zł, a lo- które odziedziczyły dług po rodzicach. Mieszkały z nimi i kończąc 18. rok życia, zaczęły, zgodkalu użytkowego ponad 368 tys. zł.
Jak wyjaśnia dyrektor miejskiego Zakładu nie z prawem, solidarnie odpowiadać za zadłużeGospodarki Mieszkaniowej Artur Gliwicki, nie mieszkania, z czego często nawet nie zdawaczęść długu ZGM przejął od swego poprzedni- ły sobie sprawy – mówi dyrektor Gliwicki. Jedka prawnego, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa nym z celów programu jest wyrobienie u lokaGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Od torów nawyku regularnego opłacania czynszu.
2008 roku dług rósł regularnie, średnio o 2 mln zł Warunkiem umorzenia części długu jest opłacarocznie. Zwrot nastąpił w roku 2013, gdy ów- nie przez dwa lata czynszu i opłat za media na
czesne kierownictwo ZGM-u rozpoczęło win- bieżąco. – Chcemy uchronić naszych lokatorów
dykację należności. – Obecnie liczba dłużni- przed eksmisjami i bezdomnością oraz przed wyków powoli spada, a ściągalność czynszów sięga kluczeniem społecznym – dodaje.
95 proc. – informuje Artur Gliwicki.

Bezradni nawet komornicy

Zdaniem komorników, sporej części tego
długu ZGM nie jest już w stanie wyegzekwować. – Program oddłużeniowy wzbudza wiele
różnych emocji. Wierzę, że dzięki niemu z jednej strony wielu lokatorów, a często całych rodzin otrzyma od miasta drugą szansę, a z drugiej
strony będziemy mogli rozwijać zasób mieszkaniowy miasta i podnosić jego standard. To program jednorazowy, kolejnych jego edycji nie będzie. Nie jest tak, jak niektórzy sugerują, że ktoś
złoży wniosek, wpłaci 30 proc. należnej kwoty i na
drugi dzień jego dług zostanie anulowany. Obwarowane konkretnymi warunkami oddłużenie nastąpi dopiero po dwóch latach – podkreśla prezydent Piotr Kuczera.
Jest kilka grup, do których adresowany jest
ten program. – To przede wszystkim lokatorzy,
którzy w wyniku zdarzeń losowych bądź splotu niesprzyjających okoliczności popadli w dłu-

Przychody z długów

Finansowym efektem programu ma być
wzrost wpływów do budżetu miasta. Są dwa
warianty oddłużenia: jeśli lokator jednorazowo wpłaci 30 proc. długu, wówczas po dwóch
latach ZGM na mocy zawartego z nim porozumienia umorzy mu 70 proc. długu. Z kolei na
umorzenie połowy długu mogą liczyć ci, którzy
pierwszą jego połowę spłacą w ratach. Propozycja dotyczy lokatorów, którzy w ostatnim dniu
2017 roku mieli zadłużenie czynszowe za okres
co najmniej sześciu miesięcy i korzystają z mieszkania w sposób zgodny z umową najmu. Warunek podstawowy – wszyscy zainteresowani muszą złożyć stosowny wniosek w ZGM-ie w ciągu sześciu miesięcy, czyli do 8 września 2018 r.
Z programu oddłużeniowego nie będą mogli skorzystać ci, którzy mieszkanie komunalne bądź socjalne zajęli bezprawnie. Jak mówi
Artur Gliwicki, program cieszy się sporym zainteresowaniem i dłużnicy zainteresowani
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opłacić

połowę swego zadłużenia, to te wpływy wyniosą 9,12 mln zł i taka też byłaby w tym przypadku
kwota umorzenia. ZGM pozyskane w ten sposób pieniądze chce przeznaczyć na rozbiórkę pow większości przypadków umorzeniem 70 proc. pularnych baraków przy ul. Janiego na Wawoku
swego zadłużenia złożyli już kilkadziesiąt wnio- w dzielnicy Północ i wybudowanie w ich miejsce
sków.
energooszczędnych budynków według uniwerKierownictwo ZGM-u przygotowało symu- salnego projektu, który już jakiś czas temu zakulacje. Zakładając, że do programu przystą- piło miasto. W trzech barakach jest 31 mieszkań
pi 20 proc. dłużników, którzy wpłacą po 30 zamieszkiwanych obecnie przez 42 osoby, które
proc. swojego długu, to do kasy miasta wpłynie swoje mieszkania ogrzewają piecami kaflowymi
2,73 mln zł. Z kolei gdyby do programu przystą- i korzystają ze wspólnych toalet na korytarzu.
piło 40 proc. dłużników, którzy spłacą na raty
Wacław Troszka

Wacław Troszka

Kilka miesięcy temu w ZGM-ie wprowadzono procedury, które są stosowane
w przypadku stwierdzenia stosunkowo niedużych zaległości czynszowych i jak podkreśla
dyrektor Artur Gliwicki, polityka taka przynosi pierwsze efekty. Od czerwca 2017 roku
ZGM korzysta z usług Krajowego Rejestru Długów. Umieszczono już w nim informacje
o 74 dłużnikach czynszowych, których zobowiązania opiewają na łączną kwotę ponad
2,767 mln zł. Uniemożliwi im to podpisanie umów na użytkowanie telefonu, telewizji
satelitarnej i kablowej oraz zaciągnięcie kredytu. W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, co umożliwi
wymianę informacji z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich.

Pieniądze, które spłyną od dłużników, zostaną przeznaczone na wyburzenie baraków mieszkaniowych przy ul. Janiego i wybudowanie
w ich miejscu energooszczędnych budynków mieszkalnych

Przedwyborcze uchwały
22 marca, już po zamknięciu tego których termin, gdy zamykaliśmy to wydanie,
wydania „GR”, w magistracie miała się nie był jeszcze znany. Uchwały miały rozstrzygać dwie kwestie – podział miasta na okręodbyć kolejna sesja rady miasta.
W porządku obrad znalazło się m.in. przyjęcie uchwały określającej zadania z zakresu
zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które będą mogły zostać przeznaczone fundusze, jakie miasto otrzyma w tym roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni mieli też przyjąć kolejny roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W programie sesji znalazły
się też pierwsze dwie uchwały związane ze
zbliżającymi się wyborami samorządowymi,
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gi wyborcze i na stałe obwody głosowania.
Jeśli chodzi o okręgi wyborcze, w stosunku
do poprzednich wyborów samorządowych
nic się właściwie nie zmieni i miasto będzie
podzielone na cztery okręgi wyborcze – trzy
6-mandatowe i jeden 7-mandatowy, bo do
wybrania będzie 25-osobowa rada miasta.
(WaT)

Kolejna sesja rady miasta odbędzie
się 19 kwietnia. Początek o godz. 16.

Miasto w skrócie
w Przypominamy, że w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca na Górce dla Burka,
czyli na psim wybiegu na Nowinach
(przy ul. H.M. Góreckiego), pojawiają
się wolontariusze z psami z rybnickiego
schroniska. Tak było 4 marca, gdy przyszli tam: Kacperek, Szczypiorek, Mocca i Toto. Dla czworonogów to nie tylko odskocznia od życia w klatkach, ale
też okazja do zaprezentowania swoich wdzięków. Jeżeli któryś ze spotkanych tutaj psów skradnie czyjeś serce,
można go zaadoptować. Formalności
trzeba dopełnić w schronisku w Wielopolu – wystarczy dowód osobisty,
40 zł (w przypadku szczeniaka – 50 zł)
i smycz. Szczegóły na temat akcji można znaleźć na profilu FB „Psiaki do adopcji z Rybnika”.
w Od 9 do 11 marca w Domu Kultury
w Niedobczycach trwała rywalizacja
e-sportowa, czyli w grach komputerowych. Odbyła się tam szósta runda
Pucharu Polski oraz mistrzostwa Polski szkół, w których zwyciężył Zespół
Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, wyprzedzając placówki ze Skawiny i Olkusza. W rywalizacji pucharowej najlepszą okazała się drużyna „PROCHE”
z rybniczaninem Grzegorzem „Szpero”
Dziamałkiem w składzie. Oprócz niego zwycięską ekipę stworzyli też: Patryk „Patitek” Fabrowski, Wiktor „Mynio” Kruk, Adam „Destru” Gil i Artur
„Turas” Pabjan. W turnieju indywidualnym FIFA 2018 zwyciężył Dawid Budniak, a w grze Counter-Strike: Global
Offensive Kamil Strączek.
w 10 marca strażnicy miejscy patrolujący ul. Korfantego zostali zawiadomieni
przez jednego z mieszkańców kamienicy, że w budynku wybuchł pożar. Na
klatce schodowej panowało duże zadymienie – funkcjonariusze zamknęli
drzwi do piwnicy, ewakuowali mieszkańców i wezwali straż pożarną. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie
awaria pieca centralnego ogrzewania.
w 12 marca posypały się kolejne mandaty za spalanie odpadów. Rybniczanin
z Paruszowca-Piasków wrzucił do pieca ramy okienne, w Kamieniu mieszkaniec Marklowic spalał stare meble i odpady budowlane, a przy ul. Robotniczej mieszkaniec Książenic palił odpady zielone. Całą trójkę ekopatrol straży
miejskiej ukarał mandatami po 500 zł.
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Solankowa atrakcja

Miasto w skrócie

w 6 marca operator monitoringu zauważył chłopca, który na ul. Reja próbował
zerwać zabezpieczenie z opakowania
gry. Dyżurnemu sytuacja ta wydała się
podejrzana, więc wysłał na miejsce patrol. Strażnicy miejscy szybko ustalili,
że gra, którą posiadał 13-latek, została przez niego skradziona z pobliskiego sklepu. Nieletni amator cudzej własności trafił w ręce policji.

W dzielnicy Paruszowiec-Piaski powoli dobiega końca budowa efektownej tężni
solankowej, która bez wątpienia szybko stanie się jedną z atrakcji tej dzielnicy.
Inwestycja jest realizowana w ramach ubiegłorocznego Budżetu obywatelskiego. Tężnia powstaje w sąsiedztwie tutejszego stawu,
w miejscu, w którym jeszcze w końcu XX wieku funkcjonowało popularne, choć znacznie
mniejsze od Rudy otwarte kąpielisko. Trwają
roboty wykończeniowe oraz prace brukarskie
wokół tężni. Po zakończeniu budowy rozpocznie się jej rozruch. Oddanie obiektu do dyspozycji mieszkańców zaplanowano na drugą połowę kwietnia. – Charakterystyczna bryła tężni
znacząco zmieni wizerunek tej części Rybnika,
nadając temu miejscu ponownie funkcję rekreacyjno-wypoczynkową – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Co szczególnie ważne,
stanowić będzie nową, atrakcyjną alternatywę
spędzenia wolnego czasu, nie tylko dla okolicznych mieszkańców. Jestem przekonany, że zarówno spacerowicze, jak i rowerzyści szybko polubią to miejsce, tym bardziej że będzie ono częścią większej przestrzeni rekreacyjno-spacerowej
tej dzielnicy. Niedaleko stąd są Błonia, z rozbudowywanym też obecnie torem rolkarskim – dodaje prezydent.

w 1 marca skutki zawiedzionej miłości
zakłóciły spokój mieszkańców jednego
z bloków w dzielnicy Maroko-Nowiny.
Odebrane przez straż miejską zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwej kobiety, która dobija się do drzwi jednego z mieszkań. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że kobieta jest trzeźwa, natomiast z uporem próbuje dostać się do mieszkania swojego chłopaka, który pozostawał głuchy i obojętny na jej prośby. Strażników wyręczyli rodzice dziewczyny, którzy przyjechali na miejsce i zabrali nieszczęśliwie zakochaną do domu.
w 26 lutego na terenie firmy transportowej przy ul. Podmiejskiej w Rybnickiej
Kuźni najpierw stracił przytomność,
a potem zmarł 47-letni mężczyzna,
który uszczelniał od wewnątrz pustą
cysternę samochodową do przewozu
chemikaliów. Z jej wnętrza nieprzytomnego mężczyznę wydobyli strażacy, ale
reanimacja prowadzona przez ekipę
pogotowia ratunkowego nie przyniosła już rezultatów. Przyczyną śmierci
był brak tlenu.
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Serce tężni stanowi konstrukcja z drewna
modrzewiowego i pokłady gałęzi tarniny, na
które spływać będzie solanka. W obiegu zamkniętym będzie jej tu krążyć 20 tys. litrów.
Całość dopełnią ekrany chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem i deszczem oraz
posadzka z kostki granitowej.
Tężnia solankowa będzie główną atrakcją
mającego powstać tu parku o powierzchni blisko 3,8 hektara. W przyszłości wykonane zostaną tu ścieżki i alejki, place zabaw, plenerowe siłownie i miejsca do zażywania rekreacji.
Nie zabraknie małej architektury parkowej,
a cały teren będzie oświetlony i monitorowany.
Mieszkańcy Paruszowca-Piasków zgłosili budowę tężni solankowej jako inwestycję ogólnomiejską do Budżetu obywatelskiego 2017
i w głosowaniu wszystkich rybniczan propozycja
ta otrzymała najwięcej głosów, a miasto przeznaczyło dodatkowe środki na zagospodarowanie terenu wokół tężni, dzięki czemu wybrukowano i oświetlono wygodny trakt, który połączy
tężnię z parkingiem usytuowanym przy ul. Mikołowskiej.
(WaT)
Zdjęcia Wacław Troszka

w Strażnicy miejscy przypominają, że na
właścicielach nieruchomości spoczywa
obowiązek prawidłowego umieszczenia na budynku numeru porządkowego (w widocznym miejscu na ścianie
frontowej), a jeśli budynek jest położony w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę należy umieścić także na
ogrodzeniu. Zgodnie z przepisami powinna się na niej znaleźć również nazwa ulicy. – Pamiętajmy, że prawidłowo umieszczony numer porządkowy to
nie tylko ułatwienie pracy dla listonoszy czy pracowników firm kurierskich.
Dzięki temu wezwane na pomoc służby ratunkowe szybciej dojadą na miejsce – wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik
rybnickiej straży miejskiej. Niewywiązanie się z tej powinności może skutkować karą grzywny (250 zł) lub nagany.

Ta r n i n a
w modrzewiowej oprawie. Wbrew
pozorom tężnia solankowa to skomplikowany
obiekt inżynieryjny

Miasto rozszerzyło zakres obywatelskiej inwestycji, dzięki czemu tężnia zyska
estetyczne obejście
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Miasto zdobyło kolejne unijne dotacje o łącznej wartości prawie 10 mln zł.
Pozwolą one zmodernizować i przywrócić do życia część dawnego szpitala miejskiego
Juliusz i kolejny obiekt Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.

Unijne miliony
dla Juliusza i Ignacego

Arch. UM Rybnik

7 marca zarząd województwa rozstrzygnął nowni szybu Kościuszko, stanowiącego część
konkurs na dofinansowanie projektów inwe- Zbytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu.
stycyjnych związanych z zachowaniem dzie- Tu również ma powstać nowoczesna ekspozydzictwa kulturowego regionu. W ramach Re- cja, której częścią będzie znajdująca się tam
gionalnego Programu Operacyjnego Woje- wyciągowa maszyna parowa z początku XX
wództwa Śląskiego magistrat otrzyma dofi- wieku. Inwestycja ma kosztować ponad 10,557
nansowanie do dwóch projektów. Pierwszy mln zł, zaś dofinansowanie wyniesie blisko
z nich zakłada gruntowną modernizację pawi- 4,431 mln zł. Już wcześniej zmodernizowano
lonu Rafał, czyli jednego z budynków tworzą- tu dawną kopalnianą stolarnię i maszynownię
cych kompleks dawnego szpitala miejskiego nr szybu Głowacki oraz wieżę ciśnień, która dziś
1, zwanego przez rybniczan Juliuszem. W nisz- pełni funkcję wieży widokowej.
czejącym od lat obiekcie powstanie nowocze– Cieszę się, że te ważne obiekty stanowiące
sna ekspozycja prezentująca historię medycy- część naszego dziedzictwa kulturowego, z pomony i farmacji. Inwestycja zaplanowana na ten cą unijnych dotacji zostaną przywrócone mieszi przyszły rok ma kosztować ponad 14 mln zł, kańcom i będą pełnić nowe funkcje – komentua wartość przyznanego dofinansowania to je prezydent Piotr Kuczera.
5,495 mln zł. Miasto zamierza oczywiście zmo(WaT)
dernizować i przywrócić do życia – choć w nowej zupełnie roli – cały
poszpitalny kompleks.
Jeszcze w marcu rozpocznie się modernizacja wolno stojącego budynku dawnej dermatologii, gdzie, również
dzięki unijnym dotacjom, zostanie urządzone centrum wsparcia rodziny. Z kolei jesienią
dowiemy się, czy miasto
otrzyma również unijne
pieniądze na modernizację pawilonu Juliusz.
Drugi z dofinansowanych projektów zakłada
Dzięki unijnemu dofinansowaniu i środkom z budżetu miasta ambitne plany prezydenta Piotra
modernizację budynKuczery i jego współpracowników, zakładające zagospodarowanie zabytkowego poszpitalneków nadszybia i maszygo kompleksu, doczekają się realizacji

Rybnik wyrównuje szanse
Miasto zostało wyróżnione
w regionalnej edycji konkursu Śląski
Samorząd Równych Szans za rozwiązania
wprowadzone w ramach projektu
„Przedszkole równych szans”.
Wyróżniony projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej i obejmował dokształcanie nauczycieli, wsparcie
rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
w przedszkolach specjalnych i z oddziałami
integracyjnymi oraz różnorodne formy pomocy dla maluchów, m.in. terapię Biofeedback, integrację sensoryczną, dogoterapię
czy hipoterapię. W Przedszkolu Specjalnym
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym powstała sala doświadczeń świata,
w której zajęcia mają stymulować lub wyciszać zmysły korzystających z niej dzieci.
W tym celu zamontowano tam specjalistyczne przyrządy, m.in. baldachim światłowodowy, magiczne akwarium, tunel nieskończoności, emitery zapachu i zestaw lustrzany.
Wkrótce w mieście ma ruszyć kolejny projekt
pn. „Edukacja – rozwój – wsparcie”, który
zakłada kontynuację działań na rzecz dzieci
z niepełnosprawnościami w przedszkolach
specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.
(S)

Miasto w skrócie
w 11 marca strażnicy miejscy interweniowali wobec 30-latka, który nad ranem zakłócał spokój na osiedlu przy
ul. Chabrowej. Mężczyzna krzyczał,
że ktoś go goni i chce zabić. Do tego
podczas interwencji ruszył w kierunku
funkcjonariuszy, trzymając w ręce nóż.
Na szczęście po powtórzonej komendzie zastosował się do poleceń strażników i wyrzucił niebezpieczny przedmiot. Delikwent został obezwładniony,
na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Przy awanturniku znaleziono woreczek z białym proszkiem.
Patrol przewiózł mężczyznę do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
w Od 21 do 24 marca (już po zamknięciu tego wydania „GR”) w Rybniku zaplanowano zdjęcia do kolejnych odcinków (7-13) drugiej serii serialu „Diagnoza”, emitowanego w każdy wtorek o 21.30 przez TVN. Na ulicach naszego miasta mieli się ponownie pojawić popularni aktorzy, grający w serialu lekarzy: Maja Ostaszewska, Maciej
Zakościelny, Adam Woronowicz i Magdalena Popławska. Tym razem filmowcy mieli pracować głównie w Kampusie oraz w punkcie Halo! Rybnik, który w pierwszej serii udawał przytulną rybnicką kawiarenkę. Więcej o roli
miasta w serialu na stronie www.rybnik.eu w zakładce Zwiedzaj (Śladami
„Diagnozy”).
w Na początku marca światło dzienne ujrzała informacja, iż 5 marca 2016 roku
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Rybniku, mieszkającego tu od pół roku Marokańczyka Mourada T., jednego z aktywistów międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej mianem państwa islamskiego (ISIS). Od tamtej pory przebywa
on w areszcie, a Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Katowicach
oskarżył go o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Marokańczyk, który
współpracował z organizatorami głośnych zamachów dokonanych przez
ISIS w Europie, posługiwał się fałszywymi dokumentami i posiadał narkotyki. W jego telefonie zabezpieczono
m.in. zdjęcia instrukcji budowy bomb
detonowanych przy użyciu telefonu
komórkowego.
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Miasto w skrócie

Wacław Troszka

w 10 marca w czasie ceremonii ślubnej
w centrum chrześcijańskim Winnica
przy ul. Mikołowskiej, 23-letni zazdrosny znajomy panny młodej rzucił się na
nowożeńców raniąc oboje nożem. Ceremonię dokończono jeszcze tego samego dnia w szpitalu w Orzepowicach
i o godz. 22.51 Nikola i Sebastian zostali małżonkami. Wcześniej pan młody przeszedł zabieg operacyjny. Miał
dużo szczęścia, bo ostrze noża zatrzymało się ledwie 5 mm od tętnicy szyjnej. Napastnika 23-letniego Jonatana z Kuźni Raciborskiej zatrzymali goście weselni. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania podwójnego
zabójstwa, za co grozi mu dożywocie,
a sąd na jej wniosek zastosował trzymiesięczny areszt.
Na jarmarku znajdziemy nie tylko regionalne przysmaki, ale też ozdoby świąteczne. Zakupy zrobimy tu do 30 marca

w Rowerowej rewolucji ciąg dalszy. Jeśli aura pozwoli w kwietniu drogowcy
wytyczą i oznakują w centrum Rybnika kolejne kontrapasy, którymi rowerzyści mogą jeździć ulicami jednkierunkowymi pod prąd. Kontrapas pojawi się m.in. na ul. Na Górze, łączącej ul. Gliwicką z Mikołowską. Z kolei
na początkowych odcinkach ulic Wodzisławskiej i Zebrzydowickiej w obrębie jezdni zostaną wydzielone pasy dla
rowerzystów.
w Jeszcze w marcu magistrat ma ogłosić drugi przetarg na budowę ciągu
pieszo-rowerowego który przechodząc przez nasyp kolejowy ma połączyć ul. Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ul. Żużlową w dzielnicy Północ. Ten skrót ułatwi rowerzystom z Północy i innych dzielnic dojazd
m.in. do powstającej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski tężni.
w Na zlecenie rybnickiego magistratu katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku
mieszkalno-usługowego, który ma powstać przy ul. Hallera w Rybniku w ramach projektu Rzeczna, zakładającego zagospodarowanie terenu obecnego parkingu. Konkursowe prace mają
uwzględniać kontekst architektoniczny istniejących budynków oraz mającego tu powstać centrum edukacji artystycznej. Architektoniczna koncepcja
tego ostatniego jest efektem podobnego konkursu.
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J armark na zajączka
Tradycja zobowiązuje, więc wzorem
lat ubiegłych na rybnickim rynku stanęły jarmarczne stoiska z najróżniejszymi specjałami i wyrobami regionalnymi.
Przedświąteczne zakupy można tam było
robić już od 16 marca, a nawet dwa dni
później, w drugą „niehandlową” niedzielę tego roku.

słomy, który zastąpił ubiegłoroczną samobieżną kurę. Chętnych do zrobienia sobie zdjęcia z
wielkanocnym zajączkiem oczywiście nie brakuje i nikomu nie przeszkadza, że jeśli idzie o
uzębienie, przypomina on raczej bobra bądź
nutrię. Tradycyjnie też jarmarkowi towarzyszą
dodatkowe atrakcje. Za nami już m.in. warsztaty pisanek prowadzone przez gospodynie
Na stoiskach jarmarku wielkanocnego znaj- z Opolszczyzny, które uczyły głównie dzieci
dziemy regionalne przysmaki: miody, nalew- zdobienia jajek przy użyciu roztopionego woki, sery, wędliny, chałwy i przyprawy oraz rę- sku, co 17 marca, przy minusowej temperatukodzieło, biżuterię, zabawki i ozdoby świątecz- rze, było nie lada wyzwaniem. Na niedzielę 25
ne, m.in. palmy, zajączki ze słomy, bazie, ko- marca (godz. 14-17) zaplanowano jeszcze poszyki czy obrusy. Zakupy można tam robić aż kaz kulinarny popularnego kucharza Remigiudo 30 marca, czyli do Wielkiego Piątku. Uwa- sza Rączki, który w przeszłości gotował już na
gę kupujących przykuwa też pokaźny zając ze rynku żur wielkanocny.
(S)

Sprzątanie Rudy z szantą na ustach
Na trzeci pełny weekend kwietnia zaplanowano organizowane po raz dziewiąty Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy,
czym zajmą się przede wszystkim biorący udział w spływie kajakarze, ale też
biegacze, rowerzyści i miłośnicy nordic walkingu.

wą (do stacji Paproć). O godz. 16 na przystani w Stodołach rozpocznie się koncert
pod hasłem „Szantowanie nad Rudą”; wystąpią: Rafał Tomczyk (Łódź), Sąsiedzi (Gliwice), dziecięcy zespół 1 w skali Beauforta (Kraków) i Banana Boat (Pszczyna). Około godz. 20 początek muzycznej biesiady
Uroczyste rozpoczęcie spływu otwierają- przy ognisku.
cego sezon spływów Rudą odbędzie się w
Drugi etap spływu rozpocznie się w niesobotę 21 kwietnia o godz. 10 na przysta- dzielę 22 kwietnia o godz. 10 (Rudy Branni kajakowo-rowerowej w Stodołach (ul. tołka), a zakończy około 14 w Kuźni Raciks. E. Szramka); wcześniej od godz. 8 reje- borskiej.
stracja uczestników i rozbijanie namiotów.
Wpisowe dla uczestników spływu 40 zł;
Po dotarciu do parku cystersów w Rudach bilet na sam koncert 30 zł. Więcej informakajakarze wrócą na przystań autokarami, cji na stronie internetowej (aktywni.net.pl).
zaś biegacze i piechurzy z kijkami część tra(WaT)
sy powrotnej pokonają kolejką wąskotoro-
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Smog nas zabija
„Niska emisja. Węgiel tak, smog nie” – to tytuł konferencji, która 26 lutego odbyła się w budynku rybnickiego Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki. Prelegentów było wielu, ale uczestnikom konferencji
najbardziej zapadły w pamięć informacje przekazane przez doświadczonych lekarzy. Płynące z nich wnioski są oczywiste:
smog nas zabija, a w najlepszym przypadku dewastuje nasze zdrowie!
– Miejsce konferencji nie jest przypadkowe,
bo Rybnik od wielu lat angażuje się w walkę ze
smogiem na różnych polach. Wprowadzamy ekologiczne rozwiązania w miejskich budynkach,
wspieramy finansowo mieszkańców, angażujemy się w przygotowanie rozwiązań prawnych
i działania edukacyjne. Potrzebujemy skutecznych rozwiązań ogólnopolskich, dlatego mam
nadzieję, że wnioski z tej konferencji zostaną
zauważone również w Warszawie – mówił, witając uczestników konferencji prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Zorganizowały ją wspólnie: Główny Instytut
Górnictwa, miasto Rybnik, Politechnika Śląska
w Gliwicach, CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. – Ta konferencja to kolejna
wspólnotowa mobilizacja, by czynić ekologiczny
rachunek sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko
papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, ale
i zdrowy rozsądek oraz wola zachowania przykazania: „Nie zabijaj!”. To przecież od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze
w naszej miejscowości i w całym regionie będzie
służyło naszemu zdrowiu – napisał w liście do
uczestników konferencji jej honorowy patron,
metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc.

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

Wojciech Saługa, marszałek województwa
śląskiego, zwrócił uwagę, iż ze świadomością i
wiedzą na temat smogu i jego zgubnych skutków wśród mieszkańców małych miejscowości wciąż jest kiepsko. Pokreślił więc potrzebę
prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej, tak by
wszyscy mieszkańcy województwa wiedzieli, że
spalając zły opał w starym piecu, trują siebie,
swoje dzieci i swoich sąsiadów.
Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej w Rybniku, były prezydent
Żor i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zastanawiał się, czy stosowne służby i samorządy
właściwie ostrzegają mieszkańców przed rekordowymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza.
Zaproponował, by wykorzystać do tego syreny zainstalowane w komendach straży pożarnej i w remizach ochotniczych straży pożarnych
(alarm o zagrożeniu chemicznym). W całym
województwie takich strażnic jest 950. – Będą
wyły na okrągło – rzucił ktoś z sali.
– Często mam wrażenie, że mieszkaniec domu
jednorodzinnego jest przekonany, iż kwestia pieca, którym ogrzewa dom i opału, którego używa, nie jest jego problemem, tylko gminy. Jak
ktoś kupuje telewizor, samochód, meble, to płaci ze swoich pieniędzy, tylko jak ma kupić piec,
to nagle oczekuje wsparcia miasta. Dlaczego?

Przecież to jego dom i to on będzie z tego pieca korzystał. Znam przykłady zamożnych rybniczan, obok domów których przebiega ciepłociąg albo gazociąg, a oni wciąż palą węglem. To,
co mówię, jest niepoprawne politycznie, ale jest
we mnie złość. Przecież nie musimy odkrywać
Ameryki, są gotowe rozwiązania krajów, które
z problemem niskiej emisji się uporały. Potrzeba nam jasnych aktów prawnych, by samorząd
i funkcjonariusze publiczni mogli egzekwować
prawo. Udało się to z kanalizacją; w tym przypadku każdy, kto buduje dom, ma obowiązek
podłączenia się do istniejącej kanalizacji. Podobnie powinno być z ciepłociągiem czy z siecią
gazową. Edukacja, owszem, jest bardzo ważna,
ale za łamanie przepisów, za zatruwanie powietrza, którym wszyscy oddychamy, musimy stosować kary, bo to istotny element całej tej układanki – mówił stanowczo prezydent Piotr Kuczera.
Związany przez lata z rybnickim górnictwem,
a ostatnio z urzędem miasta Jacek Herok podpowiedział swój pomysł na mentalną rewolucję: – Do tej pory ogrzewałem mój dom węglem,
wydając na to każdej zimy około 5 tys. zł. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, daj mi
6 tys. zł, a ja zmienię ogrzewanie na elektryczne
i gwarantuję, że te 6 tys. zł wystarczy ci na sezon
cd. na stronie 10
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W czasie konferencji zabrali też głos m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Instytutu Górnictwa, ale najwyraźniej największe wrażenie na jej uczestnikach zrobiły informacje przekazane przez doświadczonych lekarzy onkologa
i hematologa dziecięcego Katarzynę Musioł, która
od niedawna jest ordynatorem oddziału dziecięcego w szpitalu wojewódzkim w Orzepowicach, i kardiologa prof. Pawła Buszmana.

W czasie konferencji Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprezentował
swój ekopatrol. Ma on do swojej dyspozycji elektryczny samochód, stację
meteo z czujnikami zanieczyszczenia powietrza oraz drona ze specjalistycznym
wyposażeniem. Na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego przez cały marzec ekopatrol będzie prowadził pomiary
zanieczyszczenia powietrza w ośmiu śląskich miastach, m.in. w Skoczowie,
Radlinie i Gorzycach

Katarzyna Musioł zwróciła uwagę, że dzieci
są grupą szczególnie narażoną na chorobotwórcze skutki smogu i to z kilku powodów. Ich nabłonek oddechowy, odpowiedzialny za wyłapywanie zanieczyszczeń, jest jeszcze niedojrzały,
a drogi oddechowe wąskie i krótkie, co zwiększa ich podatność na podrażnienia i stan zapalny. Dzieci oddychają szybciej niż dorośli i ich
płuca filtrują o około 50 proc. powietrza więcej niż u osób dorosłych. Co gorsza duży odsetek maluchów oddycha ustami, a nie przez nos,
który wyłapuje przynajmniej część zanieczyszczeń. I jeszcze kwestia wzrostu; zanieczyszczenia powietrza kumulują się blisko gruntu
i dlatego dzieci wdychają ich znacznie więcej
niż dorośli. Jak mówiła, badania prowadzone
w Krakowie przez prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazały, że w przypadku matek
oddychających w okresie ciąży powietrzem zanieczyszczonym pyłem zawieszonym następuje więcej przedwczesnych porodów, noworodki mają mniejszy obwód główki i niższą masę
urodzeniową. Zaobserwowano również pogorszenie rozwoju poznawczego dzieci i dysfunkcje
układu odpornościowego dzieci. Oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem wpływa też na
zachowanie dzieci, które mogą mieć problemy
z pamięcią, uwagą i koncentracją, mogą też odczuwać niepokój i popadać w stany depresyjne.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

grzewczy, to pewnie by mnie przekonał. Niestety przedstawiciele PEC-u, PGNiG czy Tauronu
stawiają sprawę zupełnie inaczej i opowiadają
mieszkańcom o skomplikowanych taryfach. Coraz więcej mamy w Rybniku domów ocieplonych,
więc do ich ogrzania potrzeba coraz mniej ciepła. Wnioski są oczywiste – ciepłownie przy takich samych prawie kosztach sprzedają tego ciepła coraz mniej i pewnie ponoszą straty. Czy nie
lepiej przekonać właścicieli kolejnych domów, by
zechcieli podłączyć się do ciepłociągu? Ze wstydem trzeba powiedzieć, że w sąsiedztwie ciepłowni w Boguszowicach jest dużo budynków z piecami kaflowymi, podobnie jest przy ciepłowni
w Chwałowicach. To woła o pomstę do nieba, że
obok ciepłowni są domy opalane węglem. Spółdzielnia mieszkaniowa powinna wziąć na siebie
ocieplenie budynków i modernizację centralnego ogrzewania, a właściciel ciepłociągu powinien
doprowadzić do budynku ciepło. Jestem przekonany, że wtedy ciepło systemowe kosztowałoby
tych mieszkańców mniej niż węgiel, którym palili do tej pory, a komfort ich życia by się bardzo
poprawił – przekonywał Jacek Herok.

O swoich pomysłach na walkę o poprawę jakości powietrza opowiedzieli też studenci rybnickiego uniwersytetu
dziecięcego. Ich propozycji z uwagą słuchał Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor CKI
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Musimy chronić samych siebie
Rozmowa z kardiologiem prof. Pawłem Buszmanem
Czego byśmy nie zrobili, smog
z roku na rok nie zniknie. Co mogą
zrobić sami mieszkańcy, by chronić
siebie i swoich bliskich?
Muszą podjąć działania indywidualne, by chronić samych siebie. Zachęcam do montowania własnych urządzeń pomiarowych, analizujących zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz,
a w domu czy w mieszkaniu stężenie
dwutlenku węgla. To nie są duże wydatki. Przy alarmowym poziomie zanieczyszczeń powinniśmy ograniczyć
naszą aktywność na powietrzu, zaś
osoby z grupy wysokiego ryzyka, czyli
dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu krążenia nie powinny
wychodzić z domu. Trzeba też ograniczyć wietrzenie mieszkań, a najlepiej
zainstalować w nich urządzenia filtrujące powietrze.

Wacław Troszka

Dlatego Katarzyna Musioł apelowała do rodziców, by zadbali o to, by dzieci przynajmniej
w domu oddychały czystym powietrzem. Najprostszym rozwiązaniem jest tutaj zakup urządzeń do oczyszczania powietrza.
– Atlas demografii polskiej pokazuje wyraźnie, że wskaźniki umieralności w Polsce wzrastają, rośnie liczba zgonów. Smog powoduje schorzenia wielonarządowe, schorzenia naczyń, przede wszystkim naczyń tętniczych, może
powodować przyspieszoną miażdżycę, tworzenie się zakrzepów, nie mówiąc już o udarach
i zawałach. Oddychanie smogowym powietrzem
przyspiesza również demencję, zwiększa liczbę
wad genetycznych u dzieci i umieralność okołoporodową, a także zwiększa liczbę zachorowań dzieci i dorosłych na choroby płuc. Zapalenie oskrzeli czy płuc w sytuacji, gdy dziecko jest narażone na oddychanie mocno zanieczyszczonym powietrzem, może nawet prowadzić do zgonu. Specjaliści szacują, że co roku
na świecie z powodu smogu około 7 mln ludzi
umiera przedwcześnie; w Polsce to około 48
tys. niepotrzebnych zgonów rocznie – mówił
prof. Paweł Buszman.
Na podstawie prowadzonych badań udowodniono, że na Śląsku z powodu zanieczyszczonego powietrza rodzące się tutaj dzieci są coraz niższe, a to tylko jeden z przykładów negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na rozwój dzieci. – Na Śląsku mamy więcej przypadków wad genetycznych płodu niż
w pozostałych częściach kraju. Mamy też najwyższy w Polsce wskaźnik śmiertelności okołoporodowej i oczywiście największą liczbę zachorowań na choroby płuc, oskrzeli, dróg oddechowych oraz przypadków astmy. Podobnie wygląda sytuacja z chorobami układu krążenia; zapadalność na zawał serca jest u nas kilkukrotnie większa niż w województwach północnych
i północno-wschodnich – mówił.
W konferencji wzięli też udział radni rady
miasta. Henryk Cebula postulował, by wobec informacji przekazanych przez przedstawicieli medycyny miasto odstąpiło od organizacji w grudniu Biegu Barbórkowego (organizatorem jest MOSiR). Z kolei radna Krystyna Wałach poruszyła kwestię kominów antysmogowych dla miasta oraz oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych, których
zakup i instalację mógłby współfinansować
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciel funduszu odpowiedział, iż przekaże te sugestie,
gdy będzie tworzony budżet WFOŚiGW na
rok 2019. Wcześniej oczyszczacze powietrza
dla rybnickich żłobków i przedszkoli zamierza zakupić rybnicka fundacja ekologiczna
Ekoterm Silesia, która chce na to przeznaczyć wszystkie wpływy z 1-procentowych odpisów podatkowych.
Wacław Troszka

Wybitny kardiolog prof. Paweł Buszman przestrzega, że w dużej mierze za
sprawą zanieczyszczonego powietrza zalewa nas „tsunami chorób układu
krążenia”

A co więcej mogą zrobić władze miasta,
które wspierają już proekologiczne inwestycje mieszkańców i termomodernizują miejskie obiekty?
Ważne jest monitorowanie jakości powietrza
i system wczesnego ostrzegania oraz zachęcanie
mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Kwestią otwartą pozostaje wprowadzenie w kraju zakazu korzystania z samochodów
z silnikami Diesla, mających więcej niż 10, 15 lat.
Najgorsze są zanieczyszczenia o średnicy jednego mikrometra, a takie właśnie pyły emitują
stare silniki Diesla. Przenikają one nie tylko do
krwiobiegu, ale też do komórek i jąder komórkowych, w których znajduje się materiał genetyczny. Mogą go zmienić, przyspieszając choroby nowotworowe.

Organizując imprezy plenerowe związane
z wysiłkiem fizycznym, musimy myśleć, gdzie je
organizujemy. Najlepiej gdyby były to miejsca,
gdzie to zanieczyszczenie jest mniejsze, czyli tereny zielone bądź kompleksy leśne oddalone od
budynków mieszkalnych i dużych zakładów przemysłowych. Ważny jest oczywiście wybór miesiąca, dnia tygodnia, a nawet pory dnia.

W czasie konferencji dużo mówiło się
o wzrastającej świadomości mieszkańców, a
przecież najskuteczniejszym orężem w walce o czyste powietrze powinno być dobre, ale
też restrykcyjne prawo. Surowo karzące trucicieli…?
Prawo niestety niedomaga. Co gorsza, wielu
polityków nie ma świadomości, że smog szkodzi zdrowiu, że mamy olbrzymie zapylenie powietrza, jedne z największych na świecie. BudoCzy Śląsk w kwestii smogu powinien być wanie tej świadomości wśród decydentów i potraktowany wyjątkowo?
lityków ma olbrzymie znaczenie. Chcę przypoTu, na Śląsku, wydobywa się węgiel i produku- mnieć, że były minister zdrowia Konstanty Raje energię na potrzeby całego kraju. Skoro więc dziwiłł, gdy w Rybniku normy zanieczyszczenia
jesteśmy najbardziej narażeni na skutki oddycha- powietrza były przekroczone o 3 tys. proc., stwiernia zanieczyszczonym powietrzem, powinniśmy dził, że smog to zagrożenie teoretyczne, zamiast
mieć tańszy prąd i tańszy gaz.
ogłosić stan alarmowy i powiedzieć ludziom, co
Z powodu zanieczyszczonego powietrza zale- mają w tej sytuacji zrobić, by nie paść jego ofiawa nas tsunami chorób układu krążenia, ale środ- rą. To skandal! On jako minister zdrowia powiki przeznaczane na ich leczenie wciąż są dalece nien był pierwszy ogłosić taki alarm. Chiny zostaniewystarczające.
ły zmuszone do takich działań, gdy miały organizować olimpiadę w Pekinie w 2008 roku; musiały
Aktywność fizyczna na tzw. świeżym po- wprowadzić pomiary zanieczyszczenia powietrza
wietrzu, w sytuacji gdy drastycznie przekro- i alarmy smogowe. Brak działania wynika często
czone są normy zanieczyszczenia powietrza, z braku wiedzy, nie tylko u przeciętnego obywato prawie samobójstwo. Tymczasem w mia- tela, ale i u tych, którzy rządzą krajem. Chowastach naszego regionu sporo imprez rekre- nie głowy w piasek nic tu nie da, bo problem wyacyjno-sportowych pod chmurką organizuje buchnie za chwilę ze zdwojoną siłą.
się właśnie w sezonie grzewczym…
Rozmawiał Wacław Troszka
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zrobienia pozostakiego, przy ul. Żorskiej po lewej stronie za
ły przykanaliki, któwiaduktem jadąc w stronę Żor i przy ul. św.
re powstawać będą
Józefa od ul. Zebrzydowickiej do Kotucza.
równolegle z roboWykonawca (Zakład Betoniarski KłosokTegoroczny budżet na budowę dróg jest kwotowo tami drogowymi. Na
Porwoł) przejął plac budowy przy ul. Józezdecydowanie większy niż w latach poprzednich. Nie idzie odcinkach skrajnych
fa Cyrana w dzielnicy Zamysłów, a roboty
za nim liczba inwestycji drogowych, bo ich „królową” (od Rud i od centrum)
rozpoczną przygotowania do budowy kapozostaje budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, roboty kanalizacyjne
nalizacji deszczowej.
są ukończone i wykoktóra pochłonie w tym roku 222 mln zł.
Wyburzone zostały dwa budynki przy ul.
nawca przygotowuje
Jak mówi naczelnik wydziału dróg Jacek
Górnośląskiej w samym centrum dzielnicy
się do kładzenia ostatniej, ścieralnej warHawel, wszystko wskazuje na to, że te zaNiedobczyce. Będący elementem konstrukstwy asfaltu. By cięć i łączeń było jak najłożenia uda się zrealizować, bo rokowania,
cyjnym drogi i chodnika mur oporowy odmniej, warstwa ta będzie kładziona jak najjeśli idzie o postęp prac, są dobre. Roboty
dzielający budynki od drogi uległ uszkodzedłuższymi odcinkami, połówkowo naprzetrwają na całej długości drogi oraz na kiloniu i był w bardzo złym stanie technicznym.
miennie na jednej i drugiej stronie jezdni,
metrowym odcinku przyszłej drogi śródmiejskiej i to zarówno jeśli
chodzi o obiekty inżynieryjne, jak
i część drogową, a wyprzedzająco
wykonywane są roboty przezbrojeniowe. Liczba osób pracujących na
danym obiekcie inżynieryjnym dostosowana jest do chwilowego zapotrzebowania wynikającego z zakresu prac – od stawiania szalunków, poprzez zbrojenie do betonowania. Najbardziej zaawansowany jest już robiący wrażenie wiadukt na węźle świerklańskim, który pod względem konstrukcji nośnej jest praktycznie gotowy, dojdą do tego chodniki, nawierzchnie
bitumiczne, dylatacje, drogi dojazdowe, mury oporowe. Najbardziej
efektownie będzie się prezentować
400-metrowa estakada, do realizacji której wykonawca się przygotowuje; na razie powstają podpory pod kolejne odcinki tego obiektu, a następnie rozpoczną się roboPrzy korycie Nacyny w rejonie nieistniejącej już w tym miejscu ul. Jankowickiej trwają prace zbrojeniowe związane z budową ponadstumetrowego
ty konstrukcyjne. Obok przezbrojeń
mostu, po którym przebiegać będzie droga regionalna Racibórz – Pszczyna oraz jej odbicie, tzw. łącznica do budowanej w tym samym czasie
starych sieci powstaje też nowa indrogi śródmiejskiej. Na dalszym planie wiadukt, który będzie częścią węzła śródmiejskiego
frastruktura teletechniczna, jak np.
Jak wynikało z dokumentacji technicznej,
by roboty mogły być wykonywane pod rukanalizacja pod sieć światłowodową, która
koszt remontu muru prawidłowo zabezpiechem. Całość powinna zostać oddana do
pobiegnie w korpusie drogi na całej jej dłuczającego budynki byłby dwukrotnie wyższy
eksploatacji w połowie maja. Zakończy się
gości; budowana jest kanalizacja deszczood wykupienia obu nieruchomości, stąd dewięc remont piątego z siedmiu zaplanowa i wszystkie układy prawidłowego odprocyzja o podjęciu negocjacji z właścicielami
wanych odcinków ul. Rudzkiej. Niestety, ze
wadzenia wody z tzw. korony drogi. Mrozy
i w efekcie wypłacenie im odszkodowań za
względu na budowę drogi regionalnej, dwa
(grunt zamarzł do głębokości 1 m) wstrzyprzejęte grunty z budynkami. Mur zostanie
ostatnie etapy modernizacji (od przepommały roboty przezbrojeniowe i zabezpieczarozebrany, a chodnik poszerzony. Obaj wypowni do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzjące, wspomogły natomiast prace związane
właszczeni właściciele Niedobczyc nie opukiej z Podmiejską i od ronda do miejsca na
z wymianą gruntów. Pojawiają się dodatkościli – jeden wybudował dom w najbliższym
wysokości restauracji Laguna) muszą poczewe utrudnienia – ręczne kierowanie ruchem
sąsiedztwie, drugi kilkaset metrów dalej.
kać na lepsze czasy, czyli pieniądze.
czy zanieczyszczenia dróg w kilku miejscach
wyjazdów z budowy, usuwane bardziej lub
Trwają roboty chodnikowe, czyli remonty
Został wyłoniony wykonawca drogowego
mniej efektywnie na bieżąco przez specjalmające na celu utrzymanie w dobrym stanie
łącznika ul. Hallera z ul. Pocztową. Koszt inne maszyny.
infrastruktury chodnikowej – m.in. na Skłowestycji wyniesie prawie 3,3 mln zł. Nowa
Na ul. Rudzkiej zakończono praktycznie
dowskiej-Curie, a w najbliższym czasie wyredroga poprowadzi przez dzisiejszy plac parbudowę kanalizacji deszczowej na środkomontowane zostaną m.in. chodniki przy ul.
kingowy do budującego się już wielopoziowym fragmencie remontowanego odcinGliwickiej od ronda w kierunku ul. Cegielmowego parkingu.
ka; po stronie lewej (jadąc od centrum) do
nianej, przy ul. Cmentarnej od ul. Rybnic(r)
Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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Ulice wojewody
Wojewoda śląski, powołując się na przepisy ustawy
dekomunizacyjnej, zarządzeniami zastępczymi
zmienił nazwy kilku kolejnych rybnickich ulic.

Wacław Troszka

Co ciekawe, zmienił m.in. nazwę ulicy 26 Marca w dzielnicy
Północ, która nawiązywała do wyzwolenia Rybnika spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku.
Teraz to ul. Bolesława Leśmiana. W wydanej w ubiegłym
roku monografii naszego miasta „Rybnik. Dzieje miasta i jego
dzielnic” można znaleźć takie zdanie: 26 marca oddziały radzieckiej 107. Dywizji Piechoty dowodzonej przez gen. Wasyla
Pietrienkę z 60. Armii 1. Frontu Ukraińskiego zdobyły Rybnik.
Tego samego dnia Niemcy zostali wyparci także z Żor i WoHistoryczna data zniknie wkrótce z ulicy, która teraz będzie ulicą Bolesława Leśmiana
dzisławia. Wkrótce cały powiat rybnicki został uwolniony spod
niemieckiej okupacji. Trudno w tej sytuacji nie zadać pytania, czy upa- wsze są uwzględniane, czego przykładem jest ul. Braci Nalazków
miętnianie wydarzeń jak najbardziej historycznych też jest propago- w Boguszowicach. Rada miasta, a właściwie większość radnych dowaniem komunizmu?
szła wcześniej do wniosku, że dekomunizacja, jeśli chodzi o nazwy
Ul. Braci Nalazków w Boguszowicach Starych, mimo że mieszkańcy ulic, nastąpiła w Rybniku już w latach 90., kiedy to zmieniono naproponowali odnoszenie tej nazwy do współcześnie żyjących siatkarzy, zwy wielu ulic i obecnie nie ma takiej potrzeby, ale wojewoda uwanazywa się obecnie ul. Mariana Rejewskiego, Jana Kawalca w dzielnicy ża inaczej. Największe zastrzeżenia budzi zmiana nazwy ul. 26 MarMaroko-Nowiny ulicą Marokanów (ta propozycja pojawiła się ze stro- ca. Zamiast takich decyzji administracyjnych powinniśmy edukony rady dzielnicy, gdy szukano nowej nazwy dla ul. Hibnera, która osta- wać mieszkańców i tłumaczyć im, co w tym dniu się stało. Jako hitecznie otrzymała imię ks. Henryka Jośki). I dalej, ul. Józefa Wieczorka storyk mogę tylko dopowiedzieć, że przecież żadna inna armia poza
(Maroko-Nowiny) przemianowano na ul. Serdeczną, ul. Leona Krucz- radziecką naszego miasta wtedy wyzwolić nie mogła – komentuje
kowskiego (Boguszowice Stare) na prof. Tomasza Strzembosza, a 9 Maja prezydent Piotr Kuczera.
(w latach 1945-2015 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, a obecnie
Przypominamy, że mimo zmian nazwy ulic ich mieszkańcy nie mudzień Unii Europejskiej) w dzielnicy Maroko-Nowiny na ul. Szczęśliwą. szą wymieniać takich dokumentów, jak dowód osobisty, prawo jazdy
– Po d h a s ł e m d e k o m u n i z a c j i o g r a n i c z a s i ę k o m p e t e n - i dowód rejestracyjny samochodu.
cje samorządu. Opinie rad dzielnic, czyli mieszkańców, nie za(WaT)
ca 2018 r.)
• Józefa Wieczorka na Serdeczną (od 20
marca 2018 r.)
• Leona Kruczkowskiego na prof. Tomasza
Zgodnie z zarządzeniami zastępczymi WoStrzembosza (od 27.03.2018 r.)
jewody Śląskiego w sprawie zmiany nazw
Powyższe zmiany są związane z wejściem
ulic: nr NPII.4131.4.6.2018 z 23 lutego 2018 w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o
r.; nr NPII.4131.4.9.2018 z 23 lutego 2018 zakazie propagowania komunizmu lub inr.; nr NPII.4131.4.37.2018 z 2 marca 2018 nego ustroju totalitarnego przez nazwy jedr.; nr NPII.4131.4.32.2018 z 9 marca 2018 nostek organizacyjnych, jednostek pomocr. uległy zmianie następujące nazwy ulic, niczych gminy, budowli, obiektów i urząodpowiednio:
dzeń użyteczności publicznej oraz pomni• 9 Maja na Szczęśliwą (od 13 marca 2018 r.) ki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), zwanej usta• Jana Kawalca na Marokanów (od 13 mar- wą dekomunizacyjną. Zgodnie z ustawą na-

zwy nadawane przez jednostki samorządu
terytorialnego nie mogą upamiętniać osób,
organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie
ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że takie dokumenty jak
np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba
nimi się legitymująca, będą ważne, dopóki
nie upłynie ich termin ważności.

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 1034 ze zmianami) w oparciu o
materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wywiad i pomiar terenowy, elektroniczne księgi wieczyste oraz inne
dostępne zbiory i rejestry danych.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Po upływie 15 dni roboczych od ostatniego dnia wyłożenia projektu, po rozstrzygnięciu uwag do niego zgłoszonych, dane
zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji

gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych operatu ewidencyjnego.
Informację o tym Prezydent Miasta Rybnika
ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej urzędu.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, może w
terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zgłoszonych zarzutów będzie rozstrzygał w drodze decyzji Prezydent Miasta.
Prezydent Miasta Rybnika
Piotr Kuczera

INFORMACJA URZĘDU
MIASTA RYBNIKA

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz. 2101 ze zmianami/
Prezydent Miasta Rybnika informuje, że w
Urzędzie Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego
2 w pokoju 355 w dniach od 3 do 23 kwietnia 2018 r. będzie wyłożony do wglądu projekt
operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień. Ma on na celu aktualizację oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
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W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tzw. sieć
szpitali, do której zakwalifikował się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr
3 w Rybniku. Według zapowiedzi, placówki z ministerialnej sieci mają mieć
zapewnione finansowanie działalności, bo to dla nich zarezerwowano 85 proc.
funduszy na ochronę zdrowia. O tym, jak zmiany te wpłynęły na sytuację szpitala
w Orzepowicach rozmawiamy z jego dyrektorką Bożeną Mochą-Dziechciarz.

litery C, pozwala na łatwe przysunięcie urządzenia do stołu operacyjnego. Wyremontowaliśmy też szatnie dla pracowników i kupiliśmy
dwie karetki do transportu chorych dializowanych i osób po hospitalizacji. Te wszystkie inwestycje były możliwe dzięki dotacjom z ministerstwa zdrowia, urzędu marszałkowskiego,
starostwa powiatowego w Rybniku oraz gmin
Czerwionka-Leszczyny i Rydułtowy. Tradycyjnie wsparła nas też Wielka Orkiestra ŚwiąteczCzy wejście do sieci pozwala dyrek- nych w naszym szpitalu dializie. Przed nami nej Pomocy, która przekazała sprzęt na odcji spokojnie patrzeć na finansową przy- konkursy na endokrynologię hospitalizacyjną działy ratunkowy i neonatologiczny oraz do
szłość szpitala?
i otolaryngologię dzieci, chcemy też pozyskać zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Szybko okazało się, że funkcjonowanie więcej pieniędzy na ambulatoryjną opiekę speCenna jest także współpraca z Fundacją
w sieci nie zapewnia nam wystarczającego fi- cjalistyczną, by uruchomić długo oczekiwane Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z Janansowania, bo jako bazę ministerstwo przy- poradnie: kardiologiczną, ginekologiczno-po- strzębia, która przekazała do użytkowania
jęło kontrakty poszczególnych placówek z Na- łożniczą, diabetologiczną i neurologiczną.
ureterocystoskopy na potrzeby oddziału urorodowym Funduszem Zdrowia z 2015 roku.
logii. W październiku ubiegłego roku przejęA ponieważ w ostatnich trzech latach wartość
Każdego roku w szpitalu przeprowadza- liśmy nocną i świąteczną opiekę medyczną,
kontraktów rybnickiego szpitala rosła rocznie ne są kolejne inwestycje. Co udało się zro- którą do końca lutego 2018 roku prowadziśrednio o około 8 mln zł., na 2018 rok otrzy- bić w minionym roku?
liśmy we współpracy z firmą Medicor w Bomaliśmy o prawie 16 mln zł mniej niż w roku
Zmodernizowaliśmy wewnętrzne instala- guszowicach. Od 1 marca nocna i świąteczna
2017. Ubolewam nad tym, bo tak mały kon- cje przeciwpożarowe oraz zimnej i ciepłej opieka sprawowana jest wyłącznie w pawilonie nr 6 na terenie Wojewódzkiego Szpitalu
Specjalistycznego nr 3 przy ul. Energetyków
46 w Orzepowicach, czyli w niskim budynku,
mieszczącym m.in. oddział onkologii.
Wacław Troszka

Szpital na nowych zasadach

Na jednej z sal operacyjnych w szpitalu w Orzepowicach działa cyfrowy rentgen, dzięki któremu podczas zabiegów i operacji można zrobić zdjęcia RTG

trakt uniemożliwia wykorzystanie potencjału
naszej placówki. To nie jest dobra informacja
ani dla szpitala, ani dla pacjentów i pracowników. Dlatego też szukamy innych możliwości
zwiększenia finansowania w specjalnościach,
które nie znalazły się w sieci.
Zatem w jaki sposób szpital próbuje łatać dziurawy budżet?
Chcemy pozyskać środki w osobnych konkursach NFZ dotyczących hematologii, chirurgii naczyń, nefrologii oraz programów lekowych, w których kuracja odbywa się przy zastosowaniu innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych. Takie programy dotyczyłyby
leczenia przytarczyc u pacjentów poddawa-
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wody, w sumie wymienionych zostało 26 km
rur. Kupiliśmy m.in. aparaty do znieczulenia
ogólnego i elektrochirurgii oraz myjnie-dezynfektory. Pracownię endoskopii doposażyliśmy w dwa kolonoskopy i dwa gastroskopy
oraz urządzenia do ich dezynfekcji. Częściowo zmodernizowaliśmy dwa pawilony, w których znajdują się m.in. zakład diagnostyki laboratoryjnej oraz zakład anatomopatologii,
zakończyliśmy też remont bloku operacyjnego, dzięki czemu dysponujemy pięknymi salami operacyjnymi oraz odpowiednim zapleczem. Na jednej z sal stanął w pełni cyfrowy
rentgen z ramieniem C, który umożliwia wykonanie zdjęć RTG podczas zabiegów i operacji. Jego charakterystyczny kształt, w formie

Co czeka szpital i jego pacjentów
w 2018 roku?
Pomimo trudności staramy się nadal inwestować w rozwój placówki. Przed nami zakończenie przetargu na wartą ponad 7 mln zł modernizację źródła ciepła i energii elektrycznej,
jednak priorytetem jest przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jego doposażenie w nową aparaturę i sprzęt medyczny. To
duża inwestycja, która może być uciążliwa dla
pacjentów, których bardzo proszę o wyrozumiałość. Planujemy m.in. doposażenie szpitalnego lądowiska w sygnalizację świetlną, dzięki czemu helikoptery Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego będą mogły tu lądować również nocą. Uzyskaliśmy także dotację rządową na sprzęt medyczny, który jeszcze w tym
roku trafi na kilka szpitalnych oddziałów i do
centrum diagnostyki. Pod koniec ubiegłego
roku NFZ zwiększył finansowanie na badania
kolonoskopowe i gastroskopowe oraz zabiegi
usuwania zaćmy, witrektomii i endoprotezoplastykę stawów. Liczymy, że będzie to stały
trend, bo jest duże zapotrzebowanie na te badania i zabiegi. Możemy także pochwalić się
czwartym miejscem w województwie śląskim
na najlepszy szpital oraz 41 miejscem w Polsce
w rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych, który przygotowało Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. To świadczy, że prowadzone przez nas
działania na rzecz szpitala i naszych pacjentów idą w dobrym kierunku.
Rozmawiała
Dominika Ingram-Nowaczyk

Nr 3/561; marzec 2018

Nie za mAli, by pomagać

Być może nie byłoby fundacji, gdyby nie
historia Alicji, dziesięcioletniej rybniczanki,
u której w styczniu 2016 roku zdiagnozowano
nowotwór mózgu. – Wydawała się być okazem
zdrowia. Była energiczną, empatyczną, przebojową dziewczynką i dobrą uczennicą. Jako zdolna wokalistka reprezentowała szkołę w licznych
konkursach, pięknie tańczyła, wszędzie było jej
pełno. Czasem, jeszcze przed chorobą, mówiłam do niej żartem: Ala wyluzuj, za chwilę wyskoczysz komuś z lodówki – wspomina pani
Katarzyna, mama Ali.
Gdy Ala coraz częściej uskarżała się na bóle
głowy, do których doszły zaburzenia widzenia
i równowagi, zaniepokojeni rodzice przeprowadzili kompleksowe badania córki. – Rezonans magnetyczny wykazał, że w głowie Ali jest
guz zlokalizowany w okolicach pnia mózgu. 21
stycznia zamiast do babci z kwiatkiem pojechaliśmy do szpitala. Świat wywrócił nam się do
góry nogami, ale musieliśmy być silni, bo Alę
czekało długie, trudne leczenie – wyznaje pani
Kasia. Dziewczynka została poddana operacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie jej lekarzem prowadzącym została mieszkająca w Rybniku dr Katarzyna Musioł. – To było nasze pierwsze spotkanie. Szybko przekonaliśmy się, że pani doktor ma świetne podejście do dzieci, jest ciepłą
osobą i niezwykle kompetentnym lekarzem, który interesuje się postępami w leczeniu pacjenta
nawet wtedy, gdy ten opuścił już szpital – podkreśla pani Katarzyna, która dzielnie towarzyszyła córce podczas kolejnych etapów jej walki
z chorobą. Miesiące spędzone na szpitalnych
oddziałach, najpierw w Katowicach, potem
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
niezbędne zabiegi, chemioterapia i naświetlania. Niestety, w lutym 2017 roku częściowo wycięty guz ponownie zaczął rosnąć. Kolejna operacja nie wchodziła w grę, a żadne leczenie nie było w stanie go powstrzymać. Rodzice konsultowali wyniki badań córki w specjalistycznych klinikach w Niemczech, Anglii
i Austrii, jednak lekarze nie dawali większych
nadziei na jej wyleczenie. Pod koniec ubiegłego roku Ala przegrała walkę z nowotworem, choć, jak podkreśla mama, dziewczynka
do końca była entuzjastką życia i nie poddawała się nawet w najgorszych momentach wy-
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– Jesteśmy małą fundacją z wielkimi
aspiracjami – mówi Katarzyna Jacuńska,
prezes założonej w styczniu tego roku
fundacji „mAli wspaniali”. To jedna
z najmłodszych rybnickich fundacji,
która postawiła sobie za cel wspieranie
działalności oddziału pediatrycznego w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 3 w Orzepowicach, gdzie leczeni są
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta
i regionu.

Fundacja „mAli wspaniali” chce wspierać działalność oddziału
pediatrycznego, który funkcjonuje w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

niszczającej choroby, która była traumatycznym doświadczeniem również dla jej bliskich.
– Trudno jest opowiedzieć, jak bardzo nasza rodzina ucierpiała, jak zmieniło się nasze życie
i my sami. W tym strasznym czasie wiele osób
nam pomagało, więc teraz działając w fundacji chciałabym spłacić dług wdzięczności, który w sobie noszę – mówi Katarzyna Jacuńska.

„mAli wspaniali” chcą pomagać

Z propozycją powołania fundacji na rzecz
rybnickiej pediatrii wyszła dr Katarzyna Musioł, która w październiku 2017 roku została kierownikiem oddziału pediatrii WSS nr 3
w Rybniku. Nazwa „mAli wspaniali” ma podkreślić wyjątkowość małych pacjentów i upamiętnić Alę, tak dzielnie walczącą z chorobą.
Dr Musioł zaproponowała, by na czele fundacji stanęła mama dziewczynki. – Pani doktor bardzo troskliwie zajmowała się Alą podczas leczenia na oddziale onkologii w Katowicach, dlatego bez cienia wątpliwości przyjęłam
tę propozycję. Poprzez pracę w fundacji również
jej chciałabym się za to odwdzięczyć. Poza tym
od zawsze byłam społecznikiem i dobrze czuję
się „w działaniu” – mówi pani Katarzyna. Fundacja, choć funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy, ma już sporo planów, gromadzi środki
i planuje inwestycje. – Rybnicka pediatria ma
wiele potrzeb, więc chcielibyśmy wesprzeć działania dyrekcji szpitala. Trzeba wymalować ściany, wymienić posadzki, przebudować łazienki
i wyremontować pokój zabiegowy. Planujemy
też zakupy sprzętu i wymianę pościeli na antyalergiczną – wylicza Katarzyna Jacuńska. Organizację wspiera całkiem pokaźne już grono
wolontariuszy i darczyńcow. To m.in. uczniowie zespołów szkolno – przedszkolnych nr 7
w Orzepowicach i 15 w Chwałęcicach, szkół
podstawowych nr 19 w Kłokocinie, nr 11

w dzielnicy Maroko – Nowiny i nr 34 na Smolnej, Zespołu Szkół nr 3, członkowie działającego w Mechaniku kabaretu „Paka Czika”,
harcerze z Boguszowickiego Stowarzyszenia
Społeczno – Kulturalnego „Ślady”, a także
Klub Sportowy ROW Rybnik, fundacja Piątka i firma Lubar. Dyrekcja szpitala wspólnie
z wydziałem architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach ogłosiła konkurs dla studentów
na opracowanie projektu wnętrz i identyfikacji wizualnej oddziału. – W kwietniu, po rozstrzygnięciu konkursu zobaczymy jakie są realne potrzeby i koszty. Gotową koncepcję będziemy mogli pokazać lokalnym przedsiębiorcom,
którzy mniejszym lub większym gestem zechcą
wesprzeć naszą inicjatywę – wyjaśnia pani Katarzyna. Zwraca uwagę, że wiele szpitalnych
oddziałów w całej Polsce zostało gruntownie
wyremontowanych i wyposażonych w niezbędny sprzęt właśnie dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych. – Szpitale są w trudnej
sytuacji finansowej, więc fundacje robią świetną
robotę. Na przykład katowicki oddział onkologii i neurochirurgii, na którym leczona była Ala
został pięknie odnowiony przez fundację Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Wielomiesięczny pobyt w
takiej przyjaznej przestrzeni może stać się choć
trochę łatwiejszy – dodaje.
Fundacja „mAli wspaniali” dopiero za dwa
lata będzie mogła starać się o status organizacji pożytku publicznego, ale dzięki uprzejmości „Iskierki” już dziś można przekazać
1 procent podatku na rybnicką pediatrię (KRS
0000248546, cel szczegółowy: Pediatria Rybnik). Każdy, kto chciałby wesprzeć działania „mAłych wspaniałych”, może też wpłacać środki bezpośrednio na konto fundacji:
88 1140 2004 0000 3102 7736 2373.
Dominika Ingram-Nowaczyk
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BUDUJĄ PARKING. Na placu parkingowym usytuowanym między ulicami Hallera i Raciborską
w samym centrum miasta ruszyła budowa pięciokondygnacyjnego parkingu. Rozpoczęła się oczywiście od prac ziemnych. Na pięciu kondygnacjach, na które kierowcy będą wjeżdżać tzw. ślimakiem
będzie w sumie 460 miejsc parkingowych. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony kierowcom na początku października. To pierwszy etap realizacji projektu
Rzeczna, który zakłada budowę na tym terenie jeszcze kilku innych budynków, również mieszkalnych.

BOLESNE WYCINKI. Końcówka zimy to okres, w którym zaczynają się wycinki drzew, a te zwykle
wyzwalają spore emocje, niezależnie od tego, czy są konieczne czy nie. Taką potrzebą była wycinka
12 obumierających drzew na terenie parku tematycznego, a powodem ich obumierania było podniesienie poziomu gruntu w czasie urządzania parku. 14 dorodnych drzew wycięto też na terenie
Przedszkola nr 5 przy ul. Mariańskiej. O zgodę na wycinkę, której magistrat nie mógł odmówić, wystąpił prywatny właściciel nieruchomości. Miasto będzie ją dzierżawić jeszcze tylko do końca sierpnia.
Arch. org.

KWIATY DLA RYBNICZANEK. Już tradycyjnie 8 marca, w Dzień Kobiet prezydent Piotr
Kuczera wraz ze swym zastępcą Wojciechem Świerkoszem wybrał się na miasto z naręczem tulipanów, by złożyć przypadkowo spotkanym rybniczankom i nie tylko życzenia
z okazji ich święta. Większość pań obdarowanych również rybnickim lusterkiem (miejski gadżet) i prezydenckim uśmiechem nie kryła zaskoczenia. W tym gronie znalazły się również
panie pracujące, które właśnie myły sklepowe witryny bądź roznosiły reklamowe ulotki.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

ZMROZIŁO ZALEW. Siarczyste mrozy, które nawiedziły nasz kraj i region na przełomie
lutego i marca sprawiły, że w kilku miejscach Zalewu Rybnickiego, słynącego ze swoich ciepłych wód pojawiła się cienka warstwa lodu. Ta była jednak na tyle gruba, że spokojnie stąpały bądź przesiadywały na niej całe chmary wodnego ptactwa. Dzięki prawdziwie niskim
temperaturom można też było całkiem bezpiecznie pojeździć na łyżwach na kilku rybnickich
zamarzniętych stawach m.in. na urokliwej Tamie w Wielopolu, gdzie grano nawet w hokeja.
Wacław Troszka
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W fotograficznym skrócie

MODERNIZUJĄ INTERNAT. W Orzepowicach przy ul. Borki trwa gruntowna modernizacja dawnego internatu działającej kiedyś po sąsiedzku szkoły medycznej. W budynku, który okazał się przykładem niesolidnego budownictwa doby PRL-u zostanie urządzonych 26 mieszkań komunalnych,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. W niektórych mieszkaniach rozpoczęły się już prace wykończeniowe. Budynek, który będzie ogrzewany kotłem gazowym, będzie miał m.in. docieplone
ściany i nowe okna. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie zakończona w połowie maja.

SMOG DLA PREMIERA. Dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej, przedszkoli nr 7, 36 i 41, OPP Zespołu „Przygoda” oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek przygotowały prace plastyczne, których tematem był smog. – Pomysł zrodził się z bezradności, złości i chęci pokazania w jakich warunkach żyją nasze
dzieci – mówi Małgorzata Gaszka, pomysłodawczyni akcji. Powstało ponad 300 prac, które wysłano premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale nie jest to liczba ostateczna, bo do akcji przyłączają się kolejne placówki. To tylko jedna z reakcji na nieuwzględnienie Rybnika w rządowym programie STOP SMOG.
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Sabina Horzla-Piskula

CUDA-WIANKI. – Kiedyś też sprezentowano mi udział w takich warsztatach i teraz postanowiłam zrobić podobny prezent, tym razem wielkanocny, swojej wnuczce. To świetny sposób na wspólne spędzenie czasu – mówi Gabriela Niżnik ze Świerklan o zorganizowanych 17 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej warsztatach tworzenia wianków wielkanocnych. – Najtrudniejsze było zwijanie szarego papieru na wianek oraz wymyślenie
pomysłu, jak ma on wyglądać. Chciałam czymś rozjaśnić jego kolor, dlatego wybrałam
białe ozdoby – mówi 11-letnia Oliwia, wnuczka pani Gabrieli. Tym razem w cyklicznych
warsztatach „Przy kawie” wzięło udział 16 osób. Każda otrzymała certyfikat potwierdzający udział w zajęciach. – Wykorzystujemy naturalne materiały również bukszpan, a do
ozdoby zajączki i ptaszki, które powstały w czasie poprzednich warsztatów ceramicznych. Jak widać można też pomysłowo wykorzystać skorupki z jajek – mówi prowadząca zajęcia Barbara Budka. – W ten nietypowy sposób rozpoczynam przygotowania do
świąt wielkanocnych – dodaje rybniczanka Mariola Reclik, która w warsztatach wzięła
udział po raz pierwszy. Okazja do spędzenia kolejnej kreatywnej soboty nadarzy się już
21 kwietnia, kiedy to w TZR zaplanowano warsztaty pod nazwą „Filcowane kołnierzyki”.

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

PIERWSZY OCZYSZCZACZ. Batalia o poprawę jakości powietrza może toczyć się na
wielu frontach. Przedszkole nr 18 w Boguszowicach Starych. wzbogaciło się o oczyszczacz powietrza. Proste w obsłudze urządzenie ufundował radny miejski z Boguszowic
Łukasz Kłosek, którego 5-letni syn uczęszcza do tej placówki. Zorganizował on też dla
maluchów zajęcia edukacyjne, które w ciekawy sposób poprowadzili Emil Nagalewski
i Janusz Piechoczek z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, zaangażowani w realizowany w mieście projekt Wyjście Smoga. Zaprezentowali oni dzieciom urządzenie o nazwie Nochal, wskazujące na bieżąco poziom stężenia pyłu zawieszonego PM 10. Dzieci przeprowadziły też kilka prostych eksperymentów związanych m.in. z emisją spalin,
które na pewno zapadną im w pamięć. Jeden oczyszczacz to oczywiście kropla w morzu
potrzeb, ale chodzi m.in. o wywołanie aktywności i pomysłowości społecznej, w wyniku której urządzenia takie w większej liczbie trafiłyby do rybnickich szkół i przedszkoli.
Mogą je np. ufundować lokalne firmy albo wspólnie rodzice przedszkolaków. Może warto też zrezygnować z jednego wyjścia grupy do kina czy teatru, a pieniądze przeznaczyć
na poprawę powietrza, którym oddychają dzieci w szkole czy przedszkolu.
Wacław Troszka

Arch. P18

LUDZIE ROKU. 1 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej ogłoszono wyniki dorocznego
plebiscytu na ludzi roku 2017 portalu internetowego Rybnik.com.pl. W kategorii biznes statuetkę otrzymał Dawid Koczy, właściciel kompleksu Taaka Ryba. Z grona nominowanych twórców i animatorów kultury kapituła, której przewodniczył prezydent
Rybnika Piotr Kuczera, wyróżniła najmłodszego w tym gronie saksofonistę Kubę Więcka (na pierwszym planie), który w 2017 roku otrzymał m.in. Mateusza Trójki, nagrodę
muzyczną Programu III Polskiego Radia (w kategorii muzyka jazzowa – debiut). W czasie gali Więcek wystąpił z krótkim recitalem. W kategorii sport tryumfował żużlowiec
ROW-u Rybnik Kacper Woryna, któremu chwilę później drugą statuetkę, za zwycięstwo
w głosowaniu czytelników portalu, wręczył redaktor naczelny portalu Wacław Wrana.
Oddano 16.219 głosów; najwięcej 4.533 (27,9 proc.) na Worynę, a tuż za nim uplasowała się Małgorzata Płoszaj, dokumentująca historię Rybnika. Otrzymała 4.214 głosów; to więcej niż otrzymali dotychczasowi zwycięzcy tych głosowań. Trzecie miejsce
zajął Szymon Szpitalny (1.521 głosów), właściciel firmy Avis. W tym roku po raz pierwszy w gronie nominowanych znaleźli się również przedstawiciele Czerwionki-Leszczyn.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

CZEK NA STACJĘ. – Będzie to w pełni profesjonalna stacja meteorologiczna, mierząca
wszystkie składniki pogody, czyli temperaturę, wilgotność powietrza i gleby, siłę wiatru, czy
poziom opadów. Zamontowana zostanie w przyszkolnym ogródku, a więc w centrum miasta, dlatego z naszych pomiarów będą mogli korzystać też wszyscy mieszkańcy – mówi Jakub
Rybok pomysłodawca pierwszej w mieście szkolnej stacji pogodowej. Projekt ogródka meteorologicznego w Zespole Szkół Urszulańskich zwyciężył w pierwszym konkursie na szkolny
budżet partycypacyjny. – Idea była prosta – miasto przeznaczy 10 tys. zł na dowolny szkolny
projekt, który ma służyć rozwojowi uczniów. Na konkurs nadesłano siedem projektów z siedmiu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych – mówi Filip Pańczyk, przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miasta, która konkurs wymyśliła. Zwycięzcę poznaliśmy podczas 11. rybnickich targów
edukacji, 21 marca w Budowlance, gdzie swą edukacyjną ofertę zaprezentowały wszystkie
rybnickie szkoły ponadpodstawowe z miasta. – Życzę wam dobrych wyborów – mówił prezydent Piotr Kuczera młodym ludziom, którzy tłumnie przyszli na targi. – Wybierzcie szkołę
swoich marzeń, która będzie spełniała wasze oczekiwania i pomoże w realizacji waszych pasji – radził też dyrektor Budowlanki Marek Florczyk, gospodarz targów.
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Inny
jubileusz
Pisząc w lutowym wydaniu „GR” o tradycyjnym noworocznym spotkaniu w ratuszu, poinformowaliśmy,
iż powodem uhonorowania
znanego rybnickiego piekarza Henryka Pierchały rzemieślniczym Złotym Laurem
był jubileusz 35-lecia jego
firmy. Tymczasem było to
wyróżnienie za jego 35-letnią przynależność do rybnickiego Cechu Rzemiosł oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Sama firma Henryka Pierchały istnieje znacznie dłużej, bo od roku 1948,
i obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. Za to niedopatrzenie bardzo przepraszam.
Wacław Troszka

Najwięcej w schroniskach
Ilu w Polsce jest bezdomnych? Ilu z nich
korzysta z noclegowni i schronisk, a ilu sypia
poza nimi? W znalezieniu odpowiedzi na te
pytania ma pomóc coroczna, ogólnopolska
akcja liczenia osób bezdomnych, która
w zimowych miesiącach przeprowadzana jest
we wszystkich polskich gminach. Zebrane dane
pozwalają podjąć działania mające ograniczyć
negatywne skutki bezdomności.

ty, nie wszyscy bezdomni decydują się na skorzystanie z oferty ciepłych noclegowni, o czym świadczy
liczba osób przebywających w opuszczonych budynkach, altanach, pustostanach, na klatkach schodowych i innych tego typu „schronieniach”. – Tym razem doliczyliśmy się czternaście takich osób, ale jest
to wynik zaniżony, bo patrole nie są w stanie w ciągu
jednej nocy dotrzeć do wszystkich bezdomnych przebywających w terenie. Sporym utrudnieniem było wejW Rybniku przedsięwzięcie zainicjowane przez ście w godzinach nocnych do budynków, bloków czy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, altanek działkowych– wyjaśnia Edyta Wąsowicz, kiea koordynowane przez pracowników Zespołu ds. rownik Zespołu ds. Bezdomności.
Bezdomności z Ośrodka Pomocy Społecznej przeStrażnicy miejscy, funkcjonariusze policji i praprowadzają strażnicy miejscy wspólnie z policjanta- cownicy socjalni odwiedzają bezdomnych przebymi. W nocy z 24 na 25 stycznia funkcjonariusze od- wających poza placówkami nie tylko podczas dowiedzili rozsiane po całym mieście opuszczone bu- rocznego liczenia. Jesienią, a szczególnie mroźną
dynki oraz inne miejsca, w których przebywają oso- zimą nawet kilka razy na dobę objeżdżają miejsca,
by pozbawione własnego lokum. W sumie doliczo- w których pomieszkują osoby bezdomne, dostarczano się 301 bezdomnych, w tym 228 mężczyzn, 60 ko- ją im ciepłe okrycia, a przede wszystkim namawiają
biet i 13 dzieci. Większość, bo 201 osób, przebywa- do skorzystania z oferty schronisk. Najczęściej jedło w schroniskach, 61 w szpitalach, 19 w mieszka- nak spotykają się z odmową, choć czasem siarczyniach chronionych, a 6 znalazło swój kąt w Ośrodku ste mrozy skłaniają do „przeprowadzki” nawet tych
Interwencji Kryzysowej przy ul. Chrobrego. Nieste- najbardziej opornych.
(D)

Będzie smacznie i tanio
Już nie smażalnia przy ul. Kościuszki, a przytulne bistro przy ul. Barbary 22
w Niedobczycach powstaje z inicjatywy Spółdzielni Socjalnej „Z ikrą”. To będzie
miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami przygotują i zaserwują domowe
obiady. Ma być smacznie, szybko i tanio.
lokalu czynią inwestycję nieopłacalną. – Brakowało m.in. kanalizacji i wentylacji, która musiała być zrobiona, bo budynek był zbyt niski. Dzięki pomocy rybnickiego CRIS-u otrzymaliśmy dotację, 120 tys. zł, z Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej, ale gdy firmy budowlane przedstawiły kosztorysy, okazało się, że te pieniądze nie wystarczą. Inwestowanie w tamto miejsce stało się
więc bezcelowe – wyjaśnia Piotra Puchała, prezes spółdzielni, która jednak nie zrezygnowała
z pomysłu utworzenia lokalu gastronomicznego i przystała na propozycję nowej lokalizacji,
którą wysunął wiceprezydent Piotr Masłowski.
Wacław Troszka

W kwietniu ubiegłego roku radni przyjęli
uchwałę powołującą do życia Spółdzielnię Socjalną „Z ikrą”, której zadaniem jest zapewnienie miejsc pracy osobom z niepełnosprawnościami, a założycielami miasto oraz rybnickie
koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. W niewielkim budynku na tyłach Warsztatów Terapii
Zajęciowej nr 1 przy ul. Kościuszki spółdzielnia miała uruchomić smażalnię ryb i placków,
w której zatrudnienie znaleźliby m.in. niepełnosprawni uczestnicy warsztatów. Niestety, szybko okazało się, że wysokie koszty modernizacji

– Wiceprezydent wskazał pomieszczenia po aptece i częściowo wyposażonej kuchni, które znajdują się na parterze budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych w Niedobczycach – dodaje Piotr
Puchała. Prace remontowe i adaptacyjne ruszyły w grudniu ubiegłego roku, a w kwietniu bistro ma przyjąć pierwszych klientów. – Każdego dnia zaproponujemy dwa, trzy zestawy obiadowe. Będą też placki, naleśniki, sałatki, pierogi z różnymi farszami, leczo i bogracz. Wszystko
w przystępnych cenach – wylicza Barbara Morawska, szefowa kuchni z długoletnim stażem.
W niedobczyckim bistro zatrudnienie znajdzie
dziewięć osób, z których osiem ma orzeczenia
o niepełnosprawności. Wśród sześciu osób z niepełnosprawnością intelektualną, cztery to dawni uczestnicy WTZ przy ul. Kościuszki. Jak pomagać w kuchni i obsługiwać klientów, uczyli się
przez dwa lata podczas praktyk gastronomicznych w Centrum Plus działającym w Rybnickim
Centrum Edukacji Zawodowej i kuchni Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej. W lokalu, który będzie otwarty od poniedziałku do piątku (od godz. 12 do godzin popołudniowych), rozstawionych zostanie sześć stolików, przy których jednorazowo będzie mogło
zasiąść do 24 osób. W planach są również dania
na wynos i zamówienia okolicznościowe. – Zapraszamy wszystkich, którzy lubią dobrą, domową kuchnię. Jesteśmy w bliskim sąsiedztwie parku Czempiela, więc wizyta w naszym bistro może
być smacznym dopełnieniem rodzinnego spaceru – zachęca Piotr Puchała.
(D)
W nowym bistro, które w Niedobczycach poprowadzi Spółdzielnia Socjalna „Z ikrą” smaczne posiłki przygotują i podadzą osoby
z niepełnosprawnościami
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Mieszkańcy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej z powodzeniem
„przejmują” media działające w tej placówce. Od niedawna są już nie tylko
odbiorcami, ale i twórcami gazetki oraz audycji radiowej.

Klachy i radio
jące mieszkańców tematy: od psychologii
(jak żyć w zgodzie z sobą samym?) czy komunikacji niewerbalnej (co można wyczytać z twarzy?), poprzez wydarzenia i święta religijne, aż po profilaktyczne pogadanki o zdrowiu. – Taki kontakt jest szczególnie
ważny i potrzebny osobom, które już nie są
Mirosław Drzęźla cieszy się z pierwszego numeru kwartalnika „Nasze
w stanie się przemieszczać. W ten sposób
Klachy”. Gazetka ukazuje się dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej z MDPS
mogą uczestniczyć w tym, co się u nas dzieje,
firmy reklamowej
nie są zostawieni sami sobie. Poza transmitowaniem mszy i nabożeństw mieszkańcy chętnie na- tów, jakie mają mieszkańcy i pracownicy MDPS:
stawiają głośniki również na proponowane przez nas czytano wiersze pani Marioli Bronikowskiej, doceaudycje. Wiele razy przechodząc korytarzem słysza- nianej w licznych konkursach poetyckich, a fizjołam, jak pensjonariusze nie opuszczający już łóżka, terapeuta Łukasz Obiegły, poza pracą grający na
śpiewają wspólnie z naszym radiem – mówi Danuta perkusji w zespole rockowym, opowiadał o swojej
Wimmer, dyrektorka Miejskiego Domu Pomocy muzycznej pasji. Tematy audycji można zamawiać
Społecznej w Rybniku. Co ciekawe – ze względów u pana Mirka; jedna z niedawnych próśb dotyczyła
technicznych audycje są emitowane z kaplicy. – To przygotowania wspomnienia poświęconego osobie
jednak w niczym nie umniejsza świętości tego miej- i twórczości Józefa Poloka. – Cieszymy się z aktywsca, a wręcz pomaga realizować założenie wspólno- ności i zaangażowania naszych mieszkańców. Chcety – w końcu wszyscy mamy ten sam dom – zauważa my, by mogli na różne sposoby realizować swoje zaMirosław Drzęźla, który poza zajęciami związany- interesowania. Skoro są chętni do działania na niwie
mi z redagowaniem gazetki, od czterech miesięcy dziennikarstwa, dajemy im ku temu dostępne możtworzy również cotygodniową audycję „Kukułka”. liwości. Twórczość i kreatywność służą rozwojowi,
To czas poświęcony informacjom i bieżącym wyda- który daje satysfakcję i zadowolenie – a przecież o to
rzeniom, słuchaniu ulubionych piosenek (także w w życiu chodzi – podsumowuje Danuta Wimmer.
formie koncertu życzeń) czy prezentowaniu talen(m)
Wacław Troszka

Gazetka i radio są obecne w MDPS od lat, ale w
ostatnim czasie, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przeszły swoisty „lifting”. Dotychczas wydawane „Skrzydła” były głównie redagowane przez
pracowników, od stycznia nastąpiła zmiana: ukazał
się oto pierwszy numer kwartalnika „Nasze Klachy”, opracowany przez Mirosława Drzęźlę i Zdzisława Kunkę. Terapeuci wciąż pomagają, lecz inicjatywa w pełni należy do podopiecznych. – Pomysły są, bo dużo się u nas dzieje. Pierwszy numer jest
bardziej kroniką podsumowującą miniony rok, kolejne będą się koncentrować na bieżących wydarzeniach. Zamieszczamy zdjęcia i krótkie relacje, informacje o zajęciach w poszczególnych pracowniach,
sprawozdania – wyjaśnia pan Mirek. Tytuł pojawił
się spontanicznie i z pewnością dobrze oddaje założenia redaktorów. Chodzi o to, by komunikacja
była wzajemna, żeby po przeczytaniu mieszkańcy zgłaszali uwagi i sugestie, dzielili się opiniami
i na różne sposoby współtworzyli pismo. Jak dotąd zainteresowanie gazetką jest spore, a wyłożone egzemplarze znikają szybko. Inną formą kontaktu od dawna z powodzeniem funkcjonującą w
MDPS, jest radiowęzeł, którego można słuchać
w każdym pokoju. Trzy razy w tygodniu nadawana jest audycja „MiniMax”, prowadzona przez Lidię Husak. Rozmowy poruszają różne, interesu-

Morsów przybywa z roku na rok
4 marca na kąpielisku Ruda po raz ostatni w sezonie jesienno-zimowym odbyło się
morsowanie, organizowane przez Rybnicką Grupę Biegową „Pędzimy Razem”, wespół
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
bia-Zdroju, Knurowa, Marklowic, Gaszowic i Rudy
Śląskiej. – Przed rokiem morsowały średnio 64 osoby,
a w tym roku już 109, więc wzrost wynosi 45 osób
i trudno się z tego faktu nie cieszyć. Duża w tym zasługa MOSiR-u, który nie dość, że udostępnia nam
wygodne i przestronne szatnie z prysznicami, to jeszcze filtruje dla nas wodę w basenie, dzięki czemu zawsze wchodzimy do krystalicznie czystej wody. Te dobre warunki socjalne sprawiają, że na Rudę zjeżdżają morsy z całej okolicy, bo morsowania na innych
obiektach wyglądają dużo gorzej – mówi Marek Podeszwa z Rybnickiej Grupy
Biegowej „Pędzimy razem”. Z jego doświadczeń wynika, że najczęściej przygodę z morsowaniem rozpoczyna najpierw jeden przedstawiciel rodziny, najczęściej
Wacław Troszka

Był to już czwarty sezon morsowań na rybnickim
kąpielisku. W czasie 13 niedzielnych spotkań, zimowych czasem tylko z nazwy, kąpieli zażyło 1419 „osobomorsów”, bo w większości przypadków były to te
same osoby. Liczba morsujących wahała się od 70
do 132, a ich wiek od 4 do ponad 70 lat. Jak wynika
ze sporządzanych list obecności, brali w nich udział
również mieszkańcy: Radlina, Żor, Pszowa, Jejkowic, Suminy, Orzesza, Pilchowic, Świerklan, Rud,
Wodzisławia Śląskiego, Czernicy, Zabrza, Czerwionki-Leszczyn, Raciborza, Rydułtów, Gliwic, Jastrzę-

Najbardziej mroźne morsowanie w minionym już sezonie kąpieli zimowych odbyło się na
Rudzie w niedzielę 25 lutego
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tata, a potem przekonuje do tego innych, często dzieci. – Jedna z rodzin ma nawet wśród naszych morsów
trzypokoleniową reprezentację – dodaje. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zimowe kąpiele są bezpłatne
i że za każdym razem morsom towarzyszy na basenie ratownik medyczny.
– Dla debiutujących morsów najtrudniejszym momentem jest wejście do wody, ale to przede wszystkim bariera psychiczna. Jak już wejdziemy do wody,
a w przeciwieństwie do letnich kąpieli najlepiej zrobić
to szybko i sprawnie, to przez kilka minut chłodu praktycznie się nie odczuwa. To dzięki solidnej rozgrzewce,
którą przeprowadzamy na początku każdego morsowania. Każdy, kto uczciwie ćwiczył, nie ma się czego
obawiać. Częsty błąd polega na tym, że osoby, które
zażywają zimowych kąpieli po raz pierwszy, próbują za
wszelką cenę wytrzymać w wodzie jak najdłużej. Tymczasem ta pierwsza kąpiel powinna trwać nie dłużej niż
dwie, trzy minuty – mówi Marek Podeszwa. Zapewnia,
że doświadczone morsy praktycznie nie chorują, choć
wyjątki oczywiście się zdarzają. Kolejny sezon zimowych kąpieli ich miłośnicy rozpoczną na Rudzie już
tradycyjnie w ostatnią niedzielę listopada. Warto się
do niego dobrze przygotować, zażywając wcześniej
zimnych kąpieli w domu, najlepiej pod prysznicem.
Morsy to w dużej części biegacze lub miłośnicy innych
form aktywnego spędzania czasu wolnego, więc wypracowaną przez zimowe hartowanie odporność na
zaziębienia na pewno dobrze spożytkują. (WaT)
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Zawó d : s z a c h i s t k a

W maju ubiegłego roku z rąk prezydenta Piotra Kuczery odebrała statuetkę przeznaczoną
dla najlepszego sportowca Rybnika 2016 roku. Jest pierwszą przedstawicielką szachów,
której taki tytuł przyznano. Ci, którzy mają tegoroczną edycję wydanego przez magistrat
ściennego kalendarza „Jestem z Rybnika”, spędzą w jej uroczym towarzystwie cały maj.
imprezach, jak szachowa olimpiada czy drużynowe mistrzostwa świata i Europy. – Władze Polskiego Związku Szachowego, co zrozumiałe, starają się
dać szansę młodszym zawodniczkom. Dlatego praktycznie na każdym ważnym turnieju musimy udowodnić wynikami, że to jeszcze nie ten moment.
W 2016 roku na 42. Olimpiadzie Szachowej
w Baku nasza kadra z Moniką Soćko i Kariną
Szczepkowską w składzie wywalczyła srebrny medal (startowało 140 kobiecych reprezentacji), odnosząc największy sukces w historii polskich szachów kobiecych (na tej samej olimpiadzie męska
reprezentacja zajęła siódme miejsce). – Po trwających blisko rok staraniach o stypendia minister sportu Witold Bańka przyznał nam tylko jednorazowe nagrody finansowe. Roczne stypendium każdej z nas
ułatwiłoby życie. Ja np. przed rokiem wzięłam kredyt
i kupiłam mieszkanie; stypendium bardzo by mi pomogło. Medal olimpijski zapewnia sportowcom emeryturę; w szachach nie starczył nawet na stypendium.
Trudno wyobrazić sobie współczesne szachy bez
internetu. – To właściwie nasze główne narzędzie
pracy. Przez internet możemy nie tylko grać ze sobą,
ale też m.in. kontaktować się z trenerami, prowadzić
zajęcia i śledzić na żywo wszystkie ważne partie rozgrywane na świecie. Niezwykle cenne są internetowe
bazy szachowe, zawierające zapisy kilku milionów
rozegranych partii. Przygotowując się do pojedynku
jestem tam w stanie odnaleźć wszystkie partie, które moja przeciwniczka rozegrała np. w ciągu ostatnich pięciu lat i analizując je, poznać jej styl gry, ulubione pierwsze posunięcia. Główne nasze przygotowania idą w tym kierunku, by wyćwiczyć jak najlepsze otwarcia partii. Jeśli np. gram z rywalką, o której wiem, że lubi grę „pozycyjną zamkniętą” to jestem pewna, np., że nie pójdzie na wymianę figur.
Szachiści przekonują, że choć to sport siedzący,
to właśnie dlatego kondycja fizyczna jest taka ważna. – Turniej trwa czasem dziesięć, jedenaście dni
i codziennie rozgrywa się partie, które mogą trwać
nawet pięć, sześć godzin. Takie długie siedzenie przy
szachownicy w pełnym skupieniu, ale też w niemałym stresie daje się organizmowi mocno we znaki.
Dlatego w wolnych chwilach staramy się z koleżankami dużo spacerować, czasem biegać, a w miarę
możliwości wyskoczyć na basen
bądź siłownię. Wszystko po to, by
organizm wytrzymał trudy turnieju. Dlatego w czasie zgrupowań
kadry, jak to w Spale, pracujemy
głównie nad kondycją fizyczną.
Karina Szczepkowska przyznaje, że dość długo rozpamiętuje
Zdjęcia Wacław Troszka

Karina Szczepkowska ma w swoim dorobku tytuł wicemistrzyni Polski i historyczny srebrny medal szachowej olimpiady wywalczony przez naszą
kobiecą reprezentację w 2016 roku w Baku. W szachy gra od przedszkola. Najpierw grywała z babcią,
a gdy w pierwszej klasie mama zaprowadziła ją do
Miejskiego Klubu Szachowego, jej pierwszym trenerem został Piotr Bobrowski, ojciec Moniki Soćko
z domu Bobrowskiej, z którą się przyjaźni, ale i rywalizuje, choćby w czasie mistrzostw Polski. Kolejne już w kwietniu w Warszawie. Monika, reprezentująca obecnie GKS Katowice, będzie bronić tytułu mistrzowskiego, Karina spróbuje go jej odebrać.
Przed rokiem uroczyste wręczenie nagród dla
najlepszych sportowców Rybnika odbyło się w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. Długo zastanawiała się, czy tam w ogóle jechać, bo
tego samego dnia rozpoczynała zgrupowanie kadry
w Spale. Przekonał ją prezes Miejskiego Klubu Szachowego Paweł Króliczek. Wrzuciła więc rzeczy na
obóz do samochodu i pojechała do Niewiadomia,
by prosto stamtąd jechać na zgrupowanie. – Nawet
nie pamiętam momentu, kiedy wyczytano moje nazwisko, takie to były dla mnie emocje. Ręce trzęsły
mi się przez następne kilka godzin, a jadąc do Spały zarobiłam jeszcze mandat na pomiarze odcinkowym; przyszedł cztery miesiące później – wspomina.
Gdy pytam, czy nie zazdrości innym sportowcom
popularności, z uśmiechem zaprzecza. – Od początku wiedziałam, że na to nie mam co liczyć, że szachy nie są sportem popularnym. Idąc na studia zdecydowałam, że będę profesjonalną szachistką. Dziś
szachy to już nie tylko moja pasja, ale przede wszystkim praca. W Miejskim Klubie Szachowym jestem
trenerką, ale ze względu na moje liczne wyjazdy zajmuję się tylko klubową kadrą, czyli juniorami mającymi od 12 do 18 lat, którzy tworzą naszą drużynę
ekstraligową. Wcześniej przez kilka lat prowadziłam
w klubie zajęcia dla przedszkolaków i to sprawiało
mi ogromną radość. Obecnie prowadzę też zajęcia
indywidualne; najmłodszy mój podopieczny ma ledwie cztery lata.
Konkurencja na krajowym podwórku jest duża.
Trwa nieustanna rywalizacja o miejsce w pięcioosobowej kadrze, bo to zapewnia starty w najważniejszych

Karina Szczepkowska podkreśla, że zawód, który uprawia wymaga dyscypliny, determinacji i konsekwencji

porażki. Kilka lat temu na mistrzostwach Europy
kobiet, do przedostatniej rundy grała rewelacyjnie,
po prostu turniej życia. Ostatnie dwie partie jednak
przegrała i zajęła 21. miejsce, a tylko pierwszych
14 zawodniczek awansowało do mistrzostw świata. – Cały tydzień przeżywałam tę ostatnią przegraną
partię. Ta porażka kosztowała mnie nie tylko sporo
nerwów i zdrowia, ale i pieniędzy, bo nagroda za sam
awans do mistrzostw świata to kilka tysięcy dolarów.
To był jedyny w życiu moment zwątpienia, czy to, co
robię, ma sens. Człowiek tyle się poświęca, przez cały
rok przygotowuje się do tego jednego startu, a potem
w najważniejszym momencie coś zawali i cały wysiłek idzie na marne. To był impuls do podjęcia współpracy z psychologiem sportowym Łukaszem Miką
z Rydułtów. Dziś dzięki niemu podchodzę do szachów
nieco inaczej. Gra w szachy ma mi przede wszystkim
sprawiać przyjemność i zapewnić utrzymanie. Jeśli
chcę czegoś więcej muszę też więcej dać od siebie.
A swoją drogą miesiąc później pojechałam do Niemiec na Bundesligę i pokonałam zawodniczkę, z którą na ME przegrałam, i to bez najmniejszych problemów. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo paraliżuje mnie
stawka partii i ile kosztują mnie nerwy. Podobnie było
na olimpiadzie szachowej, gdzie miałam zagrać ostatnią partię, decydującą o srebrnym medalu naszej reprezentacji. Trener widząc, co się ze mną dzieje, zdecydował, że zagra nasza rezerwowa. Na szczęście wygrała. Najlepiej gra mi się bez obciążeń np. w Bundeslidze, gdzie honorarium nie jest uzależnione od wyniku.
Wciąż czeka na swój pierwszy tytuł mistrzyni
Polski. W ubiegłym roku zdobyła brąz w szachach
klasycznych i srebro w błyskawicznych. – Mistrzostwa Polski to specyficzny, bardzo trudny turniej, bo
gra tylko dziesięć najlepszych zawodniczek, z czego połowa to kadra, a zatem moje dobre znajome.
Co jakiś czas zdarza się, że na turnieju gram z Klaudią Kulon, która jest moją przyjaciółką. W czasie wyjazdów zawsze zajmujemy jeden pokój, ale gdy siadamy do szachownicy, każda z nas ma minę wojowRybniczanka odnosi też sukcesy jako tre- niczki. Rzadko też padają remisy, bo na ogół żadna
ner; na zdjęciu ze swoim uczniem, świe- z nas nie chce się poddać. Ale po zakończonej parżo upieczonym mistrzem Polski do lat 10
tii, niezależnie od tego, kto wygrał, razem idziemy
Kubą Seemannem
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na kawę czy kolację. Rywalizacji nie przekładamy
na życie prywatne, ale też gdy gramy ze sobą, łącząca nas przyjaźń nie ma żadnego znaczenia. Gramy
w końcu nie tylko o nagrody finansowe, ale też
o miejsce w pięcioosobowej kadrze.
Koniec minionego roku był dla rybniczanki
bardzo pracowity. W grudniu tuż przed świętami
w Szardży koło Dubaju wzięła udział w międzynarodowym turnieju kobiet. Zajęła w nim trzecie miejsce i jest z tego startu bardzo zadowolona. Po krótkim pobycie w kraju w samą Wigilię wylatywała już
do Arabii Saudyjskiej na mistrzostwa świata kobiet
w szachach szybkich i błyskawicznych. W szybkich
szachistka ma na partię 15 minut i 10 sekund bonifikaty za każde posunięcie; w błyskawicznych to 3 minuty
i 2 sekundy bonifikaty za ruch. Jak sama mówi,
to nie jest jej ulubione tempo gry, dlatego na
mistrzostwa te pojechała z marszu, bez specjalnych przygotowań. I w szybkich, i w błyskawicznych zajęła miejsce w czwartej dziesiątce, choć w błyskawicznych jeszcze przed dwiema ostatnimi przegranymi partiami walczyła
o miejsce w ścisłej czołówce. – Preferuję klasyczne szachy, partie błyskawiczne rozgrywamy czasem
z koleżankami treningowo. Klasyczna partia trwa
pięć, sześć godzin; błyskawiczna około 5 minut; to
już wyłącznie „gra ręką”. Mamy wypracowane schematy rozpoczynania takich partii, gdzieś tak do 30.
posunięcia, więc odpowiedź na ruch rywalki jest właściwie automatyczna. Tym razem od sportowych wyników cenniejsze są wspomnienia choćby ze zwiedzania stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadu.

W ramach treningów najlepsi szachiści rozgrywają partie na ślepo, bez szachownicy. – W czasie
ostatnich drużynowych mistrzostw Polski juniorów
w Szczyrku poproszono mnie, bym rozegrała taką partię; sama zaproponowałam, że zagram z trójką dzieci naraz. One siedziały przy swoich szachownicach,
a ja na środku sali z zawiązanymi oczyma. Wygrałam trzy partie, ale łatwo nie było, bo dzieci grają bardzo nieschematycznie i idą na zaskakujące wymiany.
Szachistki grają też w ligach zagranicznych: niemieckiej, czeskiej, chorwackiej, serbskiej, greckiej
czy włoskiej. – Te starty zapewniają nam miesięczne
utrzymanie. Grając obecnie w lidze niemieckiej, wyjeżdżam tam na ogół raz w miesiącu, ale gdy grałam
w Grecji, był to tygodniowy pobyt, w czasie którego
była rozgrywana cała liga. W polskiej ekstralidze reprezentowałam w ubiegłym roku Kopernika Wrocław,
niestety jego prezes nie dopełnił pewnych formalności i wzięłam udział tylko w jednym z trzech weekendowych turniejów. Szkoda, bo przez ten kontrakt nie
mogłam grać w drużynie naszego rybnickiego klubu.
W tym roku będę reprezentować w ekstralidze drużynę
KSz Stilon Gorzów Wlkp. Zmiana barw klubowych
wynika tylko i wyłącznie z warunków kontraktów.
W czasie ostatnich, ubiegłorocznych mistrzostw
Polski spore kontrowersje wywołał fakt, że po raz
pierwszy w historii w turniejach męskim i kobiecym
były takie same pule nagród. A przecież już sam podział na męskie i kobiece szachy budzi wątpliwości. – Często pada pytanie, dlaczego mężczyźni lepiej
grają w szachy, bo faktycznie grają lepiej. Ja tłumaczę sobie to faktem, że kobieta zawsze ma więcej na

głowie. Mężczyźni są też bardziej wytrzymali fizycznie
i lepiej znoszą wielogodzinne siedzenie przy szachownicy. Ja po takiej wielogodzinnej partii jestem wyczerpana, jakbym przez cały dzień pływała bądź biegała.
W niedawnych mistrzostwach Polski do lat 10
w Chrustach koło Kielc tytuł mistrzowski zdobył
podopieczny Kariny Szczepkowskiej Jakub Seemann
z Zabrza. To pierwszy od ośmiu lat medal mistrzostw
Polski zawodnika Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik w tej kategorii wiekowej. – Kuba zdobył
ten tytuł dzięki swojej ciężkiej pracy i systematyczności. Spotykamy się raz w tygodniu na trzy godziny, ale
w pozostałe dni Kuba gra np. w internecie i wtedy ja
mam możliwości obserwowania jego poczynań. Drugim trenerem Kuby jest rybniczanin, mistrz międzynarodowy Marcin Krzyżanowski. Na zdjęciach Kuba
prezentuje się w efektownej szachowej kreacji. – To
nasze oficjalne stroje klubowe, zaprojektowane przez
mamę Kuby. Dziewczynki mają koszulki z napisem
„królowa”, a chłopcy z napisem „król”, co oczywiście
jest nawiązaniem do figur szachowych. Trzeba przyznać, że na tle innych nasi zawodnicy się wyróżniają.
W najbliższym czasie Karinę Szczepkowską czekają kolejne międzynarodowe starty – na przełomie
marca i kwietnia, czyli w okresie świąt wielkanocnych weźmie udział w mistrzostwach Europy kobiet w szachach szybkich i błyskawicznych w Tbilisi. 7 kwietnia na Słowacji rozpoczną się mistrzostwa Europy w szachach klasycznych, a 11 maja
w Warszawie, w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych mistrzostwa Polski kobiet.
Wacław Troszka

Podpis elektroniczny wiele ułatwia Zaszczep dziecko
przeciw
pneumokokom!

Izba Przemysłowo-Handlowa
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
jako partner handlowy Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie prowadzi kwalifikowane
centrum certyfikacji świadczące
usługi związane z uzyskaniem
możliwości używania bezpiecznego
podpisu elektronicznego.

W punkcie rejestracji funkcjonującym
w siedzibie izby (Rynek 12, wejście obok
księgarni Orbita) klient może załatwić
wszelkie formalności związane z uzyskaniem certyfikatu, który pozwoli mu posługiwać się kwalifikowanym bądź komercyjnym
podpisem elektronicznym. Podpis taki jest
przyporządkowany jednej, konkretnej osobie i zastępuje w komunikacji elektronicznej podpis odręczny (pod względem mocy
prawnej są sobie równoważne).
Zastosowania podpisu elektronicznego kwalifikowanego: podpisywanie elektronicznych deklaracji płatników składek
ZUS; podpisywanie i składanie wniosków
do Krajowego Rejestru Sądowego; podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
prowadzenie korespondencji z Generalnym

Ministerstwo Zdrowia zachęca rodziców
do skorzystania z bezpłatnego programu
szczepienia dzieci przeciw pneumokokom.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych; podpisywanie faktur elektronicznych; wymiana informacji z urzędami administracji publicznej; podpisywanie umów i dokumentów
w codziennej działalności gospodarczej.
Zastosowania komercyjnego (niekwalifikowanego) podpisu elektronicznego:
szyfrowanie poczty elektronicznej; szyfrowanie plików; podpisywanie danych w tym
poczty elektronicznej.
Punkt rejestracji jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15. Izba
Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przymysłowego, Rybnik, Rynek 12; tel. 32
42 211 68; e-mail: podpis@izbaph.rybnik.pl.

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

Z programu mogą skorzystać maluchy urodzone
w latach 2013-2016, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były dotąd zaszczepione przeciwko tym groźnym bakteriom. Rodzice, którzy chcą
zaszczepić dziecko, powinni zgłosić się do przychodni, w której jest ono zarejestrowane, i umówić się na
wizytę szczepienną. Co ważne, dziecko musi zostać
zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia. Dobrowolne i nieodpłatne szczepienie jest wykonywane
przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix, która
zapewnia ochronę przeciwko dziesięciu odmianom
pneumokoków. W odstępie dwóch miesięcy dziecko
otrzyma dwie dawki szczepionki.
Jak przekonują specjaliści, szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem
ucha środkowego wywołanym przez bakterie streptococcus pneumoniae. Warto się pośpieszyć, bo liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone. Więcej informacji o bezpłatnym programie szczepienia
przeciw pneumokokom udzielają powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne.
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Nowe technologie i możliwości, jakie daje internet, determinują dziś większość form komunikacji
i relacji między ludźmi. Wirtualna rzeczywistość przyciąga wszystkich. Świetnie zjawisko to
rozpoznali kaznodzieje, znajdując w serwisie YouTube jedną z najpopularniejszych ambon świata.

Z internetowej ambony
W internecie przybywa nagrań katolickich homilii, rekolekcji i rozważań. Zamieszczają je księża, zakonnicy (rzadziej, lecz także zakonnice) oraz bardziej i mniej znani świeccy, otwarcie przyznający się
do swojej wiary i chętnie ją głoszący. W bogatym katalogu propozycji można zauważyć wyodrębniającą
się tendencję do tworzenia planowych, uporządkowanych serii, stacji i kanałów, które zamieszczają treści zgodnie z cyklem roku liturgicznego i, rzecz warta
podkreślenia, znajdują całkiem pokaźne grono stałych odbiorców. Upraszczając nieco sprawę, rzec by
można, że powstają wręcz internetowe parafie i duszpasterstwa, które poprzez swą dostępność i otwartość odpowiadają naszym zabieganym czasom, a dla
wielu osób – jak wskazują zamieszczane komentarze
internautów – są jednym z wartościowszych i cenniejszych doświadczeń na drodze wiary. Co się kryje
za ich sukcesem? Jakie ich treści niosą nam szanse,
a formy – zagrożenia?
Zjawisko nie jest nowe, tylko coraz bardziej powszechne. W 2012 r. uruchomiono internetową telewizję Boska TV (boskatv.pl), która powstała z inicjatywy osób wcześniej związanych z kanałem Religia TV. Wśród prowadzących znaleźli się m.in. dominikanin o. Paweł Gużyński OP i siostra Małgorzata
Chmielewska. To w internetowej Boskiej TV swoje
vlogi publikował nieodżałowany ks. Jan Kaczkowski
(na szczęście w sieci nic nie ginie i nagrania te można w każdej chwili odtworzyć). Nieco wcześniej wystartował kanał Maskacjusz TV, zamieszczający m.in.
krótkie i treściwe codzienne rozważania o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP (Ewangeliarz) czy, od niedawna już regularnie, homilie metropolity łódzkiego
abpa Grzegorza Rysia. Jezuici Daniel Wojda i Przemo Gwadera prowadzą „Pogłębiarkę”, nazywaną też
„mobilną wspólnotą”, gdzie ukazują się m.in. medytacje czy wieczorny paciorek z ignacjańskim rachunkiem sumienia. Wielkopostne rekolekcje publikuje
też Szymon Hołownia („Biedarekolekcje” w kanale
„Duszności Szymona” – nazwy te oddają autoironię
autora, ale przystępnie podawane treści niosą ważkie
inspiracje i wyzwania dla ducha). Wszystkie wymienione propozycje trzymają poziom co najmniej kilku tysięcy wyświetleń, w większości z nich nowe materiały są publikowane każdego dnia.
Prawdziwego duszpasterskiego zawojowania internetu dokonali jednak dominikanie, co dziwić nie powinno – wszak zostali w XIII w. powołani przez swojego założyciela św. Dominika „dla kaznodziejstwa
i zbawiania dusz”. Można zaryzykować twierdzenie,
że właśnie z tej wspólnoty wywodzi się najpopularniejszy obecnie kaznodzieja w sieci – o. Adam Szustak OP (który w 2014 roku gościł w rybnickim kościółku akademickim). Przed laty związany z krakowskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” zasłynął popularną serią „Pachnidła”, czyli rozważaniami
na temat związków i miłości, prowadzonymi w oparciu
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o wnikliwą analizę Pieśni nad pieśniami. Nie mniejszą popularnością cieszyły się wszelkie inne jego wystąpienia – i tak powstał autorski kanał „Langusta na
Palmie”. O. Szustak głosi jednak nie tylko w internecie – jako rekolekcjonista wiele podróżuje i w swoich
nagraniach dzieli się zarówno wrażeniami z odwiedzanych krańców świata, jak i rozważaniami dotyczącymi wiary. Liczby odbiorców robią wrażenie – prawie 300 tys. subskrypcji, liczba wyświetleń najpopularniejszych materiałów od 300 tys. do ponad miliona. Wespół z innymi współbraćmi o. Szustak prowadzi także kanał „Paśnik”, poświęcony głównie rozważaniom biblijnym (w rożnych cyklach tematycznych).
Co jest główną siłą dominikanów? Z pewnością łatwa, dostępna i zrozumiała komunikacja. A konkretnie: język potoczny, lecz nie pospolity, styl wypowiedzi bezpośredni i autentyczny, niestroniący od dobrego humoru. Pozbawiony kaznodziejskiej retoryki i intonacji, a powagę sprawy oddający szczerością
i przekonaniem wobec tego, co się głosi. Dochodzi
do tego coraz bardziej profesjonalna strona realizatorska – efektowne czołówki, montaż, muzyka, logotypy, odpowiednio dobrane plenery itp. Utrzymanie
tego poziomu jest możliwe dzięki wsparciu internautów, bo kanały są finansowane z dobrowolnych wpłat.
Wymienione powyżej argumenty nie są jednak wystarczające dla uzasadnienia tak wielkiej i stale utrzymującej się popularności. Sednem duszpasterstwa,
niezależnie od jego formy, pozostaje ewangelizacja
– a widać, że na tę jest zapotrzebowanie, i to chyba
jest clou sprawy. W wirtualnej przestrzeni, gdzie „klikalność” to być albo nie być, kaznodzieje by się długo
nie ostali, gdyby nie ludzie, którzy chcą ich słuchać,
odkrywający w sobie potrzeby duchowe. Niewątpliwą
zaletą „Paśnika” i „Langusty” pozostaje przywiązanie do tradycji homilii biblijnej. Nie ma politykowania, dydaktyki i moralizatorstwa. Zamiast tego wywiedzione z tekstu Biblii interpretacje, które objaśnione
kontekstem tradycji, ówczesnej kultury i rozumienia
symboli, jakimi posłużyli się autorzy, rzucają światło
na nasze codzienne sprawy, stając się kluczem do ich
rozumienia – a nie narzuconym zbiorem rozwiązań.
Taka postawa zakłada permanentną formację i rozwój. W zakresie doktryny i nauki moralnej – rewolucji i herezji brak. Chrześcijaństwo jest przedstawiane
jako wartościowa i sensowna propozycja, co zapewne
również wpływa na chętny i pozytywny odbiór (zaproszenia zazwyczaj bardziej nas interesują niż przymusowe zobowiązania). Ostatni komplement – nie nudzą, słucha się dobrze, co potwierdzają liczne, pozytywne komentarze i uwagi.
Z powyższego opisu wynika, że warto przyjrzeć
się przestrzeni wirtualnej jako szczególnemu miejscu spotkania ludzi o różnym stopniu zaangażowania w wiarę, polemizujących z nią lub nawet obojętnych obserwatorów religijnej rzeczywistości. Ciekawie zjawisko to komentuje ks. dr Adam Michałek,

Św. Paweł uczył dialogu, wykazywał też otwartość i szacunek
wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących. Ikona
Andrieja Rublowa, XV w.

werbista, redaktor naczelny misyjno-religioznawczego pisma „Nurt SVD”: – Wirtualna rzeczywistość
ma w sobie coś na kształt nowego Aeropagu lub, posługując się określeniem papieża Franciszka, peryferii. Postawa chrześcijanina, jaką prezentuje św. Paweł,
to gotowość wysłuchania, okazania szacunku i – dopiero wtedy, w już nawiązanym dialogu – wypowiedzenia swojej Prawdy. Na tym polega postawa misyjna. Ks. Michałek zwraca jednak uwagę, że internetowe przekazy wiary mają też słabe strony: – Nie jest
to nigdy tradycyjne spotkanie „twarzą w twarz”, kiedy
mogę widzieć reakcję rozmówcy, coś dopowiedzieć lub
o coś zapytać. Internet to wolna przestrzeń, w której doświadczamy, szczególnie na forach i w komentarzach,
mniejszej odpowiedzialności za słowo. Łatwo pojawiają
się wypowiedzi krytyczne, tożsamość rozmywa się pod
pseudonimem, pisanie staje się nijakie i bezosobowe,
a w skrajnych, i niestety nierzadkich, przypadkach agresywne i pogardzające. Dodatkowo, u niektórych autorów nagrań można zauważyć, że bardziej niż o dobrze pojmowane kaznodziejstwo chodzi o „duchowy
coaching”, z nadmierną skłonnością do psychologizowania. No i jeszcze jedna ważna sprawa, o której
często mówią sami internetowi duszpasterze: YouTube, Stacja 7 ani żaden inny serwis bądź portal nie są
aktywną formą uczestnictwa w życiu religijnym. – Rekolekcje czy konferencje internetowe mogą pozytywnie
wpłynąć na pogłębianie i rozwój duchowości, jednak
nie zastąpią udziału we mszy św., nabożeństwie czy we
wspólnie przeżywanych parafialnych rekolekcjach. To
dobry kierunek, ale nie istota wiary. W Kościele nie można być wirtualnie, on-line – tu trzeba stawiać się osobiście, uczestniczyć, dzielić radość i trud bycia z drugim
człowiekiem. Jeśli na serio podchodzimy do chrześcijaństwa, to nie możemy się z niego wylogować ot tak,
jednym kliknięciem, bo przestało być fajnie – mówią
Ania i Tomek, animatorzy i współorganizatorzy spotkań ewangelizacyjnych w Radlinie.
Małgorzata Tytko
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Krzyże dla Niepodległej
Krzyż, którego obecność w życiu chrześcijan jest tak naturalna,
szczególnej mocy nabiera w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy.
Wtedy częściej niż zwykle spoglądamy na ten symbol męki
Chrystusa oraz źródło wiary i jej wartości. W grudniu ubiegłego
roku do milionów takich znaków w naszych świątyniach dołączyło
szesnaście krzyży wieńczących Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Zostały one wykonane przez
rybnicką firmę Rodlew QMD.

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

giniona, osławiona
Bursztynowa Komnata, zużyto też trzykrotnie więcej surowca niż w pałacu w Carskim Siole (notabene
Bursztynowa Komnata była również wykonana przez bursztynników z Gdańska). Ołtarz pełen jest historycznych i patriotycznych symboli, a jego
centralnym elementem jest poświęcony
przez papieża Pawła
VI obraz Matki Boskiej – patronki świata pracy, namalowany przez ks. Franciszka Zanieckiego z Pelplina po masakrze roWykonanie krzyży wieńczących Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku
botników w 1970 roku
było dla rybnickiej firmy Rodlew QMD wielkim zaszczytem, ale i wyzwaniem
na Wybrzeżu. Od początku obraz znajduje się w kościele św. Bry- przez zwykłych ludzi, jak i artystów czy archigidy, teraz pokryła go 2,5-metrowej długości tektów. Przedsięwzięcie byłoby niewykonalszata z bardzo rzadkiego białego bursztynu, ne, gdyby nie darczyńcy, bo materiał pochow którą wpisany zostanie kontur Polski z dys- dzi głównie ze zbiórek i darowizn osób prykretnym logo „Solidarności”. Pozłacane ko- watnych i firm z całej Polski, jak i z zagranirony widniejące nad głowami Matki Boskiej cy; przekazywali go też lokalni bursztynnicy.
oraz Dzieciątka z 28 rubinami, symbolizujący- – Mamy poczucie, że nasz skromny udział jest
mi 28 ofiar masakry ufundowali Danuta i Lech symbolicznym akcentem, bo na szczycie tego
Wałęsowie. Ołtarz wieńczy bursztynowy biały cudownego ołtarza są symbole ofiar walcząorzeł, a pod wizerunkiem Maryi znajduje się cych o naszą wolność i godność z dwóch krańprawie dwumetrowa bursztynowa monstran- ców Polski. To stoczniowcy i górnicy ponieśli
cja, zaś kompozycję dopełniają kilkumetrowe największe ofiary w walce z totalitarnym syswinorośle z bursztynowymi gronami. Elemen- temem. Wielu Ślązaków odwiedzających kotami ołtarza są też bogato zdobione figury św. ściół odszuka na szczycie ołtarza kopię krzyża
Brygidy i św. Elżbiety Hesselblad, reformator- z Wujka i ze wzruszeniem wróci pamięcią do
ki zakonu brygidek, krzyże pełniące role reli- tamtych chwil – mówi Jerzy Rojek. – Po prokwiarzy Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popie- stu jesteśmy wdzięczni za okoliczności, które
łuszki oraz figury z brązu Jana Pawła II i kar- pozwoliły nam na udział w tym przedsięwziędynała Stefana Wyszyńskiego.
ciu. A może było to gdzieś zaplanowane…?
I choć ołtarz już został oficjalnie odsłoZ usług firmy Rodlew korzystało też nienięty (16 grudnia ubiegłego roku w obecno- jednokrotnie miasto: to ona wykonała m.in.
ści m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i nun- pamiątkowe tablice na płycie rynku, tablicę
cjusza apostolskiego), wciąż przybywa sym- upamiętniającą burmistrza Webera w urzęboli i zdobień. Do rąk bursztynników trafia- dzie miasta czy herby Rybnika umieszczone
ły bryły rzadko spotykanej wielkości, ważące na opisach zabytkowych obiektów. Do dzianawet więcej niż kilogram. Dzięki tym oka- łalności tej zasłużonej firmy wrócimy w jej
zom ołtarz jest wartościowym, wyjątkowym roku jubileuszowym.
dziełem sztuki, już podziwianym zarówno
Wiesława Różańska
Arch. pryw.

Ta rodzinna firma rzemieślnicza jest największym w Polsce producentem akcesoriów
nagrobkowych, zajmuje się też odlewnictwem
artystycznym oraz wykonuje okolicznościowe
i pamiątkowe statuetki. Stoją one w gablotach i na biurkach biznesmenów, sportowców, artystów i innych w ten sposób wyróżnianych osób. Firma cieszy się dużą renomą
zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy, skąd pochodzi sporo jej klientów. Kiedy
szukano wykonawców krzyży, które miały być
elementem ołtarza, fachowcy z branży z Wybrzeża odsyłali inwestorów na Śląsk: – Najlepiej zrobi wam to Rodlew z Rybnika. Rybnicką firmę zaprosił do współpracy ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św.
Brygidy. – Udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu był dla nas szczególnym wyróżnieniem – mówi Jerzy Rojek, założyciel i prezes
firmy, która w przyszłym roku obchodzić będzie 40-lecie istnienia. Razem z żoną Danutą mieli okazję podziwiać z bliska to wyjątkowe dzieło i być goszczonymi przez gospodarza bazyliki. Każdy krzyż jest wykonany ze
stali nierdzewnej i różni się od pozostałych;
niektóre mają swoje odwzorowanie w istniejących, historycznych krzyżach, a część projektów powstała w Rodlewie. Umieszczone
na wysokości 12 metrów krzyże mają przypomnieć, że w niepodległość Polski wpisane są
ofiary. – Zaproponowaliśmy, by nasze krzyże
wyposażyć w bursztynowe elementy i dodatkowo je podświetlić, co wydobędzie piękno
z kamienia. Spotkało się to z aprobatą, czujemy się więc nie tylko wykonawcami krzyży, ale
w odpowiedniej skali, również współtwórcami
całego dzieła – mówią pan Jerzy wraz z zięciem Danielem Raczyło, który z żoną Aleksandrą współzarządza firmą.
Idea bursztynowego ołtarza jako dziękczynnego symbolu za dar wolności dla narodu polskiego i wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła
II zrodziła się w roku 2000. Pomysłodawcą był
ks. prałat Henryk Jankowski, znany z rozmachu długoletni proboszcz tej świątyni, ołtarz
zaprojektował prof. Stanisław Radwański, zaś
głównym wykonawcą jest znany gdański złotnik i bursztynnik Mariusz Drapikowski, wspierany przez grono innych artystów Jest, bo to
dzieło wciąż nieskończone, uzupełniane o kolejne elementy. Gdański ołtarz ma powierzchnię 120 metrów kw., jest więc większy niż za-
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Jego życie to gotowy scenariusz filmu. Jest w nim wszystko – wielkie marzenia, wojna, miłość, zwroty akcji i agenci pokroju
Jamesa Bonda. Nic dziwnego, że rybniczanin Adam Grzegorzek postanowił wyreżyserować fabularyzowany dokument
o pochodzącym z Chwałowic Jerzym Malcherze.

Nazywał się Malcher. Jerzy Malcher.

Adam Grzegorzek

i gimnazjum (dziś I LO im. Powstańców Śl.),
gdzie był wyróżniającym się uczniem anglisty i romanisty prof. Floriana Nowaka. Później studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i ukończył podchorążówkę w Brześciu. We wrześniu 1939 roku walczył
w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”
generała Kleeberga, ranny pod Kockiem trafił
do niewoli i szpitala, z którego uciekł. Był tajnym kurierem współpracującym z harcerskim
ruchem oporu, późniejszymi Szarymi Szeregami. Pierwsze sceny filmu o Malcherze nakręcono w lutym 2015 roku, dokumentując, jak
w 1940 roku rybniczanin pieszo pokonał trasę
z Krakowa na Węgry i z powrotem z 10 mln zł
w plecaku. Nasz kurier dostarczył wtedy pieniądze dla tworzących się struktur konspiracyjnych. – Przeprawę przez słowackie Tatry kręciliśmy na hałdzie w Chwałowicach. Jeżeli ktoś
tam nie był, nie rozpozna tego miejsca – zdradza kulisy Adam Grzegorzek. Malcher walczył też we Francji, a po jej kapitulacji statkiem
chciał przedostać się do Anglii. Kiedy Brytyjczycy wyrzucali bagaże francuskich oficerów
do morza, chcąc uratować jak największą liczbę ludzi, Malcher, który znał francuski i angielski załagodził konflikt i zwrócił na siebie uwagę kapitana. Już w Anglii trafił na kurs cichociemnych. – Pamiętną scenę na morzu kręciliśmy na tzw. „zielonym ekranie”, bo na rybnickim zalewie było to niemożliwe ze względu na
rozpoznawalny horyzont. Z kartonów i drewna
Synek z Chwałowic
zbudowaliśmy więc burtę statku, a morze „do– Mie na ta gruba wcale nie ciongnie – mówi rysowaliśmy” – mówi reżyser. Malcher trafił
mały Jurek Malcher (w tej roli Kacper Kło- też do Afryki, gdzie przerzucał pochodzących
sek), który tak jak jego tata miał pracować ze Śląska i Pomorza jeńców z Wehrmachtu do
na chwałowickiej kopalni, jednak górnikiem oddziałów alianckich
nie został. Skończył podstawówkę (dziś nr 13) w Anglii i armii An– Scenę na morzu kręciliśmy na tzw. „zielonym ekranie” – wspomina reżyser Adam Grzegorzek, który w roli Jerzego Malchera obsadził Adama Jurasińskiego (na zdjęciu z prawej)

dersa we Włoszech.
– Od najmłodszych
lat grałem z Adamem
w jego filmach. Do tej
roli wciągnął mnie fortelem, bo nie wiedziałem, że zagram samego
Malchera, miał to być
tylko epizod. To była
trudna, wymagająca
Pochodzący z Chwałowic Jeczasu i poświęceń prarzy Malcher był nietuzinkową postacią
ca. Dla mnie najciekawsze były sceny batalistyczne, choć kiedy pirotechnik zakopywał tuż obok mojej nogi spory ładunek wybuchowy, miałem pewne obawy
– wspomina Adam Jurasiński, strażnik rybnickiej straży miejskiej, który zagrał też we wspomnianym filmie o Stalingradzie.

Więźniarka numer 12240

Jadwiga Kauczor, żona Malchera, pochodziła ze Strzeleczek w Opolskiem, ale kiedy uczyła się w rybnickim Gimnazjum Sióstr Urszulanek, mieszkała w Chwałowicach, nieopodal Jerzego. Tak się poznali. – Jej życie to historia na
osobny film – mówi Grzegorzek. Jadwiga (w tej
roli Ewelina Niścigorska) też studiowała na UJ
w Krakowie i podobnie jak Jerzy była harcerką. W 1942 roku trafiła do obozu Ravensbrück,
a potem do więzienia dla kobiet w Jaworze. Nigdy nie mówiła, co tam przeżyła. Po wkroczeniu Armii Czerwonej była nauczycielką polskiego. Malcher dwukrotnie próbował ją wydostać zza żelaznej kurtyny. Wreszcie po sześciu latach rozłąki, w 1946 roku, młodzi wzięli
ślub w małym kościółku nad jeziorem Garda
Mariusz Węglorz

– Zawsze pojawia się jakaś ciekawa historia – mówi dr Jan Krajczok, polonista z IV LO,
który od lat zachęca swoich uczniów, by prześledzili wojenne i powojenne losy swoich bliskich i opowiedzieli o nich podczas lekcji. Jedną z takich rodzinnych historii usłyszał przed
laty od Sonii Stożek. „Prawie nikt w Polsce nie
wie, że angielscy szpiedzy pokroju Jamesa Bonda zostali pośrednio przeszkoleni przez Jerzego
Malchera” – napisała o swoim wujku w zwycięskiej pracy konkursowej. W nagrodę Sonia
pojechała do Brukseli, a dr Krajczok zadbał
o to, by o Malcherze nie zapomniano. Zaczął
od wystawy „Jerzy Malcher – chwałowicki nauczyciel Jamesa Bonda”, którą w 2014 pokazano w bibliotece. Pomógł mu wtedy pochodzący z Chwałowic Adam Grzegorzek, absolwent
IV LO, historyk i filmowiec amator, dziś pracownik Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu. – Kiedy przyszedł do naszego liceum
i pokazał film „Bitwa pod Stalingradem”, który
nakręcił z kolegami na hałdzie w Chwałowicach,
wiedziałem, że mam do czynienia z uczniem niezwykłym – wspomina Krajczok. Nie dziwi więc,
że Adam Grzegorzek postanowił zrobić film
o Malcherze. Po prawie trzech latach pracy, 17
lutego produkcja pt. „Jerzy Malcher – między
Londynem a Rybnikiem” miała swoją premierę
w Domu Kultury w Chwałowicach. – To nietuzinkowa postać – mówi o Malcherze Adam
Grzegorzek.

Jurek Malcher dorastał na chwałowickich familokach. Nic dziwnego, że pojawiła
się tam ekipa filmowców, tworzących fabularyzowany dokument o jego życiu
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Za i przed kamerą

– Tata kupił kamerę, żeby filmować, jak dorastam, a ja wykorzystałem ją do własnych pomysłów – wspomina Adam Grzegorzek. Rybniczanin napisał scenariusz filmu o Malcherze na
podstawie rozmów z krewnymi obu rodzin oraz opierając się
na książce Józefa Musioła „Od Wallenroda do Kordiana: dramatyczne Ślązaków wybory”. – Porwaliśmy się trochę z motyką
na słońce. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile pieniędzy i czasu poświęcimy filmowi – mówi Grzegorzek. Nie udało się pozyskać
dofinansowania z budżetu obywatelskiego, udało się za to wesprzeć końcowy etap produkcji dotacją z programu „Rybnik reWITA”. W sfilmowanie losów Malchera zaangażowało się ponad 90 aktorów amatorów i statystów, ale też grono rekonstruktorów, historyków, dyrektorów chwałowickich szkół i placówek
kultury oraz krawcowa Kornelia Janosz i lektor języka francuskiego Hanna Pasterny. – Wnętrze familoka to izba pamięci
z SP nr 13, a zdjęcia pustyni powstały w Egipcie, przy okazji prywatnego wyjazdu operatora. Znalazłem też życzliwych filmowców mieszkających w Anglii, którzy nakręcili dla nas potrzebne
ujęcia w Londynie. Na każdym etapie produkcji pomagali mi też
rodzice – tata przy scenografii i rekwizytach, mama gotując dla
kilkudziesięciu aktorów. Jestem zadowolony z filmu, choć nie popadam w samozachwyt. Staraliśmy się bardzo, by ten amatorski
film miał cechy profesjonalnego filmu dokumentalnego – mówi
reżyser. Film trwa 45 minut, by mógł być pokazywany podczas lekcji. Grzegorzek marzy też, by trafił do TVP Historia.
– W Chwałowicach oprócz muralu i pamiątkowej tablicy powstanie też ulica Jerzego Malchera. Jest już decyzja rady dzielnicy
i komisji samorządu – zapowiada radny Lazar. Dumy z autorów
filmu nie kryje też dr Jan Krajczok. – Kiedyś opowiedzą swoim
wnukom, jak kręcili ten film, i oni też poznają historię tego niezwykłego człowieka, która tylko potwierdza, że nie pochodzimy
z byle jakiej ziemi. Skoro synek z familoków nauczył się kilku języków, przeniósł w plecaku 10 mln zł i wykradł dziewczynę z rąk
Urzędu Bezpieczeństwa, to wszystko jest możliwe! – przekonuje.
Sabina Horzela-Piskula
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Znamy ją jako pasjonatkę historii naszego miasta, specjalistkę
od tematyki żydowskiej, przewodniczkę cyklicznych spacerów
po Rybniku, autorkę bloga „Szuflada Małgosi” i najbardziej
rozpoznawalną twarz Halo! Rybnik. Jednak niewiele osób wie,
że Małgorzata Płoszaj jest też kolekcjonerką. Nietypową, ale
przecież nikt, kto ją zna, nie spodziewał się, że będzie zbierała coś
oczywistego, np. znaczki.

Nadal patrzę pod nogi
– Dziś rzadziej przynoszę kamienie do kach i wzorcowo łapią kurz. Właśnie
domu, ale nadal patrząc pod nogi zwra- idą święta, więc czeka je przymusowa
cam na nie uwagę – mówi rybniczan- „kąpiel”, a niektóre posłużą nawet za
ka. Zaczęło się pół wieku temu od ja- wielkanocną dekorację. To kamienne
snego amonitu z Jury Krakowsko-Czę- jaja – dwa „kurze” z kwarcu oraz 15
stochowskiej, z wyraźnym odciskiem muszli oraz zupełnie dziś
niewyraźnym napisem. – Był w tym miejscu. Zrobiony długopisem: „Małgosi – wujek.
1968 r. Podlesice” –
wskazuje rybniczanka.
Małgosia miała wtedy
sześć lat, a jej wujek –
Tadeusz Ochwat – był
tam komendantem
obozu harcerskiego.
Z czasem kamieni półszlachetnych i minerałów w jej kolekcji przybywało. – Z wypadu
w Tatry potrafiłam
przywieźć pół plecaka
kamieni. Podobał mi
się nawet zwykły granit.
Łaziłam też po chwałowickiej hałdzie, gdzie
znajdowałam łupki
z odciskami paproci,
a na pustyni w Algierii,
gdzie przewodnik zakazał nam wchodzenia
ze względu na skorpioMałgorzata Płoszaj i jej nietypowa wielkanocna kolekcja
ny, znalazłam gips oraz
malutką różę pustyni. Większą kupi- „przepiórczych” z różnych kamieni
łam już typowo – na bazarku w Tune- naturalnych i minerałów. Do złudzezji – wspomina Małgorzata Płoszaj. nia przypominają te ptasie, a pochoDlaczego kamienie i minerały? Może dzą z Botswany. – Dostałam je od znadlatego, że chciała zostać geologiem, jomego Anglika, nauczyciela matemaale po sugestiach mamy zmieniła zda- tyki, który pojechał do Botswany uczyć
nie i wybrała ekonomię. Po skończe- tamtejsze dzieci. Wiedział, że zbieram
niu liceum sporą część swojej kolek- kamienie, więc w głębokiej komunie
cji podarowała pracowni geograficz- dostałam paczkę z Afryki, z pudełkiem
nej ówczesnej „Hanki” (II LO). Dziś pełnym małych jajeczek zrobionych
ma już tylko wybrane kamienie – gra- z różnych minerałów – wspomina Małnaty i ulubione agaty, sporo amoni- gorzata Płoszaj, która zbiera też judatów różnej wielkości, kryształy, onyksy iki, a jej córka Magda – wizerunki koi ametysty, ale też zielony chryzopraz, tów w różnej postaci. Ma ich w kolekzaskakujący rutyl nazywany Włosa- cji ponad 500, ale to już temat na zumi Wenus i geodę agatową z dziurą pełnie inną opowieść.
pośrodku. Stoją na półkach i gablot(S)
Sabina Horzla-Piskula

we Włoszech. – Warto było o taką kobietę walczyć! Ciocię Jadwigę widywałem częściej, bo mogła swobodnie przyjeżdżać do kraju, wujkowi udało się to dopiero w 1990 roku – wspomina radny
Jerzy Lazar, siostrzeniec Jerzego Malchera. Filmowcy z Rybnika nakręcili scenę ślubu na podstawie fotografii z rodzinnego albumu. Zgadzają się nawet stroje świadków. Dbałość o szczegóły to zaleta tego filmu – są mundury i broń z epoki, a nawet maszyna do pisania, na której emerytowany Jerzy Malcher (w tej
roli Jan Pytlik) napisał książki o ludobójstwie Polaków przez Sowietów i o upolitycznieniu wojska w PRL-u. – Wybraliście właściwy model maszyny do pisania. Tę należącą do mojego dziadka
przechowuję jak największy skarb – zdradza Nicola, mieszkająca
w Anglii wnuczka Malchera, która miała już okazję obejrzeć film
Grzegorzka. W 1949 Malcher rozpoczął pracę jako lingwista
w brytyjskim Ministerstwie Obrony. W filmie zagrały je stare biura Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w zabudowaniach kopalni
Ignacy. Po dwóch latach pracy Malcher był już kierownikiem 72
lingwistów. Zbudował pion analityczny i lingwistyczny, który do
dziś uczy brytyjskich agentów języków obcych, dlatego Malchera nazwa się nauczycielem Jamesa Bonda. Chwałowiczanin osiągnął cywilny stopień urzędniczy, który jest odpowiednikiem generała brygady, a królowa brytyjska odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego. Wspólnie z Jadwigą wychował trójkę dzieci – Patrycję, Marka i Andrzeja, który przyjechał do Chwałowic
w listopadzie 2014, by w SP nr 13 odsłonić pamiątkową tablicę
(więcej w GR nr 11/2014). Jerzy Malcher zmarł w Anglii w maju
2001 roku w wieku 86 lat, sześć lat przed swoją żoną Jadwigą.
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Prowadziły małe sklepiki i duże fabryki. Były nauczycielkami, lekarkami, dziedziczkami wielkich fortun i skandalistkami.
Wspierały akcje dobroczynne i pracowały społecznie na rzecz rybniczan. Zakochiwały się, rodziły dzieci i szły z nimi do gazu.
Rybnickie Żydówki łączy dramatyczny los, ale też siła, dzięki której były kimś więcej niż tylko córkami, żonami i matkami.

Businesswoman sprzed wieku
W 1907 roku przy dzisiejszej ul. Sobieskiego,
w domu niemieckiego Żyda Izydora Rosenbauma, urodziła się córka Charlotta, a po dwóch
latach – Erna. Każda otrzyma posag, każda też
nauczy się od matki, jak prowadzić dom. – Żydowskie dzieci do trzeciego roku życia wychowują się razem, potem chłopców posyła się do chederu, czyli szkoły religijnej, a dziewczynki uczą
się od matek, jak przygotowywać posiłki i odprawiać rytuały. W żydowskim domu rządzi kobieta, a mąż musi się jej podporządkować – mówi
Małgorzata Płoszaj, która 7 marca w rybnickim muzeum opowiedziała o roli kobiet w judaizmie oraz o losach rybnickich Żydówek.
Kiedy Charlotta, nazywana przez nią Lotką,
skończyła 12 lat, jak każda żydowska dziewczyna uważana była za dorosłą i w trakcie największego święta mogła zapalać świece szabatowe. Szabat to święto radosne, w którym Żydzi nie pracują, a Talmud zaleca małżonkom
prokreację. Stąd tak wiele dzieci u ortodoksyjnych Żydów – w rodzinie Kornblumów z Rybnika urodziło się ich 12. Kiedy Lotka urosła,
zakochała się w Maurycym Rosenbergu – biednym żydowskim szewcu z Będzina, dlatego jej
ojciec niechętnie zgodził się na ślub. Nie było
zaręczyn ogłoszonych w prasie, jak w przypadku Berty Muller, córki ostatniego właściciela
rybnickiego browaru, która związała się z katolikiem Janem Bonczkiewiczem i przyjęła wiarę męża! A Lotka zgodnie z wolą ojca otwo-

odmówiliby też siedem błogosławieństw, a po
ceremonii odprowadzono by ich do sypialni, by
„skonsumowali” małżeństwo. Ale Doris nie wyszła za mąż za Theo. W Berlinie, gdzie studiowała, przeżyła całą wojnę dzięki aryjskim papierom i pomocy sióstr Marii i Gerdy Geyer. – Nie
wszyscy Niemcy są źli, tak jak nie wszyscy Polacy
Mazeł tow! (na szczęście!)
są dobrzy. Po wojnie Dorka szukała swoich blimałżonkom
skich, ale jej rodzice zginęli w obozie TheresienGdyby Doris, córka Adolfa Aronade, który stadt, a Theo – w Auschwitz – opowiada rybniprowadził sklep przy rynku, wzięła ślub z uko- czanka. W Izraelu nie uznaje się ślubów cywilchanym Theo Ziegelem, farmaceutą z Wągrow- nych, tylko religijne, z wyjątkiem małżeństw zaca, pewnie zgodnie z tradycją weszliby pod bal- wartych za granicą. – Poznałam wiele młodych
dachim (chupa), symbolizujący nowy dom, wy- Żydówek, które buntując się biorą ślub cywilmieniliby się obrączkami i stłukliby szklan- ny na Cyprze – mówi Małgorzata Płoszaj. Doki. – Do ślubu nie potrzeba synagogi ani rabi- puszcza się też rozwody, najczęściej z powodu
na, wystarczy dziesięciu dorosłych Żydów. Rzu- niepłodności współmałżonka. – Jako Żydówka
canie szklanek za siebie przypomina o nieszczę- zmarła Marilyn Monroe, która przeszła na judaściu, jakim było zbuizm, wychodząc za Arthura Millera,
rzenie świątyni jerozoi Elizabeth Taylor, która zmieniła wialimskiej, z której pozorę dla czwartego męża Eddiego Fishestała tylko Ściana Płara i została pochowana na cmentarzu
czu – tłumaczy Małżydowskim – opowiada. Doris Aronagorzata Płoszaj. Node była jedną z nielicznych z tego rybwożeńcy Doris i Theo
nickiego rodu, która przeżyła wojnę.
Takiego szczęścia nie miały jej ciotGeila Majerowicz mieszkała
ki Emma i Regina, córki Jonasa Arow kamienicy przy ul. Piłsudskienade, który w Rybniku miał palarnię
go (dziś ul. Powstańców), z mękawy, skład towarów kolonialnych, każem kapelusznikiem i dwójką
mienicę na rynku oraz ciąg kamienic
małych dzieci. Wszyscy zginęli
przy ul. Zamkowej. Regina była piękw Auschwitz
ną, wyemancypowaną i zaradną kobietą. Po śmierci męża prowadziła fabryczkę włókienniczą w Jaryszowie,
w starszym wieku straciła wzrok, ale
nauczyła się brajla. Trafiła do domu
opieki dla ociemniałych w Amsterdamie, przeszła nawet operację oczu, jednak
w sierpniu 1943 została wywieziona do KL Auschwitz. – Pewnie ze względu na wiek nie przeżyła nawet samej podróży – przypuszcza Małgorzata Płoszaj. Z kolei Emma wyszła za mąż za kupca Hermanna Friedlandera i wyjechała z Rybnika do Berlina, skąd w 1942 została deportowana do Rygi, ale zamiast do tamtejszego getta trafiła do lasu Bikernieki. – Szacuje się, że zabito tam około 30 tys. nie tylko niemieckich, ale
też litewskich i łotewskich Żydów – opowiada.
W Berlinie przed kamienicą, w której mieszkała Emma, kilka lat temu umieszczono jej
kamień pamięci. – Stolperstein, czyli „kamień,
o który się potykamy”, to mała płytka chodnikowa z danymi osób, które zginęły w czasie drugiej
wojny, nie tylko pochodzenia żydowskiego – tłumaczy Małgorzata Płoszaj. Taką płytkę ma też
Poświęcone rybnickim Żydówkom spotkanie z cyklu „Historia magistra vitae est” w rybnickim muzeum, cieszyło się sporym
Betty Katz.
Sabina Horzla-Piskula

Instytut Yad Vashem

rzyła w Rybniku sklepik z czekoladą i cukierkami. Prowadziła skromne życie i nie wyjechała z miasta przed 1939. Trafiła do getta w Będzinie. Na zrobionym tam zdjęciu widzimy kobietę z oczami pełnymi strachu. Jakby już wiedziała, że ona i jej rodzina nie przeżyje wojny.

zainteresowaniem
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Rybniczanki na szlaku

rii kobiet, które mają przywracać ich pamięć innym. Warto podkreślić, że od początku do końca wszystko robiłyśmy same. Dzięki pomocy Stowarzyszenia „17-tka” nagrywałyśmy w boguszo-

kolenie, stąd dzisiejsze warsztaty plastyczne dla
dzieci prowadzone przez fundację Nido. Wykonane w ich trakcie portrety rybniczanek z aplikacji trafią na wystawę – zapowiada Dorota Honisz
z

Sabina Horzla-Piskula

Na razie jest ich 11. Wśród nich pastorowa
Katarzyna Reinhold, właścicielka fabryki
wódek i likierów Stanisława Drzensla,
modystka Maria Wilkowska, rzeźbiarka
Jadwiga Barthel de Weydenthal czy
pianistka Lidia Grychtołówna. Łączy je
Rybnik i wydany właśnie audioprzewodnik,
którego są bohaterkami.
Wystarczy tablet lub smartfon i darmowa aplikacja do pobrania ze strony izi.travel z „Rybnickim szlakiem kobiet”, by wyruszyć na spacer ulicami Śródmieścia, słuchając opowieści o 11 znanych i mniej znanych rybniczankach. Ich biografie opracowała i nagrała grupa mieszkanek naszego miasta w trakcie warsztatów prowadzonych od sierpnia przez rybnicką Fundację RE:AKCJA. – Chciałyśmy w ten sposób upamiętnić
kobiety, które tutaj mieszkały, tworzyły, pracowały
i działały na rzecz mieszkańców. Mnie osobiście
urzekła historia tragicznie zmarłej śpiewaczki Urszuli Porwoł, która była dopiero u progu wielkiej
kariery. Ale w audioprzewodniku znalazły się też
lokalne przedsiębiorczynie i działaczki niepodległościowe. Dobierając nasze bohaterki, kierowałyśmy się różnorodnością postaci, ale też trasą spaceru, stąd wybór padł na rybniczanki związane ze
Śródmieściem – mówi Beata Matuszek z Fundacji RE:AKCJA i już zapowiada, że przewodnikowy katalog rybnickich kobiet będzie poszerzany. O tym, że warto go uzupełnić o nowe postacie, rozmawiano 10 marca w punkcie Halo!
Rybnik podczas oficjalnej prezentacji aplikacji,
w trakcie której uczestnicy dowiedzieli się też,
jak powstawał „Rybnicki szlak kobiet”. – Często były to historie odkrywane z wielkim trudem,
ze strzępków opowieści i anegdot, a nawet z ogłoszeń w ówczesnej prasie. Ale taka właśnie jest idea
działań herstorycznych, czyli poświęconych histo-

O „Rybnickim szlaku kobiet” opowiedziała w Halo! Rybnik Beata Matuszek z Fundacji RE:AKCJA

wickim studiu nagrań, a następnie zamieściłyśmy
trasę szlaku w aplikacji izi.travel – opowiada Beata Matuszek. Na końcowym etapie Fundacja
RE:AKCJA podjęła współpracę z animatorkami projektu „Rybnik reWITA”. – Zależy nam na
kontynuacji tych działań i promocji samego szlaku tak, by nie było to jednorazowe wydarzenie,
a trasa była uzupełniana o kolejne kobiety. Chcemy też włączyć do wspólnych działań młodsze po-

CRIS-u, animatorka „reWITY” ze Śródmieścia.
W audioprzewodniku oprócz samej trasy i nagrań można też znaleźć zdjęcia i materiały archiwalne dotyczące każdej z 11 rybniczanek. 10
marca po oficjalnej prezentacji „Rybnickiego
szlaku kobiet” pasjonatka historii Małgorzata
Płoszaj zabrała mieszkańców na spacer śladami
dawnych mieszkanek naszego miasta.
(S)

do dziś w Nashville – opowiada Małgorzata Płoszaj. Mówi, że tutejsze Żydówki były bardzo wyBetty i Leopold Katzowie przez 28 lat (!) pro- emancypowane. – Która inna rybniczanka pomywadzili w Rybniku żydowski sierociniec (nieist- ślałaby wtedy o prowadzeniu własnego biznesu?
niejący budynek dawnej szkoły muzycznej, na- Tymczasem Johanna Altmann była właścicielprzeciw starostwa) ufundowany przez rybnicza- ką restauracji przy ul. Kościelnej. Jej szwagiernina Ferdynanda Haase. Trafiały do niego siero- ka Elfride Altmann prowadziła karczmę, a jej
ty z Górnego Śląska i dzieci z biednych rodzin, córka Louise została żoną Dawida Braunschwektórymi małżonkowie troskliwie się opiekowali. igera, który był rabinem w Rybniku w czasie
Sami przeżyli tragedię, gdy pod koniec pierwszej I wojny światowej. Potem przenieśli się do Opowojny zginął ich młodszy, 18-letni syn Günther. la. – Status samotnego mężczyzny jest dla Żyda
Utworzyli nawet fundusz jego imienia na rzecz dyskwalifikujący. Rabin bez żony nie miałby szanrybnickiego gimnazjum. Po tym, jak sprzedano sy na znalezienie posady – tłumaczy rybniczanochronkę, Katzowie wyprowadzili się do Byto- ka. Louise po śmierci męża wyjechała do Berlimia, a potem do Berlina, gdzie po śmierci męża na, skąd uciekła przez Kubę do Anglii. Jej ślubBetty została dyrektorem ośrodka dla ociem- ny posag – piękne meble z Rybnika – wciąż stoniałych. Przed tym budynkiem również parę lat ją w angielskim domu jej wnuka Richarda Woltemu wmurowano kamień pamięci. – W 1942 fe, o czym mogli się przekonać uczestnicy spow transporcie do Theresienstadt jechało 1016 tkania „Historia magistra vitae est” w muzeum.
Żydów, a przetrwało tylko 59. Wśród nich Betty.
W obozie przeżyła jeszcze półtora roku. Zmarła Mamusiu, ja przecież
w czerwcu 1944, w wieku 72 lat. Jeszcze w Berli- byłem grzeczny
Potomkowie rybnickich Żydówek żyją dziś
nie Betty załatwiła wizy do USA dla syna Lothara i jego rodziny. Dzięki temu jej potomkowie żyją w wielu częściach świata. – Cieszą się, że o ich

babciach i prababciach wciąż się w Rybniku
pamięta – mówi Małgorzata Płoszaj. Nie ma
wśród nich krewnych pięknej Geili Majerowicz, która mieszkała w kamienicy przy ul. Powstańców, wtedy Piłsudskiego, z mężem kapelusznikiem i dwójką małych dzieci – Esterą
i Bobim. – Mój zmarły niedawno sędziwy znajomy, który mieszkał w tej kamienicy, bawił się
z nimi – opowiada Małgorzata Płoszaj. Majerowiczowa z dziećmi zginęła w Auschwitz.
– Zastanawiam się, czy miała wybór. Czy poszła
z nimi do gazu, mocno je tuląc? Niewiele osób
wie, że w 1942 roku w Bełżcu działał obóz zagłady, w którym w czasie dziewięciu miesięcy zginęło 600 tys. Żydów! Dziś jest tam napis przywołujący słowa dziecka zamykanego w komorze: „Mamusiu, ja przecież byłem grzeczny, ciemno, ciemno”. Takie dzieci jak Ester i Bobi nie
wiedziały, co się dzieje, myślały, że to za karę.
W komorze w Bełżcu umierało się 30 minut, bo
nie stosowano tam cyklonu B, tylko wtłaczano
spaliny z rury wydechowej – mówi ze wzruszeniem Małgorzata Płoszaj.
Sabina Horzela-Piskula

Nie tylko żony swoich mężów
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informator
25 marca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
25.03

SOBOTA
7 kwietnia
7.04
SOBOTA

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W Europie ze Śląskiem” – widowisko artystyczne
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.

obraźni”. O godz. 18.00 – spektakl „Smocze gadanie” w wykonaniu dziecięcego teatru „Guziczek”.
• 11.00 – Halo! Rybnik: warsztaty ceramiczne • od 12.00 – Halo! Rybnik: Dzień Radia – pledla dzieci przedszkolnych.
nerowe studio Radia 90.
• od 13.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: • 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka PuRybnicki Festiwal Podróżników Karawana.
bliczna: „Na początku Bóg stworzył człowie• 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Premierowe
ka, ale widząc go tak słabym dał mu psa.
występy standaperów Tomasza Jachimka i
Zwierzęta w malarstwie (cz. I)” – wykład
Marcina Zbigniewa Wojciecha.
dr Jacka Kurka.
• 17.30 – Muzeum: Historia magistra vitae
8 kwietnia
NIEDZIELA
est? – wykład Kazimierza Pogłódka „Z RybNIEDZIELA
8.04
nika do Szkocji… drogi do niepodległości”
– historia gen. Leopolda Okulickiego i jego
• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 37.Vinyl
kapelana ppłk ks. Konstantego Pogłódka.
Swap – giełda płyt winylowych, kompak- • 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Ziotowych, nut, książek i wydawnictw muzyczłowe abc” – spotkanie z zielarzem Adanych oraz drobnego sprzętu muzycznego.
mem Opoką.
• 11.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Kino • 18.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niejak z bajki – „Dzieciak rządzi”.
wiadomiu – „Kopalnia fantazji” (zaję• od 13.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
cia muzyczno-taneczne dla dzieci przedRybnicki Festiwal Podróżników Karawana.
szkolnych).
• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Smocze ga12 kwietnia
danie” – premiera spektaklu w wykonaniu CZWARTEK
CZWARTEK
Dziecięcego Teatru „Guziczek”.
12.04

31 marca
SOBOTA
SOBOTA
31.03

PONIEDZIAŁEK
9 kwietnia
9.04
PONIEDZIAŁEK

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Cosi fan
tutte czyli tak czynią wszystkie, albo
szkoła kochanków” opera W.A. Mozarta (transmisja z Metropolitan Opera w
Nowym Jorku).

• 17.00 – Muzeum w Rybniku: „I nawet nie
wiem czy istniejesz…” – wernisaż wystawy nieżyjącego już artysty plastyka Józefa
Sowady z cyklu „In memoriam”.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Festiwal Sztuk
Pięknych Rybnik 2018 – wystawa prac autorstwa absolwentów ASP w Katowicach.

• 14.00 – Halo! Rybnik: spotkanie z Magdaleną i Maksymilianem Rigamonti (prezentacja książki „Echo” w ramach 15. Rybnickiego Festiwalu Fotografii).
• 15.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:
Bajkowa Niedziela – spektakl w wykonaniu dziecięcego Teatru Pacynki.
• 16.30 – Klub Energetyka: 15. Rybnicki
Festiwal Fotografii (w programie m.in.
spotkanie z Tomaszem Wysockim, Maciejem Moskwą i Krystianem Bielatowiczem,
szczegóły: www.festiwal.rybnik.pl).
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Od Kofty
do... Korcza” – koncert Michała Bajora.

27 marca
WTOREK
WTOREK
27.03

5 kwietnia
CZWARTEK
CZWARTEK
5.04
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Na kole przez ukraiński Karpaty” – spotkanie z rybnickim podróżnikiem Patrykiem Świtałą, autorem
bloga „Ślōnzŏk rajzuje”.
PIĄTEK
6 kwietnia
6.04
PIĄTEK
• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach:
Babski comber (pierwsza z cyklu 12. spotkań dla pań wzorowanych na górniczych
gwarkach).
• 19.00 – Brewera Beer and Cafe (w Teatrze
Ziemi Rybnickiej): „Bezkresne stepy Mongolii” – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kulczyną.
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WTOREK
10 kwietnia
WTOREK
10.04
• 12.30 – Zespół Szkół Budowlanych: Finał Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Daj mi słowo”.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spotkanie autorskie z dr. Józefem Musiołem, połączone
z promocją książki pt. „Wplątany w historię. Przemysław Ziemichód rozmawia z Józefem Musiołem”.
ŚRODA
11 kwietnia
11.04
ŚRODA
• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 6. Rybnicki
Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wy-

• 11.00 – Halo! Rybnik: spotkanie numizmatyków.
• 14.00 – Halo! Rybnik: Festiwal Sztuk Pięknych Rybnik 2018 (wystawa i warsztaty plastyczne).
• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Koncert charytatywny dla Oli (wystąpią: Carrantouhill, Corda, Piter Pan Beatbox, Trade
Mark, Pieprzyk).
• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Luiza Miller” – transmisja opera Verdiego z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
• 18.30 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Koncert zespołu Sonitus.

15 kwietnia
NIEDZIELA
NIEDZIELA
15.04
• 14.00 – Halo! Rybnik: Festiwal Sztuk Pięknych Rybnik 2018 (warsztaty prowadzone
przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach).
• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Bajkowa Niedziela” – scena Marka Żyły.
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kłamstwo”
– spektakl komediowy w reżyserii Wojciecha Malajkata z udziałem m.in. Izabeli Kuny
i Sambora Czarnoty.

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 6. Rybnicki
Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń
wyobraźni”.
• 10.30 – Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach:
Spotkanie z książeczką (zajęcia czytelniczo- PONIEDZIAŁEK
16 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
animacyjne dla najmłodszych).
16.04
• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: spotkanie z Szymonem Hołownią. • 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Festiwal Kultury Zdrowia „Pełnia Zdrowia” (wykłady do13 kwietnia
PIĄTEK
tyczące zdrowia, koncert i prezentacja pt.
PIĄTEK
13.04
„Świadomy pacjent – pierwszy krok do skutecznej profilaktyki zdrowia”).
• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Otwarcie Fe17 kwietnia
stiwalu Sztuk Pięknych Rybnik 2018.
WTOREK
WTOREK
• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Ryb- 17.04
nickie Forum Kultury (otwarte spotkanie
dla animatorów, twórców, organizatorów, • od 8.30 – Dom Kultury w Boguszowicach: 10.
odbiorców i pasjonatów kultury, szczegóły:
Rejonowy Festiwal Słowa – turniej recytawww.kultura.rybnik.eu).
torski oraz turniej „Wywiedzione ze słowa”.
• 19.00 – Żółty Młynek: „Pytania o Iran” – spo14 kwietnia
SOBOTA
tkanie z Kamilą Gruszką z cyklu „Podróże w
SOBOTA
14.04
nieznane w Żółtym Młynku”.
• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.
• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Tajniki aerodynamiki” (warsztaty).

18 kwietnia
ŚRODA
ŚRODA
18.04
• od 9.00 – Industrialne Centrum Kultury w
Niewiadomiu: Drugi Artystyczny Przegląd
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Twórczości Dziecięcej (przegląd taneczno-muzyczny).
• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje miejskie dla młodzieży i dorosłych).
• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „To my” – wernisaż wystawy rysunku i ceramiki uczniów Liceum Plastycznego w Żorach.
CZWARTEK
19 kwietnia
19.04
CZWARTEK
• od 9.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Drugi Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej.
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Z dikcjōnorzym na diktand ślōnskij godki” – nauka pisania po śląsku.
PIĄTEK
20 kwietnia
20.04
PIĄTEK
• 17.00 – Halo! Rybnik: Wytrych, czyli „Gość plus
Ktoś” – Wolna Inicjatywa Artystyczna „Wytrych” zaprasza na spotkanie poetyckie z udziałem Jacka Dudka i Leszka Sobeczko.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kasia Cailloux
Quartet (Kasia Cailloux – wokal, Przemysław
Pankiewicz – fortepian, Piotr Południak – kontrabas, Grzegorz Masłowski – perkusja oraz orkiestra symfoniczna Szkoły Szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery).

21 kwietnia
SOBOTA
SOBOTA
21.04
• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Warsztaty „Przy
kawie” – filcowane kołnierzyki.
• 15.00 – Halo! Rybnik: Record Store Day (spotkanie w ramach międzynarodowego święta
czarnej płyty, poświęcone fenomenowi wielkiego powrotu winylu).
• 16.00 – Przystań kajakowo-rowerowa „Aktywni” (ul. Ks. E. Szramka 11) – „Szantowanie
nad Rudą” w ramach 9. wielkiego sprzątania
rzeki Rudy (koncerty: Rafał Tomczyk, Sąsiedzi,
1 w skali Bueforta, Banana Bout oraz biesiada przy ognisku).
• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Mali
tropiciele wielkich przygód – warsztaty dla
dzieci – teatr „od kuchni”.
• 19.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Zabawa etno” dla dorosłych i
młodzieży.

Kulturalne adresy
PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42
22 132, www.teatrziemirybnickiej.pl;
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel.
32 42 52 016, www.dkboguszowice.pl;
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja
91B, tel. 32 42 16 222, dkchwalowice.biuro@

NIEDZIELA
22 kwietnia
22.04
NIEDZIELA

tanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz.
• 16.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Najciekawsza interpretacja utworu muzycznego polskich kompozytorów” – występ
uczniów Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych
w Rybniku oraz wystawa prac o tematyce mu- PONIEDZIAŁKI:
zycznej grupy fotograficznej „FotoSpichlerz”. • 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora – „Ignacy Loyola” (26 marca), „Cu• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Nasza
downy chłopak” (9 kwietnia), „Rozstamuzyczna podróż – występy zespołów wonie” (23 kwietnia), „Louise nad morzem”
kalnych, wokalno-instrumentalnych, solistów
(30 kwietnia).
i nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury.
• 19.00 – Halo! Rybnik: Klachy na placu (blueso- • 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” – „Trzy bilwo-jazzowy koncert podwórkowy w wykonalboardy za Ebbing, Missouri” (26 marniu zespołu Czarny Miś i opowieść Michała Paca), „Dziennik maszynisty” (9 kwietnia),
licy o rybnickim deptaku).
„Czwarta władza” (16 kwietnia), „Nigdy
cię tu nie było” (23 kwietnia), „Twarz”
PIĄTEK
27 kwietnia
(30 kwietnia).
27.04
PIĄTEK

imprezy

• 16.30 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Drugi Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej – występy laureatów i wręczenie nagród.
• 17.00 – Halo! Rybnik: Wieczór z tangiem argentyńskim (występ młodych muzyków pod
kierunkiem Tadeusza Kolorza oraz pokaz tańca w wykonaniu Iwony Wojciechowskiej i Antoniego Żoczka).
• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Music & Soul
Festival – spektakl „Skazany na Bluesa” o życiu Ryśka Riedla w wykonaniu Teatru Śląskiego w Katowicach.
• 17.30 – Klub Kultury „Harcówka”: „Jan i Mártha, czyli wspomnienie o chłopaku z Sosnowca” – koncert największych przebojów
Jana Kiepury i Márthy Eggert w wykonaniu Jo- • 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wieanny Wojnowskiej, Mieczysława Błaszczyka i
czór Sztuk (koncert zespołu Pieprzyk, wertria instrumentalnego.
nisaże wystaw malarstwa i fotografii Moni• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Kaki Juraszek).
łasznikof zaprasza! – wieczór kabaretowy
28 kwietnia
(w programie Kabaret Weźrzesz i Antoni Gor- SOBOTA
SOBOTA
goń Grucha).
28.04

23 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
23.04

• od 8.00 – Hala widowiskowo-sportowa w Boguszowicach: Drugie Otwarte Mistrzostwa
Województwa Śląskiego Polskiego Związku
Tańca Freestyle.
• 18.00 – Halo! Rybnik: Śladem dzielnicy
Chwałowice (projekcja filmu „Jerzy Malcher – między Londynem a Rybnikiem” i prelekcja dr. Jana Krajczoka „Opowiadaj własną
historię po swojemu, bo inaczej inni opowiedzą ją źle” – o Chwałowicach w trybach
wielkiej historii).
• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Scena
Dorosłego Widza – spektakl „Wiwisexia” w
wykonaniu Teatru Korez z Katowic.
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert Przemek Strączek Trio.
• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kopciuszek”
– transmisja opery Masseneta z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

cotygodniowe

CZWARTKI
• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z
muzyką na żywo.
PIĄTKI
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Lajtowe kino (projekcje: 13 i 20 kwietnia).

wystawy

• Biblioteka, oddział dla dzieci oraz filia na Paruszowcu i na Nowinach – Ogólnopolskie czy-

• 9.00 – Muzeum: „Rybniczanie” – konferencja
naukowa, której tematem będą losy mieszkańców Rybnika.

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria sztuki:
„Navigare necesse est” (do 4 kwietnia),
prace absolwentów ASP w Krakowie
(od 9 kwietnia do 27 kwietnia). Galeria Oblicza: „Najlepsze” (do 15 kwietnia), „To my” od 18 kwietnia do 6 maja.
w Muzeum: „In memoriam” – prace Józefa Sowady (od 9 kwietnia do 11 maja).
w Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach:
„Portrety zwierząt III” – wystawa malarstwa Brygidy Przybyły (od 3 do 30
kwietnia).
w Biblioteka na Smolnej: „Poszukiwacze
śladu” – wystawa rysunku Wojciecha
Kazimierczaka (do 30 kwietnia).
w Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Pocztówka ze Śląska” – wystawa fotografii Sebastiana Wiśniewskiego (od 16 kwietnia do 30 maja).
w Dom Kultury w Chwałowicach: wystawy Moniki Jonak i Tomasza Kozika (do
22 kwietnia), Bartosza Stróżyńskiego
(od 7 do 24 kwietnia) i Moniki Juraszek (od 27 kwietnia).

gmail.com
• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary
23, tel. 32 43 31 065, www.dkniedobczyce.pl;
• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu,
ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755, www.
dkniewiadom.eu;
• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19,
www.harcówkarck.pl
• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423,
www.muzeum.rybnik.pl;
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41, www.biblioteka.rybnik.pl
• Biblioteka filia nr 4 Paruszowiec-Piaski, ul. Za
Torem 3b
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego
23, tel. 32 422 40 88.

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji PGE Energia Ciepła,
ul. Podmiejska 1, (tel. 32 42 10 300),
• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439
22 00.
Lokale, kluby, OŚRODKI:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Żółty Młynek, ul. św. Jana
• Brewera Beer and Cafe – Plac teatralny 1

• 10.00 – Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach:
Swap książkowy – plenerowa wymiana książek w ramach Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich.

24 kwietnia
WTOREK
WTOREK
24.04
• 19.00 – Żółty Młynek: Podróże w nieznane –
koncert Mustapha El Boudani i pokaz filmu Elwiry Surdy „Przestrzeń rzeczy niesamowitych”.

25 kwietnia
ŚRODA
ŚRODA
25.04
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w teatrze
– koncert Dan Tepfer Trio.
CZWARTEK
26 kwietnia
CZWARTEK
26.04

PONIEDZIAŁEK
30 kwietnia
30.04
PONIEDZIAŁEK

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika
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Ekonomik w konkursie

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
biorą udział w konkursie organizowanym przez rybnicki Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 19 lutego odbył się
etap szkolny drugiej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Start do własnego biznesu” – „E-biznes
dziś i jutro”. Ma on propagować wśród młodzieży subregionu zachodniego wiedzę ekonomiczną, innowacyjność
i e-biznes. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas ekonomicznych i logistycznych rybnickiego Ekonomika, a do
finału zakwalifikowały się dwie drużyny. Odbędzie się
on 26 marca w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Kampusie. Konkurs honorowym patronatem objął prezydenta Rybnika.

Mecenasi w szkole

„łowcy” burz Wojciecha Pilorza, który przybliżył uczniom
mechanizm i dynamikę powstawania burz.

Baj w Krakowie

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia” –
zgodnie z tą myślą zespół teatralny Baj ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ,,Szkoła Życia” sięgnął po kolejny sukces. Prowadzony przez Monikę Ryszkę Baj zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Albertiana”. 19 marca podczas uroczystego finału wystąpił na deskach Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie. Zwycięstwo zapewnił im ,,Deszczowy poranek” – autorski spektakl oparty na muzyce i ruchu, opowiadający o tym, w co można się bawić w nudny deszczowy dzień dzięki nieograniczonej wyobraźni. Udział w ,,Albertianie” to niepowtarzalna okazja do występu na scenie

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich odbywają się warsztaty dotyczące podstaw prawa. Przewodnikami po tej niełatwej tematyce są absolwenci szkoły, obecnie rybniccy adwokaci. Warsztaty wprowadzające do prawa prowadzą mecenasi Michał
Mizioch i Patrycja Kosidło-Pardej. Odbywają się one w ramach lekcji „Wiedzy o społeczeństwie” w dwóch klasach
pierwszych. W czasie zajęć młodzież poznaje prawa przysługujące osobie wchodzącej w dorosłość, ale też najważniejsze zasady prawa cywilnego, karnego czy konsumenckiego. Atutem tych interaktywnych lekcji są przykłady z życia wzięte oraz symulacja rozprawy karnej.
krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie grali
najwięksi aktorzy, ale przede wszystkim do pokazania puMają predyspozycje?
bliczności, że niepełnosprawność intelektualna nie stano22 lutego w ramach dnia otwartego w Zespole Szkół wi bariery dla przekazywania radości i wzruszeń.
nr 5 w Niedobczycach zorganizowano I Rybnickie Mistrzostwa Predyspozycji Zawodowych Gimnazjalistów.
Po niemiecku
Wzięło w nich udział ponad 90 gimnazjalistów, a w zorganiTrzecia edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Piozowanych w ramach mistrzostw konkursach zwyciężyli: Ni- senki Niemieckojęzycznej „Deutsch macht Spaß” w Glikola Mazgaj z SP nr 9 (konkurs fryzjerski), Sebastian Grzon- wicach, w ramach Dnia Mniejszości Narodowych i Etka z SP nr 35 (florystyczny), Paulina Niwelt z ZSzP nr 14 nicznych, zakończyła się sukcesem rybniczan. Ucznio(weterynaryjny) oraz drużyna „Emeryci i młodziki” (tur- wie z niedobczyckiej SP nr 21 zwyciężyli w dwóch kategoniej sportu elektronicznego). Warto dodać, że dyrekcja riach: Wiktoria Rupa (wiersz – klasy od I do IV) i Olaf KaZS nr 5 zastanawia się właśnie nad uruchomieniem klasy sprzyk (wiersz – klasy starsze). Na trzecim miejscu podium
o profilu informatycznym z elementami e-sportu, który sta- znaleźli się również inni reprezentanci tej szkoły: Zuzanna
je się coraz popularniejszy i może okazać się niezłym źró- Zimoń (wiersz) oraz Jan Bizgwa i Paweł Madej (piosenka).
dłem dochodu. Gimnazjaliści biorący udział w szkolnych W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 181 młodych
mistrzostwach zwiedzili też ZS nr 5 i wysłuchali prelekcji artystów. Część z nich wykonywała piosenki niemieckojęo zawodach, w których kształci placówka. Przypomnijmy, to: zyczne w różnych aranżacjach muzycznych, pozostali potechnik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, stawili na niemiecką poezję. Uroczyste wręczenie nagród
technik weterynarii, technik informatyk oraz nowość – liceum odbyło się 8 marca.
z innowacją dziennikarstwo radiowe.

Europa na ulicy

Cztery uczennice I Liceum Ogólnokształcącego „Powstańców” wzięły udział w pierwszym ogólnopolskim konkursie „Europa z naszej ulicy”, zorganizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Drużyna
w składzie: Anna Bomba, Martyna Legieć, Izabela Makosz
i Paulina Nitner, najpierw stworzyła autorski projekt na temat działalności Unii Europejskiej w naszym regionie, który spodobał się jurorom w Warszawie. W kolejnym etapie
licealistki opracowały trzy makiety z obiektami sfinansowanymi z unijnych środków i przeprowadziły sondę uliczną na ten temat. Swój projekt nazwały „Exegi monumentum, czyli wpływ funduszy unijnych na standard życia rybniczan”. O efektach swoich działań opowiedziały w Warszawie, gdzie spośród 11 występujących w finale drużyn,
cztery uznano za zwycięskie; wśród nich I LO. W nagrodę
dziewczyny z polonistką Joanną Miksztą pojadą na wycieczkę do Brukseli.

Rysują, bo czytają

13 marca w Zespole Szkół Urszulańskich wręczono
nagrody laureatom międzyszkolnego konkursu na plakat promujący czytelnictwo „Czytam, bo…”. Na konkurs wpłynęło 120 prac z regionu, m.in. z Pieców, Rybnika, Świerklan, Wodzisławia i Żor. Nadesłali je młodzi ludzie w wieku od 6 do 18 lat. Jury przyznało 24 nagrody,
6 wyróżnień, a 34 prace zakwalifikowało do pokonkursowej wystawy. Wśród zdobywców aż ośmiu równorzędnych pierwszych miejsc byli też reprezentanci szkół z naszego miasta: Maja Wojewodzic (SP nr 22), Natalia Pudło
(SP nr 35), Julia Gwózdź (V LO), Antonina Żukowska i Łucja Okoń (Urszulanki) oraz Anna Olma (Mechanik), która
otrzymała też nagrodę publiczności. Nagrodzone prace
będzie można oglądać najpierw w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku, a latem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przedszkolak potrafi
Chronią najmłodszych

Chwałowickie Przedszkole nr 14 jest pierwszą placówką w mieście, która otrzymała certyfikat „Chronimy
dzieci”. Jest on przyznawany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom, które
wprowadzają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Mowa m.in. o ustaleniu procedur w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone w domu, o ochronie jego danych osobowych i wizerunku, o bezpiecznym
dostępie do internetu i dopracowaniu relacji na linii dziecLampka zostanie w Rybniku
Żywioły pod kontrolą
Wojciech Karolewicz, uczeń Zespołu Szkół Tech- ko – pracownik placówki. – Pracownicy są przeszkoleni
27 lutego w Zespole Szkół Urszulańskich odbyła się nicznych, wygrał ósmą Olimpiadę Wiedzy Górniczej z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzietrzecia edycja Międzypowiatowego Konkursu Interdy- „O Złotą Lampkę”, której finał odbył się 15 marca ci i wiedzą, jak na nie reagować. Przedszkole oferuje dziescyplinarnego „W świecie żywiołów”. Uczniowie gimna- w „Tyglu”. 12 finalistów przystąpiło do części pisem- ciom i rodzicom edukację na temat ochrony najmłodszych
zjów w parach rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, bio- nej, a najszybsi oddali swoje testy już po 6 minutach. przed krzywdzeniem. W ten sposób przedszkolaki zdobylogii, geografii i matematyki, których tematem był ogień. Poziom części ustnej nie był już tak wysoki, ale zdaniem wają wiedzę na temat unikania zagrożeń i możliwości uzyDodatkowo w trakcie konkursu młodzież z Zespołu Szkół organizatorów, uczestników zwyczajnie zjadła trema, skania pomocy i wsparcia – wyjaśnia koordynatorka proUrszulańskich wykonywała doświadczenia laboratoryjne gdyż odpowiadali na pytania w obecności przedsta- gramu Jolanta Sambok, nauczycielka z P nr 14.
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. wicieli spółek górniczych, naukowców i specjalistów
Wśród laureatów byli też uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 z branży. Ostatecznie Wojciech Karolewicz o jeden punkt
„Frycza”: Bartosz Poniewierka, Milan Wowra, Klaudia Ja- wyprzedził Daniela Śpiewoka z Zespołu Szkół Ogólnomicka i Piotr Maciejończyk. Konkurs zakończyła prelekcja kształcących w Pawłowicach i Marcina Latochę z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Finaliści zostali zwolnieni
z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Olimpiadę zorganizowali wspólnie
rybnicki ZST i Politechnika Śląska. W tej edycji uczestniczyło 14 szkół z województwa śląskiego oraz placówki
z Ostrowa, Łęcznej i Lubina.
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Dekada robotów

Uwagę Krzysztofa Piontka (z prawej), pomysłodawcy rybnickiego turnieju robotów, przykuła
drukarka 3D stworzona przez Marka Mrukwę z Tygla (z lewej)

ków. Są tutaj przedstawiciele 52 placówek, którzy rywalizują w 14 konkurencjach. Największym zainteresowaniem cieszy się przypominająca zapasy konkurencja sumo oraz line follower, w której robot pokonuje wyznaczoną białą linią trasę na czas – wyjaśnia dyrektor Grażyna Kohut. Wśród
zwycięzców byli też reprezentanci Rybnika – drużyna Akademii Technicznej Małolata oraz dwa zespoły gospodarzy. Warto dodać, że uczniowie Tygla okazali się bezkonkurencyjni w kategorii line follower for lego
enhanced (robot zbudowany z lego pokonuje trasę z przeszkodami),
w której trzy drużyny ZST zajęły wszystkie miejsca na podium (szczegółowe wyniki na stronie www.roboticctournament.pl). Nagrodę publiczności zdobyli studenci z Politechniki Wrocławskiej, którzy zbudowali zdalnie sterowanego robota podwodnego. – Dziś wyzwaniem jest głębia oceanów, która – jak się szacuje – zbadana jest ledwie w czterech procentach.
Dzięki naszemu robotowi może się to zmienić – mówi z przekonaniem Jakub Chmielewski z koła naukowego Robocik, działającego przy Politechnice Wrocławskiej.
(S)
Ogłoszenie płatne

Krzysztof Piontek miał 14 lat, kiedy zaczął konstruować pierwsze urządzenia elektroniczne. – Pojechałem na zawody do Wrocławia i tak mi się
tam spodobało, że postanowiłem zorganizować podobny turniej w Rybniku. Wtedy w Polsce było ich ledwie kilka, ale poszedłem do pani dyrektor
ze swoją propozycją. Pomysł się jej spodobał, choć na początku była trochę nieufna, ale przecież trudno jej się dziwić – byłem w końcu pierwszoklasistą, a chciałem zorganizować turniej robotów – wspomina Krzysztof
Piontek. – Miałam pewne obawy i porozumiałam się nawet z jego z rodzicami; zaręczyli, że wszystko będzie w porządku, i tak było. Dziś nie żałuję, że się zgodziłam, tak jak on nie żałuje, że wybrał naszą szkołę – mówi
Grażyna Kohut. Krzysztof Piontek na Śląsk przyjeżdża dziś okazjonalnie.
Skończył elektronikę na politechnice we Wrocławiu i w Niemczech i dziś
zajmuje się projektowaniem elektroniki. – Chodzę do pracy z przyjemnością. Dlatego cieszę się, kiedy spoglądam na coraz młodszych uczestników
tego turnieju i widzę ich wyjątkową pasję. Wierzę, że przynajmniej część
z nich będzie w przyszłości pracowała, robiąc to, co naprawdę lubią – mówi
Krzysztof Piontek, który z uznaniem wypowiada się o pomysłach swoich młodszych kolegów. Jego uwagę przykuła drukarka Marka Mrukwy,
drugoklasisty z Tygla. – To jest drukarka 3D zrobiona z części wydrukowanych przez drukarkę 3D. Powstawała około pół roku. Samo drukowanie i dobieranie części zajęło jakieś dwa miesiące. Idea była taka, by pomóc niepełnosprawnej kuzynce naszego kolegi, stąd pomysł na drukarkę,
którą można poszerzać, wydłużać i podnosić, tak żeby wydrukować wszystko, czego potrzebujemy. Nawet tak duże elementy, jak na przykład proteza
nogi – mówi Marek Mrukwa. Uczestnicy turnieju nie tylko prezentowali w ZST swoje roboty, ale przede wszystkim rywalizowali. – Mamy największą jak dotąd liczbę robotów – 385. I 300 uczestników z Polski, Niemiec, Włoch, Słowacji, Czech i Rumunii. Naszą szkołę reprezentuje 30 robotów przygotowanych przez 17 uczniów, ale cieszy nas przede wszystkim to,
że turniej stał się tak popularny i łączy całe pokolenia – od dzieci po dziad-

Sabina Horzela-Piskula

– Dziesięć lat temu nie bardzo wiedziałam, z czym to się je
– przyznaje Grażyna Kohut, dyrektorka Zespołu Szkół
Technicznych, która jednak pozwoliła ówczesnemu
pierwszoklasiście zorganizować w szkole pierwszy turniej
robotów. Tym uczniem był Krzysztof Piontek, dziś elektronik
pracujący na Pomorzu, który dekadę temu zaprosił do
Tygla konstruktorów 30 robotów rywalizujących w jednej
tylko konkurencji. W czasie marcowej 10. edycji „Robotic
tournament 2018” konkurencji było już 14, a robotów – 385.

Recytacja z nagrodami

13 marca w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się
Miejski Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VII szkół
podstawowych oraz klas gimnazjalnych. W przesłuchaniach wzięło udział 16 uczestników, których występy oceniło jury w składzie: Jadwiga Demczuk-Bronowska, Karina
Abrahamczyk-Zator i Mateusz Banaszkiewicz. Tym razem jurorzy postanowili
przyznać pierwsze miejsce ex aequo Paulinie Stachak z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 oraz Alicji Dziopie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Boguszowicach. Zwyciężczynie, podobnie jak laureatki drugiego i trzeciego miejsca,
czyli Magdalena Szweter (ZS-P nr 9) i Emilia
Byrska (ZS-P nr 4), będą
reprezentować miasto
w regionalnym konkursie recytatorskim. Przesłuchania odbędą się 9
i 10 kwietnia w Teatrze
Korez w Katowicach.

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

7 kwietnia (sobota)
od 9.00 do 12.00

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
ul. Kościuszki 23 | www.zsme.pl
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– W 2015 roku Rajd Dakar wygrał Polak w średnim wieku, który w latach 70. i 80.
codziennie pokonywał jakieś przeszkody. Polak, który nie miał ani łatwego, ani wygodnego
życia, który musiał czekać na pomarańcze do najbliższych świąt, a na swoje pierwsze
adidasy i prawdziwe jeansy nawet kilka lat. Dakar wygrał człowiek, którego pierwsze 30
lat życia wyposażyło w kapitał, jakim jest dzielność – mówił o sobie Rafał Sonik, mistrz
rajdowy, przedsiębiorca i milioner, podczas listopadowego spotkania z rybnickimi
studentami Uniwersytetu Ekonomicznego.
Jeden z najbogatszych Polaków doskonale pamięta swoją pierwszą transakcję. Miał wtedy sześć
lat, mieszkał z rodzicami w kawalerce na nowohuckim osiedlu, w świecie, w którym luksusem
były nie tylko pomarańcze i banany, ale też kultowy samochodzik na resorach typu matchbox,
z trudem zdobyty przez rodziców. Chłopak bez
wahania wymienił go jednak na notes, bo chciał
się uczyć pisać. Przełomowy moment przyszedł
nieco później, gdy 14-latek trenował w międzyszkolnym klubie narciarskim i na Gubałówce skradziono mu sprzęt narciarski. – Rodzice nie mieli
pieniędzy na nowy, ale kupili mi go, zapożyczając
się u dziadków. Postanowiłem wtedy, że na kolejny sprzęt zapracuję już sam – wspominał. Okazja
nadarzyła się już kilka miesięcy później na Kasprowym Wierchu. – Usłyszałem, jak narciarze
z polskiej kadry rozmawiają o nowych nartach,
jakie dostaną od Polskiego Związku Narciarskiego. Zapytałem więc, czy odsprzedają mi swoje stare narty. Pomyślałem, że jeśli je naprawię i sprzedam z zyskiem, zarobię na własny sprzęt i wyjazdy – wspomina. Przez dwa lata krakowski licealista kupował narty od polskiej kadry po około 25
dolarów za parę (ówczesna miesięczna pensja),
naprawiał je, wykorzystując plastikowe wiadra,
które ciął na paski i topił, nanosząc plastik na
powierzchnię nart i sprzedawał po 100 dolarów.
Kiedy Rafał Sonik miał 16 lat, kupił swój pierwszy samochód. Był 1982 rok.

Od wstydu do dumy

146 kandydatów na 15 miejsc, a jednak krakowianin dopiął swego i został studentem handlu zagranicznego. – To mi nie wystarczyło – powie po latach rybnickim studentom. W 1986 roku
założył więc swoją pierwszą firmę, mimo iż wówczas taką możliwość mieli tylko absolwenci wyższych uczelni. Oficjalnie więc właścicielem firmy,
zajmującej się sprzętem sportowym, została jedna
z absolwentek Akademii Ekonomicznej w Krakowie. – Sprowadzałem do Polski tysiące, a potem setki tysięcy par sprzętu sportowego, a moimi klientami były duże państwowe sieci handlowe, jak SPHW,
czyli Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, i katowickie wojewódzkie WPHW – opowiadał Sonik. Kiedy jednak zbankrutowały, przedsiębiorca musiał gdzieś sprzedać sprowadzony towar.
Tak powstał pierwszy w Krakowie prywatny dom
towarowy Elefant, a 24-latek został pracodawcą
400 osób. – Kolejka chętnych ciągnęła się przez całą
ulicę. O 400 miejsc pracy ubiegało się około tysiąca osób. To był jeden z najważniejszych momentów
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Arch. prywatne

Dakar łamie najtwardszych

Na biało czerwonym kasku, w którym startuje, oprócz nazwi-

w moim życiu, bo historia, która rozpoczęła się kraska i grupy krwi ma też inne bliskie sercu symbole, m.in. serdzieżą nart w Zakopanem i moim ogromnym wstyduszko WOŚP
dem, zakończyła się chwilą dumy z tego, co już udaDakarze płaczą i nikt się tego nie wstydzi. Dakar
ło mi się osiągnąć. Tamtą chwilą podzieliłem się
eliminuje liderów oraz uczy pokory, podobnie jak
z rodzicami – mówił Sonik w Rybniku.
ojcostwo i macierzyństwo – mówi tata 20-miesięcznego pierworodnego syna Gniewka.

Hamburger za miliony

– To był telefon od przedstawiciela sieci McDonald’s – wspomina Rafał Sonik. Zaproponował:
zainwestuj 10 mln dolarów, a wejdziemy do Polski, będziemy partnerami i zainwestujemy kilkadziesiąt razy więcej. Z niemałym wysiłkiem udało
się podjąć to wyzwanie i na początku lat 90. krakowianie mogli już jeść pierwsze kultowe hamburgery. Dwa lata później 28-letni Sonik pojechał do
Londynu na rozmowy z przedstawicielami Shella
i British Petroleum. Na współpracę fifty-fifty zdecydowało się BP, doceniając pasję, pracowitość
i ambicję Sonika. – W sierpniu 1995 roku otworzyliśmy na Śląsku pierwszą stację benzynową BP,
a w roku 2000 mieliśmy ich już 160. Kiedy sprzedawałem ten biznes, mieliśmy ponad miliard dolarów
obrotu, prawie 4000 zatrudnionych i oprócz paliw
sprzedawaliśmy asfalty, bitumiki i chemikalia. Dziś
Sonik koncentruje się na Gemini Holding, spółce,
która zajmuje się budową i zarządzaniem wielkimi centrami handlowymi, ale krakowianin działa
też w branżach IT, farmaceutycznej czy deweloperskiej. – Zrozumiałem, że aby być spełnionym człowiekiem, nie mogę wyłącznie pracować – mówił studentom. Zamienił więc fotel na quada.

Się ma, się daje

– Warto dzielić się swoim życiowym sukcesem
z innymi – mówi Sonik filantrop, który od ponad
20 lat wspiera krakowskie Stowarzyszenie Siemacha zajmujące się opieką nad dziećmi. Na biało-czerwonym kasku, w którym startuje w rajdach,
oprócz nazwiska i grupy krwi ma również inne bliskie sercu symbole. – Serducho WOŚP-u, bo to największy na świecie fenomenalny projekt społeczny,
i logo Siemacha, stowarzyszenia, na które przeznaczyłem już kilkanaście milionów dolarów i jestem
z tego bardzo dumny. Mam też logo Świetlikowa, tyskiego hospicjum dla dzieci – wylicza. Rybnickim
studentom biznesmen mówił, że kluczowa w pokonywaniu wszelkich trudności jest fundamentalna motywacja. Sonik zbudował ją dzięki rodzinie
i przyjaciołom, którzy w niego wierzą, ale nie tylko. – W kieszeni rajdowej kurtki, w foliowym worku
zawsze mam czyste biało-czerwone rękawiczki. Kiedy dojeżdżam do mety rajdu i mam szansę na zwycięstwo, choć jestem cały brudny, zakładam je i pokazuję gest, którego jestem spadkobiercą – gest Viktorii, symbol zwycięstwa i Solidarności, najważniejszy gest, jaki Polska podarowała światu w 1980 roku,
polscy robotnicy zaczęli obalać komunizm. Nie
Mężczyźni płaczą na Dakarze kiedy
mieli żadnych szans, ale wierzyli, że mogą zmienić
Był pierwszym Polakiem, który w 2015 roku
swoje życie, a przy okazji zmienili też i nasze – mówi
indywidualnie wygrał legendarny terenowy Rajd
51-latek, który po raz dziesiąty wziął udział w RajDakar. Wcześniej trzykrotnie stawał na podium
dzie Dakar. Jego 40. edycja, która ruszyła w stycztej morderczej rywalizacji, która zawsze toczy
niu w Limie, nie zakończyła się jednak dla Sonisię w ekstremalnie trudnych warunkach, wymaka szczęśliwie – na jednym z etapów krakowian
ga pokonywania codziennie setek kilometrów w
miał wypadek i złamał nogę, co wyeliminowało go
nieznanym terenie, gdzie zawieść może nie tylz dalszej rywalizacji.
ko quad, ale i własny organizm. – NajtrudniejSabina Horzela-Piskula
szy na świecie Rajd Dakar został tak wymyślony,
aby złamać każdego, nawet
Rafał Sonik był pierwszym Polakiem,
najtwardszych z najtwardktóry w 2015 roku indywidualnie wygrał
szych, a przecież nikt z nas
legendarny terenowy Rajd Dakar
nie jest tytanem. W 2016
roku w Boliwii na wysokości 4,5 tys. metrów odpadła
mi część silnika. Boliwijczycy przynieśli kawę i koc,
ale ta awaria mnie złamała
i byłem naprawdę w kiepskiej formie. Mężczyźni na
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Emitowany nie tak dawno w TVP serial „Bodo” nie był wielkim sukcesem
artystycznym, przypomniał jednak blaski i cienie kariery, a także dramatyczne
wojenne losy Eugeniusza Bodo, największej z międzywojennych gwiazd
ówczesnego show-biznesu.

Kordek jak Bodo

Na niezwykłej historii tego charyzmatycznego artysty oparto też pokazany w Teatrze Ziemi Rybnickiej muzyczny spektakl,
w którym w jego postać wcielił się popularny śpiewający aktor Dariusz Kordek. Nie da
się ukryć, że Kordek ma nie tylko podobną
barwę głosu, typ urody, ale i sporo uroku
osobistego, z którego znany był Bodo. Nieśmiertelne przeboje i tańce z epoki przeplatały się z dramatycznymi scenami z życia
Piotr Bukartyk

Dariusz Kordek (na pierwszym planie) nie tylko zagrał
w musicalu „Bodo” tytułową rolę, ale zaangażował się
w produkcję i realizację spektaklu

gwiazdora i wideoprojekcjami, tworząc interesujący, barwny, ale i refleksyjny spektakl
przybliżający postać artysty. W przygotowanie musicalu „Bodo” zaangażowany był
Dom Kultury w Rawiczu, udowodniając, że
i mniejsze ośrodki mogą udanie wspierać artystyczne przedsięwzięcia. To dobrze rokuje
przed zaangażowaniem się TZR w produkcję „Dracha” według Szczepana Twardocha,
o czym już informowaliśmy. Oczywiście, to
dwie różne artystyczne bajki, ale podobny
mechanizm, który wzbogacić może kulturalny pejzaż miasta.
(r)

Z mistrzem Dębskim po irlandzku
W Irlandii to chyba najbardziej radosny dzień w roku. 17 marca serwowane są tu hektolitry zielonego piwa i złotej whisky,
a wznoszący toasty na cześć patrona Zielonej Wyspy Irlandczycy i tłumnie odwiedzający ich kraj turyści bawią się podczas
barwnych parad, koncertów i pokazów irlandzkich tańców.

Wacław Troszka

Dzień św. Patryka, narodowe i religijne święto Irlandii, jest jednym z najchętniej i najliczniej obchodzonych świąt na całym świecie.
Za sprawą rybnicko-żorskiej grupy Carrantuohill, która od ponad trzydziestu lat z powodzeniem gra muzykę celtycką, tradycja ta jest
obecna również w naszym mieście. Co roku
w połowie marca zespół zaprasza do Teatru
Ziemi Rybnickiej uznanych artystów i muzyków, z którymi na scenie celebruje to radosne święto. Tym razem Carrantuohillom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadził Michał Gajda. Za pulpitem stanął również Krzesimir Dębski, który
zachwycił publiczność nie tylko swym kunsztem dyrygenckim. Ten uznany i niezwykle ceniony kompozytor, mający w swym dorobku
ponad sto utworów symfonicznych i kameralnych, a także muzykę do ponad dziewięćdziesięciu filmów, seriali, dokumentów i animacji,
pokazał się jako urodzony jazzman, jodłujący
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improwizator, grający na skrzypcach i fortepianie multiinstrumentalista oraz, ku zaskoczeniu wielu, pełen humoru showman. Artyści, wśród których były również dwie wokalistki:
Anna Jurksztowicz (prywatnie żona Dębskiego) i Anna Buczkowska, zaserwowali publiczności prawdziwą fuzję dźwięków. Były więc tradycyjne utwory irlandzkie i kompozycje z najnowszej płyty zespołu Carrantuohill „Zielona
droga”, w tym piosenka „Iść w stronę słońca”
z repertuaru grupy 2 plus 1 w nowej, celtyckiej
aranżacji. Sporą część wieczoru wypełniła muzyka filmowa i piosenki, które Krzesimir Dębski skomponował do polskich filmów i seriali,
m.in. „Jazda polska” i „Dumka na dwa serca”
z „Ogniem i mieczem”, „Rzeka wspomnień”
z filmu „W pustyni i w puszczy” czy tytułowy
utwór z serialu „Na dobre i na złe”. Publiczność usłyszała też „Trojaka jubileuszowego”,
którego dwa lata temu Dębski sprezentował
Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicz-

nej w Nowym Sączu na jej sześćdziesiąte urodziny. Artyści sięgnęli również po twórczość
Ogdena Nasha, a w zasadzie literackie wariacje Stanisława Barańczaka, który przetłumaczył
słynny czterowiersz tego amerykańskiego poety, tytułując go „Refleksje na temat przełamywania lodów przy nawiązywaniu stosunków towarzyskich”. Na podstawie oryginalnego tekstu
Nasha, który brzmi „Candy is dandy; But liquor is quicker”, Barańczak stworzył dwanaście
wariantów tłumaczenia, które przy aplauzie
publiczności wyśpiewała Anna Jurksztowicz.
Dla wielu osób, które w doskonałych humorach opuszczały salę TZR, słowa, które padły
ze sceny: „Tort podany na tacy Jest cacy; Whisky wlana do wnętrza Jest prędsza” albo „Po toniku – Brak wyniku; Po ginie – Rezerwa ginie”,
stały się trudną do odparcia zachętą do dalszego celebrowania irlandzkiego święta.
(D)

Do wspólnego świętowania Dnia św. Patryka zespół Carrantuohill zaprosił
Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną, Annę Jurksztowicz i Annę Buczkowską
(na zdjęciu) oraz Krzesimira Dębskiego, który zasiadł przy fortepianie, zagrał
na skrzypcach i na zmianę z Michałem Gajdą poprowadził muzyków z młodzieżowej orkiestry
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Na dwie, cztery i więcej nóg
Jacek Galewicz WJAMM Photo

Najpierw na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej, a tydzień później
na scenie Domu Kultury w Boguszowicach. Prawie półtora tysiąca
tancerzy w wieku od pięciu do trzydziestu kilku lat wzięło udział
w dwóch zorganizowanych w marcu tanecznych festiwalach.
4 marca w TZR wystartowała szósta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika „Viverso”; zatańczyło
1100 tancerzy amatorów, trenujących na co dzień w domach
kultury, prywatnych szkołach
tańca i klubach sportowych.
Na rybnicki turniej przyjechali
z całego Śląska, ale też z Łańcuta, Krakowa, Poznania i Dębicy. Trwające kilkanaście godzin prezentacje oceniała czteroosobowa komisja sędziowska, która przyznając punkty brała pod uwagę trzy kryteria: wartość techniczną, artystyczną oraz kompozycję programu. – Wachlarz elementów,
które podlegają ocenie, jest barW Domu Kultury Boguszowice, gdzie po raz pierwszy zorganidzo szeroki. Sędziowie punktują
zowano festiwal „Na dwie i cztery nogi” wystąpiło niemal 300
np. to, czy kroki i elementy tańsolistów i tanecznych duetów
ca są dostosowane do wieku
i stopnia zaawansowania tancerza oraz
Ciekawostką okazał się występ dwóch
tematu prezentacji albo czy występ mie- duetów, które zaprezentowały cieszący
ści się w kategorii, do której został zgło- się w Polsce coraz większą popularnoszony. Taniec artystyczny rządzi się inny- ścią pole dance. To rodzaj wymagającemi regułami niż tzw. street dance, czyli ta- go siły i dużej sprawności fizycznej tańniec uliczny. Jeszcze inaczej wygląda pre- ca akrobatycznego, który szerzej znazentacja w kategorii show dance, gdzie ny jest jako taniec na rurze. – To jedne
wymagane są rekwizyty, scenografia i te- z prezentacji, które nas pozytywnie zaskomat przewodni wytańczonej historii. Jury czyły, a nawet zachwyciły – dodaje Izaocenia też dobór i estetykę kostiumów, za- bela Barska-Kaczmarczyk.
chowanie tancerza na scenie oraz emoRybnicki turniej cieszy się wśród tancje, jakie wzbudza jego występ – wyjaśnia cerzy na tyle dużą popularnością, że już
Izabela Barska-Kaczmarczyk z działają- po dwóch tygodniach od uruchomienia
cego w Teatrze Ziemi Rybnickiej studia zapisów lista uczestników „Viverso” zotańca Vivero.
stała zamknięta. – Z roku na rok zgłaRóżnorodność, wysoki poziom i duża sza się więcej solistów i duetów. Ze wzglęliczba pokazów w trzech kategoriach du na ograniczoną liczbę miejsc nie mowiekowych oraz kilkunastu stylach ta- gliśmy przyjąć wszystkich, którzy chcienecznych sprawiły, że podczas tegorocz- li wystąpić w TZR – dodaje. I to z myślą
nej imprezy wręczono nie jedną, a kilka- o nich 10 marca w Domu Kultury w Bonaście nagród Grand Prix. – Rok temu tę guszowicach po raz pierwszy zorganinagrodę odebrał zespół z Dębicy, tym ra- zowano festiwal tańca „Na dwie i cztezem Grand Prix przyznano w każdej kate- ry nogi”, w którym udział wzięło niemal
gorii wiekowej. Z roku na rok poziom fe- 300 tancerzy, którzy zaprezentowali postiwalu rośnie, a gdy mamy ponad tysiąc nad 340 programów w pięciu kategoriach
uczestników, wśród których są siedmio- wiekowych i tanecznych. Ponieważ nowa
latkowie i trzydziestolatkowie, którzy tań- propozycja festiwalowa DK w Boguszoczą rewelacyjny street dance albo prezen- wicach spotkała się z bardzo dużym zatują przepiękne widowiska taneczne, bar- interesowaniem młodych tancerzy, ordzo trudno porównać ich występy, a tym ganizatorzy zapowiadają, że jej kolejne
bardziej wyłonić jeden najlepszy – doda- edycje potrwają już nie jeden, a dwa dni.
je Izabela Barska-Kaczmarczyk.
(D)
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Kiedy stało się jasne, że to muzyka jest Pana przeznaczeniem?
Moje zainteresowanie muzyką ujawniło się już w dzieciństwie. Na piąte urodziny dostałem w prezencie od rodziców
pianino i od razu rozpocząłem naukę u pani Eugenii Malikowej. Z opowiadań rodziców wiem, że pani Eugenia odkryła, iż mam słuch absolutny i predyspozycje twórcze. Gdy
zacząłem uczęszczać do szkoły muzycznej w Rybniku, miałem już pełne przekonanie, że muzyka będzie towarzyszyła
mi przez całe życie.
Pierwszym instrumentem, z jakim się Pan zetknął,
był fortepian. Czy myślał Pan kiedyś o karierze pianisty,
czy też od początku interesowała Pana praca twórcza?
Fortepian był zawsze i nadal jest dla mnie bardzo ważny.
Każdy utwór komponuję i zapisuję przy fortepianie. Jestem
również koncertującym pianistą i organistą. To właśnie w klasie organów prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego ukończyłem z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Rybniku, później kontynuując naukę gry na organach
w klasie tego samego profesora w Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach. Pierwsze utwory skomponowałem w szkole średniej, natomiast naukę kompozycji
rozpocząłem dopiero na studiach w katowickiej Akademii
Muzycznej w klasie prof. dr. hab. Andrzeja Zubka. Studia
w specjalności kompozycja i aranżacja ukończyłem, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Bezpośrednio po ukończeniu studiów miałem jeszcze zaszczyt kształcić się w kompozycji u wielkiego kompozytora Wojciecha Kilara, który widział we mnie duży potencjał twórczy i potwierdził słuszność
mojego wyboru życiowej drogi.
Jaka epoka i jacy kompozytorzy byli dla Pana szczególną inspiracją?
Zawsze najbliższą memu sercu epoką w historii muzyki był
i jest romantyzm. To właśnie analizując dzieła przede wszystkim wielkich kompozytorów romantycznych i późnoromantycznych uczyłem się warsztatu kompozytorskiego. Szkoły
narodowe muzyki europejskiej w XIX i pierwszej połowie
XX wieku reprezentowane były przez wybitnych twórców,
których dzieła są dla mnie nieustanną inspiracją. Mogę tu
wymienić chociażby Chopina, Moniuszkę, Karłowicza, Szymanowskiego, Tansmana, Maklakiewicza, Nowowiejskiego,
Czajkowskiego, Rachmaninowa, Wagnera, Griega, Elgara,
Holsta i Gershwina. Wielką inspiracją są dla mnie również
dzieła kompozytorów drugiej połowy XX wieku i współczesnych. Szczególnie bliska jest mi twórczość polskich kompozytorów: Lutosławskiego, Pendereckiego, Kilara, Góreckiego, Lasonia i innych. Cenię też twórczość kompozytorów zagranicznych: Szostakowicza, Barbera, Bernsteina, oraz mistrzów muzyki filmowej Williamsa, Silvestriego, Grusina,
Morricone czy Legranda.
Ma Pan w swoim dorobku kompozycje symfoniczne,
kameralne, chóralne, fortepianowe, organowe. Jak ewoluowała Pana droga jako kompozytora?
Twórczość każdego kompozytora na przestrzeni lat ulega pewnym przeobrażeniom stylistycznym. Ze mną jest podobnie. To właśnie na poszukiwaniu i odnajdywaniu własnego idiomu twórczego przekazu polega moja praca. Z biegiem
lat z jednej strony poszerzam zakres stosowanych środków
artystycznego wyrazu, a z drugiej krystalizuje się charakterystyczny dla mnie ów indywidualny rys stylistyczno-estetyczny.
W czasie jubileuszowego koncertu w kościele św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach, w listopadzie ubiegłego
roku, usłyszeliśmy m.in. prawykonanie „Hymnu. Jezus
Chrystus Król Wszechświata”, czyli Pana najnowszego
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Rozmowa z prof. Jackiem Glencem, rybniczaninem,
kompozytorem i pedagogiem, który jesienią obchodził 30-lecie
pracy artystycznej
dzieła oratoryjnego. Może nam Pan o tej
kompozycji i o genezie jej powstania coś
więcej opowiedzieć?
Utwór napisałem w pierwszej połowie ubiegłego roku. Od dawna nosiłem się z zamiarem stworzenia dzieła o monumentalnym charakterze, oddającym majestat Jezusa Chrystusa. I choć wiem,
że wielkość Boga jest nie do ogarnięcia ludzkim rozumem, to jednak podjąłem próbę wyrażenia swego dziękczynienia – bo takie przesłanie przyświeca tej kompozycji – za pomocą
muzyki. Chciałbym podkreślić, iż zarówno Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rybnickiej pod
dyrekcją Jerzego Koska, jak i połączone chóry:
Rybnicki Chór Kameralny Autograph oraz Dominanta z PSM II st. w Rybniku przygotowane
przez moją żonę prof. Joannę Glenc znakomicie zinterpretowały zamysł kompozytora. Warto dodać, że autorem tekstu hymnu jest rybnicki poeta młodego pokolenia Michał Wengrzyk.
Pańska małżonka Joanna z dużym powodzeniem prowadzi dwa rybnickie chóry. Czy to dlatego ma Pan szczególny sentyment do muzyki chóralnej?
To niejedyny powód. Na gruncie muzyki
chóralnej można w bezpośredni sposób wyrazić treści o charakterze sakralnym, a one właśnie stanowią w mojej twórczości najważniejsze miejsce. Oczywiście, poprzez współpracę
z moją żoną Joanną, prowadzącą chóry Autograph i Dominanta mam możliwość rychłego
usłyszenia każdego nowo napisanego utworu.
Poza tym ekspresja brzmienia chóru a cappella pozwala kompozytorowi osiągnąć wyjątkową głębię wyrazu.
Jak by Pan określił swoją muzykę?
Trudno samemu sprecyzować, jaka właściwie
jest moja muzyka, to raczej zadanie dla słuchaczy. W publikacjach naukowych i popularnonaukowych, także w pracach dyplomowych studentów pisanych na temat mojej twórczości spotkałem się z takimi określeniami, jak: autentyczność
i szczerość wypowiedzi w duchu najgłębszego, nierzadko dramatycznego emocjonalizmu, ekspresja
i delikatność, głębia i poczucie piękna, wyrażone
głównie za pomocą doboru środków harmonicznych; przeważa nuta sentymentalna i liryczna.
Czy praca pedagoga była od początku
wpisana w Pana muzyczną działalność?
Bezpośrednio po ukończeniu studiów w katowickiej Akademii Muzycznej rozpocząłem
pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole
Muzycznej w Żorach. Kilka lat później podjąłem pracę w macierzystej uczelni, z którą związany jestem do dziś. Przez wszystkie te lata praca pedagogiczna była dla mnie równie ważna
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Marek Galica

Pomysłów kompozytorskich mam wiele
jak praca artystyczna
i naukowa. Uważam, że każdy powinien dzielić się wiedzą i doświadczeniami
z młodszym pokoleniem. Zarówno praca
w szkole muzycznej,
jak i praca na uczelni
daje mi wielką satysfakcję, podobnie sukcesy artystyczne odnoszone przez moich
uczniów i studentów.
Był Pan niedawno uczestnikiem dorocznej międzynaProfesor Jacek Glenc już w dzieciństwie wiedział, że muzyka jest jego przeznaczeniem
rodowej konferencji
rektorów uczelni muzycznych, tym razem w że będzie mi dane je sukcesywnie realizować.
Zagrzebiu. O czym dyskutują takie gremia? W najbliższych planach twórczych mam drugi
Doroczny Światowy Kongres Rektorów cykl utworów fortepianowych.
Uczelni Muzycznych jest okazją do wymiany
Wśród kompozytorów będących dla Pana
poglądów na wiele kwestii związanych z dzia- inspiracją wymienił Pan twórców muzyki
łalnością naukową i artystyczną muzycznych filmowej. Czy zgodzi się Pan z dość częstą
ośrodków akademickich. Jest też okazją do opinią, że Pana muzyka symfoniczna jest
zacieśnienia międzynarodowych kontaktów bardzo filmowa?
pomiędzy uczelniami różnych krajów na caSłuchając moich utworów, można mieć tałym świecie. Dotyczy to na przykład wymia- kie skojarzenia, ale podobieństwo niektórych
ny studentów i pedagogów w ramach progra- mych kompozycji zwłaszcza utworów symfomu Erasmus+ czy w ramach stypendiów za- nicznych do muzyki filmowej jest niezamierzogranicznych.
ne. Analogiczne skojarzenia budzą też utwoCzy przy tak intensywnej pracy artystycz- ry wielkich mistrzów muzyki romantycznej,
nej, pedagogicznej i administracyjnej jako o których wspominałem wcześniej. Z założenia
prorektora uczelni muzycznej ma Pan czas komponuję muzykę autonomiczną. Owszem,
na pozamuzyczne zainteresowania?
nie ukrywam, że inspiracją jest dla mnie rówCzasu wolnego pozostaje bardzo niewie- nież muzyka filmowa, ale przecież jej wartość
le, choć staram się wygospodarować odrobi- artystyczna i warsztatowa jest tak samo wysonę na swoją wielką pasję, która towarzyszy mi ka, jak wartość kompozycji autonomicznych.
od dzieciństwa – szachy. Kiedyś grałem reguJest Pan również autorem utworów lżejlarnie. Uczestniczyłem w wielu turniejach sza- szego kalibru…
chowych o randze ogólnopolskiej i międzynaroOwszem, podczas studiów napisałem m.in.
dowej, odnosząc nawet niemałe sukcesy (m.in. kilkanaście utworów bigbandowych i piosemiejsce w pierwszej dziesiątce mistrzostw Pol- nek. Część z nich została nawet nagrana przez
ski juniorów – przyp. red.) Teraz w turniejach ówczesnych studentów Wydziału Jazzu. Było
gram rzadko, ale mam nadzieję, że w przyszło- to dla mnie interesujące doświadczenie, jedści uda mi się znaleźć więcej czasu.
nak głównym kierunkiem mojej działalności
Podsumowując: w jakim miejscu twórczej zawsze była i nadal pozostaje muzyka chóraldziałalności widzi się Pan po 30 latach pra- na i symfoniczna.
cy artystycznej?
Zbliżają się święta. Jakie są Wasze uluTen jubileusz to jedynie podsumowanie pew- bione wielkanocne, muzyczne klimaty?
nego etapu mojej działalności muzycznej. CzłoLubimy słuchać każdej dobrej muzyki. Moim
wiek uczy się przez całe życie, mam więc na- ulubionym dziełem jest Oratorium Wielkanocdzieję, że na jej kolejnym etapie wiele się jesz- ne Johanna Sebastiana Bacha, żona natomiast
cze nauczę – mam na myśli przede wszystkim uwielbia słynne Oratorium Mesjasz Georga
pogłębienie rozumienia istoty sztuki. Pomy- Friedricha Haendla.
słów kompozytorskich mam wiele i wierzę,
Rozmawiała Wiesława Różańska

35

Teatr Rondo z powodzeniem sięgnął po klasykę i z okazji
Dnia Kobiet zaprezentował w Teatrze Ziemi Rybnickiej
swoją najnowszą premierę według „Skąpca” Moliera.
Eksperymentalna, bawiąca się konwencjami oraz estetyką
sceniczna wersja szkolnej lektury zaskoczyła, ale i podobała
się publiczności.
Są w dorobku światowej dramaturgii tytuły, które zawsze będą aktualne, zabawne, interesujące
dla widza i inspirujące dla ludzi teatru. Przykład
takiej ponadczasowej twórczości stanowią z pewnością sztuki siedemnastowiecznego komediopisarza francuskiego – Moliera. W ich zestawie zaś
jedną z najpopularniejszych pozostaje „Skąpiec”.
I właśnie z tym tekstem, po raz pierwszy wystawionym na scenie w 1668 roku, postanowili zmierzyć
się aktorzy rybnickiego Teatru Rondo pod reżyserskim kierunkiem Izabeli Karwot i Marka Żyły
(drugi reżyser). Powroty do klasyki są dla teatru
zawsze wyzwaniem – bo nie chodzi wyłącznie o to,
by odegrać, ale również o to, by tworzyć. Autorzy
spektaklu zapowiadali „artystyczne zamieszanie”
i słowa dotrzymali. – Chcieliśmy „Skąpca” pokazać nieco inaczej, niekonwencjonalnie. Twórczo
bawimy się formą, przestrzenią, postaciami i komizmem. Po raz pierwszy zmierzyliśmy się też z animacją, gdyż tytułową postać grała lalka – mówi Izabela Karwot. Animujący lalkę – głównego bohatera sztuki – Harpagona Marek Żyła tak tłumaczy
ten pomysł: – Skąpiec to karykatura człowieka. Postać tę można zagrać albo grubą kreską, albo szukać dla niej innej formy wyrazu. My zdecydowaliśmy
się na lalkę, która wpływa na ekspresję i wymowę
spektaklu. Poza tym warto zauważyć, że lalki w teatrach dla dorosłych pojawiają się niezwykle rzadko.
Kulturalnym skrótem
w 8 marca z okazji Dnia Kobiet Dom Kultury w Boguszowicach przygotował kreatywno-artystyczny wieczór pod nazwą „Baby dla
bab”. – Jak co roku nie zabrakło specjalistów
od urody, ale tym razem zaprosiłyśmy uczestniczki do zabawy ze sztuką. Nasze instruktorki
i zaprzyjaźnione z nami miłośniczki rękodzieła
artystycznego przygotowały dla pań wyjątkowe zajęcia – opowiada Izabela Karwot, dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach. Do wyboru były m.in. warsztaty tworzenia biżuterii
witrażowej z Elwirą Zembrzuską, decoupage’u z Haliną Mąką i eco-artu z Aleksandrą Zawadzką, a nawet zajęcia tańca na wysokich
obcasach z Izabelą Barską-Kaczmarczyk. Odbył się również koncert pt. „Alfabet miłości”
z udziałem zespołu instrumentalnego Largo
i chóru Appassionato, prowadzonego przez
Mirelę Szutkę.
w – Po raz pierwszy brałem udział w podejmowaniu takiego werdyktu – mówi Jarosław
Hanik, przewodniczący jury o nietypowym

36

Wacław Troszka

Skąpiec, czyli
marionetka pieniądza

Po reakcjach publiczności śmiało
„Skąpiec” Moliera był z pewnością dla aktorów-amatorów rybnickiego Teatru Rondo sporym wyzwamożna sądzić, że był
niem warsztatowym i artystycznym eksperymentem. Główną postać w spektaklu zagrała lalka anito krok w dobrym
mowana przez Marka Żyłę
kierunku. Licznie
przybyli widzowie z zaciekawieniem obserwowali Kleanta, syna Harpagona, któremu na drodze do
poczynania Harpagona, pojawiały się nawet opinie, upragnionej miłości staje skąpstwo ojca, z wyczuże z każdą kolejną sceną animujący Skąpca Marek ciem i uczuciem zagrał Robert Długosz. W jego
Żyła „znikał” za swoją postacią (co oczywiście po- siostrę Elizę (podobnie nieszczęśliwą, z powodów
czytuje się mu jako zasługę i umiejętność w swoim jak wyżej) z charakterem wcieliła się Anna Jureczfachu). Dla aktorów pomysł, by grać z lalką, był ko. Wybranków owej pary, Mariannę i Walerego,
z pewnością zaskoczeniem, lecz prezentowane na udanie przedstawili Anna Literacka i Kamil Herpremierowym pokazie dialogi i interakcje poka- ma. W swoich scenach bardzo dobrze wypadli Kazały, że sceniczny świat, pomimo wyzwań przyję- mila Literacka (Frozyna), Michał Hajduczek (kotej konwencji, utrzymał spójność i konsekwencję. misarz), Adrian Grad (Strzałka), Zofia PaszenTrzeba oddać twórcom, że pomysł na tę wersję da (Anzelm), niezwykle wyrazista w dwóch gra„Skąpca” był całościowy – rzeczywistość spektaklu nych postaciach Natalia Karwot oraz młodzi akw istotnym stopniu współtworzyły także nawiązu- torzy Teatru Tara Bum. Blisko dwugodzinny spekjące do epoki, a jednocześnie na jej kanwie ekspe- takl wywołał u widzów wiele śmiechu i, co ważne,
rymentujące: muzyka Tomasza Manderli, kostiu- ani przez chwilę nie nużył (do czego – poza reżymy i scenografia Elwiry Zembrzuskiej, stylizacje serią rzecz jasna – przyczyniła się adaptacja tekIlony Nowak, krótko mówiąc, dźwiękowo-wizu- stu dokonana przez Jagodę Zając). Przyniósł też
alna strona przedstawienia współgrała z jego tre- kojące dla wielu potwierdzenie znanej prawdy, że
ścią. Kolorystycznie dominowała biel, papiero- pieniądze szczęścia nie dają, a tym, co się w życiu
we peruki i elementy stroju podkreślały jednoli- naprawdę liczy, jest miłość. Ponadto, w nawiązatość, a zarazem umowność teatralnej przestrzeni. niu do treści sztuki nadmienia się, że bilety były
No i oczywiście: aktorzy, dzięki którym znana in- w przyzwoitej cenie.
tryga po raz kolejny bawiła i zaskakiwała. Rolę
Małgorzata Tytko

oglądać w muzeum do 11 maja, zatytułowarozstrzygnięciu 16. Festiwalu Piosenki Eulat i powyżej 12. roku życia). To efekt zorganino „I nawet nie wiem, czy istniejesz”, a werropejskiej, którego finał odbył się 12 marca
zowanych w styczniu zajęć „Jak rozruszać arenisażowi towarzyszyć będzie recital fortepiaw Domu Kultury w Chwałowicach. Jurorzy,
nę cyrkową?”, które cieszyły się sporym zainnowy prof. Jacka Glenca.
którzy oceniali nie tylko umiejętności wokalteresowaniem. Warsztaty poprowadzą Pauline, ale też poprawność językową młodych luna Jasińska, dyplomowana trenerka akroba- w W każdy piątek o godz. 16 w Domu Kultury
dzi, tym razem nie przyznali pierwszego miejtyki i tancerka oraz Izabela Kraszewska-Wow Boguszowicach odbywają się zajęcia warszsca, za to aż trzy równorzędne drugie nagroronowicz, specjalistka od sztuk kuglarskich
tatowe „Mamo, tato, nudzę się!”, adresowady. Otrzymały je: Gabriela Nawój z Tarnowa
i żonglerki.
ne do rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 5
oraz rybniczanki Anna Drewniok i Karolina w 9 kwietnia o godz. 17 w rybnickim muzeum
lat. W ich trakcie zaplanowano wiele wspólHozer, reprezentująca tutejszy Młodzieżowy
nych kreatywnych zabaw i zajęć plastycznych
otwarta zostanie wystawa z cyklu „In meDom Kultury. W nagrodę laureatki otrzymały
(zapisy w sekretariacie Domu Kultury w Bogumoriam”, organizowanego przez placówkę
kursy języka obcego na wybranym poziomie
od 2016 roku ku pamięci nieżyjących już arszowicach, koszt miesięcznych zajęć wynosi
w Centrum Usług Językowych „Albion”, któtystów plastyków z naszego regionu, którzy
30 zł). Z kolei z myślą o młodzieży i dorosłych
re wspólnie z IV Liceum Ogólnokształcącym
należeli do Związku Polskich Artystów Plastyw placówce przygotowano czwartkowe spoi Domem Kultury w Chwałowicach zorganizoków. Bohaterem tegorocznej edycji będzie potkania klubu gier planszowych Faun (godz.
wało festiwal. Warto dodać, że chwałowicki
chodzący z Gorzyc, zmarły w 1997 roku Jó16-19). Pojedyncza wejściówka kosztuje 2 zł,
DK jeszcze tylko do 30 marca czeka na zgłozef Sowada, który zajmował się głównie manatomiast miesięczna opłata – 5 zł. – Zapraszenia uczestników kolejnego konkursu wolarstwem, projektowaniem graficznym i ryszamy wszystkich rybnickich graczy. Wiemy,
kalnego – tym razem 36. Festiwalu Piosenki
sunkiem, ale pisał też wiersze i eseje oraz injak ważna jest możliwość rozwijania zaintereDziecięcej im. Tadeusza Paprotnego.
teresował się geologią i turystyką. Sowada
sowań w dobrym towarzystwie, dlatego drzwi
stworzył własny malarski styl, charakteryzudomu kultury otwieramy również dla pasjonaw 7 kwietnia o godz. 11.30 w Domu Kultury
jący się figurami geometrycznymi i ciemnytów planszówek – zachęca Izabela Karwot, dyw Boguszowicach rozpoczną się zajęcia akromi barwami. Wystawę, którą będzie można
rektor Domu Kultury w Boguszowicach. (S)
batyczne i kuglarskie dla dzieci (w wieku 6-12
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KOŚCIUSZKO JAK MICHAEL. Projekty opakowań kosmetyków i etykiet na wino, przykłady
malarstwa cyfrowego i identyfikacji wizualnych (kreowania wizerunku marki na rynku) można
oglądać w rybnickiej bibliotece do końca marca. – To już tradycja, że uczniowie kończący naukę w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych prezentują swoje umiejętności i dokonania – mówi dyrektor Mechanika Marek Holona. 9 marca w bibliotece odbył się trzeci wernisaż wystawy „Mechan Art”, na której znalazło się ponad 60 uczniowskich prac. – Chciałem,
by pomyśleli, jak właściciele winnic i zaprojektowali własne butelki i etykiety na wina. Poszliśmy też do centrum miasta, by ocenić, jak wyglądają tutejsze lokale i sklepy, a potem zaproponowałem młodzieży opracowanie wizerunku własnej kawiarni czy restauracji – mówi Marek
Plewczyński, nauczyciel przedmiotów graficznych z Mechanika, który ocenia, że rocznik kończący właśnie naukę na tym kierunku jest jak wino znakomity. Uwagę zwiedzających przykuły
też barwne prace z muzycznymi idolami Aleksandra Szymury. – Chciałem połączyć styl WPAP,
czyli nurt sztuki współczesnej, oraz ikonę, która się z nią kojarzy, czyli Johna Lennona. Druga
z prac pt. „Polish Moonwalker” powstała przypadkiem. To taki graficzny żart wymyślony na potrzeby konkursu nawiązującego do patrona naszej szkoły Tadeusza Kościuszki – wyjaśnia autor.

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

Arch. org.

ZAWSZE BLACK AND WHITE. – Biel i czerń, światło i cień, dzięki nim powstaje najbardziej czysty obraz, niezmącony krzykiem kolorów – mówi rybniczanka Natalia Kurzyńska o wystawie swoich grafik, rysunków i zdjęć pt. „Wizje monochromatyczne”, którą otwarto 22 lutego w Galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej. 22-letnia studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu (specjalność Kreacja plastyczna z grafiką użytkową oraz Obraz cyfrowy i fotograficzny), inspirując się codziennością, porusza wiele tematów, połączonych bielą i czernią. Rybniczanka od najmłodszych lat przejawiała zainteresowania plastyczne, najpierw w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”, potem w V Liceum Ogólnokształcącym na kierunku artystycznym oraz w Młodzieżowym Domu Kultury pod opieką Milady Więckowskiej w Pracowni Plastycznej
GiR-a. To właśnie dzięki zajęciom w MDK-u, w których wciąż aktywnie uczestniczy, Natalia zainteresowała się grafiką warsztatową, a z czasem również fotografią cyfrową i jej obróbką. Tak właśnie powstały monochromatyczne prace, które prezentowano w TZR do 11 marca.

SUKCES ZA SUKCESEM. Najpierw było zdjęcie „Dostawca naleśników” zrobione w czasie wakacji w rodzinnym Suszcu, które przyniosło Kindze Drążek zwycięstwo w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Portret prawdziwy” (o czym pisaliśmy przed miesiącem). Teraz mieszkanka Orzepowic zdobyła pierwsze miejsce w drugiej (zimowej) części
międzynarodowego konkursu czarno-białej fotografii dziecięcej „Black & White Child Photo Competition 2017” w kategorii portret. Zwycięstwo przyniosło jej zdjęcie zatytułowane
„Fear” („Strach”) zrobione na terenie szpitala psychiatrycznego. – Przypadkiem natknęłam
się na pięknie obrośnięty budynek administracyjny i wiedziałam, że muszę tam zrobić zdjęcie. Moja córeczka Paulinka stanęła pod ścianą i zasłoniła uszka, co idealnie oddało nastrój
tego miejsca – opowiada zwyciężczyni konkursu, której szczególnie podoba się kolorowa
wersja tego zdjęcia. – Moja pasja zaczęła się od moich córeczek. Chciałam dokumentować
ich życie i fotografować je bardziej świadomie. Rozpoczęłam więc naukę w Akademii fotografii dziecięcej – wspomina. Warto dodać, że przed rokiem Kinga Drążek wygrała rybnicki
konkurs fotograficzny „Święta w kadrze”, zorganizowany przez biuro kultury urzędu miasta. Jej zdjęcie pt. „W oknie” znalazło się też na bożonarodzeniowych kartkach z Rybnika.

SURREALNY WIECZÓR. Śpiewający harfista to dość niecodzienny widok. – Często słyszę: dlaczego gram na tak kobiecym instrumencie? To stereotyp, bo w historii to głównie mężczyźni grali na harfach, a jednym z pierwszych był król Dawid. Wprawdzie Biblia mówi o harfie dziesięciostrunnej, a moja irlandzka, zwana haczykową ma 34 struny, jednak to typowo męski instrument
– przekonywał Michał Zator, który wystąpił w Domu Kultury w Chwałowicach z recitalem muzyki harfowo-śpiewanej. Podczas lutowego Wieczoru Sztuk pochodzący z Prudnika muzyk wykonał
głównie własne kompozycje, ale sięgnął też po znane utwory, m.in. „Hallelujah” Cohena. Muzyka była tylko jednym z elementów tego wieczoru. – To, co mi się śni, nie istnieje w rzeczywistości,
więc z aparatem fotograficznym szukam miejsc oddających nastrój i klimat moich snów – mówiła Sylwia Księżopolska, autorka wystawy zdjęć pt. „REM” (faza snu), od której nazwano cały Wieczór Sztuk. – To nie jest wystawa o rurach i murkach, ale o moim analitycznym spojrzeniu na świat
i minimalizmie, który jest we mnie. Robiąc zdjęcie tego, co przede mną, fotografuję to, co głęboko we mnie – mówił Łukasz Cyrus o zdjęciach z cyklu „Autoportret”. Swoje surrealistyczne obrazy pokazali w Chwałowicach również twórcy związani z rybnicką galerią malarstwa europejskiego – Tomasz Kozik i zainspirowana Beksińskim rybniczanka Monika Jonak (na zdj.).
Sabina Horzela-Piskula

Kinga Drążek
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SENIORZY NA DESKACH. – Niech żyje cellulit i kurze łapki! Bo my jesteśmy fajowe babki! – przekonywały aktorki z grupy teatralnej działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Jastrzębiu-Zdroju w spektaklu „Lustro” (na zdj.), wyreżyserowanym przez Lecha Wiśniewskiego. Jego premiera miała miejsce 14 marca na scenie Domu Kultury w Chwałowicach, w ramach
drugich Rybnickich Spotkań Teatralnych Seniorów. – Poprzednia edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy ją kontynuować i liczę na to, że będzie to impreza cykliczna. W naszym regionie działa sporo teatrów senioralnych i chcielibyśmy, aby mogły się tutaj zaprezentować. To doskonała okazja do spotkania, ale też do podejrzenia innych teatrów.
Nie przyznajemy nagród, ale zachęcamy do prezentacji swoich osiągnięć – mówi Maria Białek,
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku, który wspólnie z DK i miastem zorganizował
przegląd. Licznie zebrani seniorzy obejrzeli pięć spektakli przygotowanych przez amatorskie
zespoły z Żor, Pszczyny, Rudy Śląskiej, Jastrzębia oraz Rybnika. Tym razem prowadzony przez
Jerzego Frelicha Teatr na Pięterku 60+ przypomniał spektakl „Tryumf Orfeusza” z 2015 roku.
– To połączenie Offenbacha, Gałczyńskiego i po trosze również nas. Zastanawialiśmy się nad
pokazaniem innej sztuki, ale w tej zespół czuje się najpewniej – zdradził nam reżyser.
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Queen symfonicznie. „Show must go on” śpiewał Freddie Mercury, wokalista zespołu Queen, i pewnie nie przypuszczał, że jego słowa okażą się prorocze. W 27 lat po swojej śmierci fenomenalny wokalista jest wciąż idolem słuchaczy i inspiracją dla muzyków. Przykładem tego jest
zaprezentowany w Teatrze Ziemi Rybnickiej projekt „Queen symfonicznie” w wykonaniu łódzkiej orkiestry Alla Viena, chóru Vivid Singers oraz gościnnie gitarzysty Piotra Wieczorka i śpiewającego aktora Sebastiana Machalskiego. Koncertowe przedsięwzięcie zrealizowane z okazji 20.
rocznicy śmierci Freddiego wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności w całym kraju.
W pierwszej części muzyka Queen zabrzmiała w aranżacji symfonicznej, a partie wokalne wykonał 20-osobowy chór – to świetny pomysł, bo tylko siła takiego zespołu jest w stanie oddać
wokal Freddiego. W drugiej części dyrygent i szef muzyczny projektu Jan Niedźwiecki (na zdj.
z prawej), który wcześniej zaprezentował się w eleganckim fraku, przeistoczył się w prawdziwego rockmana, a Sebastian Machalski swoim wcieleniem w Mercury’ego wywołał prawdziwy szał. – Dziś pierwszy raz w Rybniku. Zachodzimy w głowę, jak to się stało, że nie przyjechaliśmy do Was wcześniej?! Co za koncert! – znaliście prawie wszystkie teksty, zabawa wyśmienita! Dzięki za gościnę – wracamy do Was za rok!!! – pisali po koncercie na Facebooku artyści.

OSTRO I AKUSTYCZNIE DLA HOSPICJUM. – To jedyny taki koncert na Śląsku – przekonywali na facebookowym profilu członkowie zespołu NeuOberschlesien, który 20 marca wystąpił
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Ten zróżnicowany brzmieniowo występ śląskich muzyków został zorganizowany przez fundację Puls-Med „Blisko Ciebie” by wesprzeć budowę w Rybniku stacjonarnego hospicjum. Wydarzenie miało dwie odsłony: spektakularne show z wykorzystaniem pirotechniki scenicznej oraz akustyczną – klimatyczną i nieco bardziej wyciszoną, którą pod koniec
lutego grupa zaprezentowała w studiu im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce. Muzycy znani z ostrego grania i śląskich tekstów wykonali m.in. utwory z najnowszego, wydanego w ubiegłym roku albumu „3”. Była też licytacja, z której dochód (podobnie jak ze sprzedaży biletów)
przekazano na rzecz budowy i wyposażenia hospicjum. Pod młotek poszło ekskluzywne wydanie albumu o Fryderyku Chopinie wraz z płytami CD, srebrny numizmat przedstawiający Jana
Pawła II z cząstką ziemi świętej, grafika Włodzimierza Szpingera, płyta Grubsona z autografem, biżuteria ufundowana przez firmę Kruk, koszulka z podpisem Kacpra Woryny oraz walizka
podróżna i koszulka z logo NeuOberschlesien, a także grafika, którą Michał Stawiński, wokalista grupy stworzył podczas leczenia w jednym ze śląskich szpitali. W sumie zebrano 14.960 zł.

NAJLEPSZE W OBLICZACH. – To jest księżniczka, sama ją wymyśliłam. Ona jest w lesie i są tam kolorowe ptaszki – mówi sześcioletnia Zosia Baszczok z pracowni plastycznej Teatru Ziemi Rybnickiej,
która wygrała swoją pierwszą nagrodę plastyczną w życiu, zwyciężając w najmłodszej kategorii wiekowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Najlepsze...”. – Tytuł konkursu jest pojęciem dość
ogólnym, ale można powiedzieć, że nadesłano prace najlepsze z najlepszych – mówiła artystka Wiola
Gaszka-Wojaczek, przewodnicząca jury. W ogłoszonym przez TZR konkursie oceniono 210 prac z 15
placówek. Nagrody wręczono 15 marca w galerii Oblicza, gdzie wystawiono wyróżnione prace. Powody do radości mieli też 17-letnia Emilia Trębacz z pracowni plastycznej Walor przy MDK-u oraz rybniczanin Krzysztof Kaletka (praca indywidualna), zwycięzcy w najstarszej kategorii wiekowej. Z kolei
z drugich miejsc cieszyły się też reprezentantki innych rybnickich placówek: Magdalena Nakielska i Edyta Kupska (Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”) oraz Alicja Loch z pracowni plastycznej TZR.
A co laureaci uznali za „najlepsze”? Głównie zwierzęta, ale też morze, las i bohaterów bajek. Większość autorów sięgnęła też po kolor. – Jesteśmy uprzywilejowanym gatunkiem, bo nie wszystkie istoty
zamieszkujące naszą planetę widzą świat w kolorach. Cieszcie się więc barwami, malujcie i odnajdujcie kolor w sobie – radziła Wiola Gaszka-Wojaczek. Wystawa pokonkursowa potrwa do 15 kwietnia.
Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

Kalejdoskop kulturalny
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DKK zaprasza
na spotkania

ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

Dyskusyjny Klub Książki, działający w rybnickiej
bibliotece, zaprasza na kolejne spotkania
i rozmowy o literaturze. Najbliższymi lekturami
będą „Ósme życie (dla Brilki)” oraz „Ludzie na
drzewach”.

29 marca o godz. 16 w filii nr
2 (ul. Zebrzydowicka 30) zaplanowano dyskusję o powieści gruzińskiej pisarki Nino Haratischwili pt. „Ósme życie (dla
Brilki)” (tom 1). Autorka kreśli panoramę XX
wieku – fascynującego, a zarazem strasznego i okrutnego stulecia. Opowieść relacjonuje losy rodziny najsłynniejszego na carskim
dworze gruzińskiego wytwórcy czekolady.
Zdaniem krytyków książka jest jednym „z najpiękniejszych, a jednocześnie dręczonych przeszłością głosów młodego pokolenia” na temat wciąż nieodrobionej lekcji z historii Europy. Kolejna proponowana lektura, której będzie poświęcone spotkanie 26 kwietnia o godz. 16 (również w filii nr 2), to „Ludzie na
drzewach”, którą napisała pochodząca z Hawajów Hanya Yanagihara. Fabuła opowiada
o odkryciu na jednej z wysp Pacyfiku plemienia, którego członkowie zyskują fizyczną nieśmiertelność. Przynosi także ważne pytania
o normy moralne oraz stawia odbiorcę przed
istotnymi dylematami etycznymi (nieoczywista granica między dobrem i złem, zderzenie
kultur, granice i cena rozwoju nauki).
Zapraszamy do dyskusji i lektury!
(m)
26 marca, godz. 19.00

TRZY BILLBOARDY
ZA EBBING, MISSOURI

Podukcja: USA, Wielka Brytania
(2017), dramat, komedia, kryminał,
115 min, scen. i reż.: Martin McDonagh, obsada: Frances McDormand,
Abbie Cornish, Peter Dinklage.
Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja
nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe
posunięcie – wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka
i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.

9 kwietnia, godz. 19.00

Dziennik maszynisty

Produkcja: Chorwacja, Serbia, 2016,
komedia, 89 min, scen. i reż.: Miloš
Radović, obsada: Lazar Ristovski, Petar Korać, Mirjana Karanović.
Ilija jest doświadczonym maszynistą, który zbliża się do emerytury. Na koncie ma
rekordową liczbę zabitych. W ślady ojca
idzie jego 19-letni syn Sima. Za chwilę po
raz pierwszy przejmie stery pociągu. Jest
podekscytowany, ale i przerażony, że zostanie zabójcą, jego napięcie w oczekiwaniu na wypadek staje się nieznośnie. Ojciec nie może patrzeć na jego męczarnie
i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.

Program działalności

• 5.04, czwartek, godz. 11.00:
wykład „Aktualne zagadnienia prawne” (dr Kuźnik)
• 9.04, poniedziałek, godz.
10.00: dyżur prawniczy mec.
Gerard Kuźnik
• 10.04. wtorek, godz. 11.00:
Spotkanie autorskie – Arnold
Odrozek
• 11.04, środa, godz. 12.30:
„Relacje międzypokoleniowe w rodzinie” (mgr Aleksandra Cichy)
• 12.04, czwartek, godz. 11.00:
wykład „Nieznany kraj” Zofii

Kossak-Szczuckiej
na nowo odczytany
(prof. K. Heska-Kwaśniewicz)
• 19.04, czwartek, godz. 11.00:
wykład z cyklu „Muzyka polska cz. II” – prof.. Maria Warchoł-Sobiesiak
• 23.04, poniedziałek, godz.
10.00: dyżur prawniczy mec.
Gerard Kuźnik
• 26.04, czwartek, godz. 11.00:
wykład „Życie dyplomaty
– o protokole dyplomatycznym” – Adam Folek, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej z Katowic

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik
• 26 marca – Ignacy Loyola (biograficzny,
dramat, reż. Paolo Dy, 2016)
• 9 kwietnia – Cudowny chłopak (familijny, reż. Stephen Chbosky, 2017)
• 23 kwietnia – Rozstanie (dramat, reż. AsPoniedziałkowe seanse dla
ghar Farhadi, 2011)
starszych i młodszych wielbicieli dobrego kina. Projek• 30 kwietnia – Louise nad morzem (anicje rozpoczynają się o godz.
macja, reż. Jean-François Laguionie, 2016)
13, bilety w cenie 8 zł.

16 kwietnia, godz. 19.00

CZWARTA WŁADZA

Nigdy cię tu nie było

23 kwietnia, godz. 19.00

30 kwietnia, godz. 19.00

Produkcja: USA, 2017, dramat, 115
min, reż.: Steven Spielberg, obsada:
Meryl Streep, Tom Hanks
Wydawca dziennika „The Washington Post” Katherine Graham i jego
redaktor naczelny Ben Bradlee walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez trzy dekady ukrywanych przez administracje czterech
prezydentów USA, zmuszeni będą
przełamać dzielące ich różnice i zaryzykować nie tylko kariery, ale i wolność osobistą.

Produkcja: Wielka Brytania, Francja,
USA, 2017, thriller, 85 min, scen. i reż.:
Lynne Ramsay, obsada: Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola.
To historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności,
zagubionego, na krawędzi autodestrukcji.
Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Jednak gdy
zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej
odnalezienia. Gotowy na wszystko, by uratować dziewczynę, niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie.

Produkcja: Polska, 2017, dramat, 91
min, scen. i reż.: Małgorzata Szumowska, obsada: Mateusz Kościukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol.
Jacek, jak większość miejscowych mężczyzn, pracuje przy konstrukcji gigantycznego pomnika. Pech (a może, jak twierdzą
niektórzy, opatrzność) chce, że podczas
budowy ulega wypadkowi. Kiedy budzi się
w szpitalu z nową twarzą, okazuje się, że
stał się pierwszym w Europie przypadkiem
transplantacji twarzy. Czyni go to medialną
gwiazdą, jednak w rodzinnej miejscowości
traktowany jest z nieufnością.

Prawda to niebezpieczna broń

Twarz

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

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

go kraju zaprezentują się podczas
Rybnickiego Dziecięcego Festiwalu
Dwa premierowe występy dwóch
Teatralnego „Przestrzeń wyobraźstałych bywalców rybnickiego Ryjni”. Dwudniowy festiwal to przesłuka – Tomasza Jachimka i rybniczanichania konkursowe w Teatrze Ziena Marcina Zbigniewa Wojciecha. Pomi Rybnickiej (11 i 12 kwietnia, od
pularni artyści kabaretowi przedstawią
godz. 8) oraz spektakl „Smocze gaswoje autorskie teksty w konwencji standanie” w wykonaniu dziecięcego ted-upu, czyli mającego rozbawić publiczatru „Guziczek” (11 kwietnia, godz.
ność monologu. W programie „Dojmują18). 12 kwietnia najlepszym grupom
ce uczucie bezradności”, czyli opowieść
teatralnym biorącym udział w festiTomasza Jachimka o życiowych klęskach
walu zostaną wręczone nagrody.
i porażkach, zarówno swoich, jak i przez
11-12 kwietnia (środa-czwartek)
niego zaobserwowanych, oraz „Wkręceni” Marcina Zbigniewa Wojciecha, człowieka trojga imion, z których jedno jest Festiwal Sztuk Pięknych
Inauguracja organizowanego
nazwiskiem. Tytuł nawiązuje rzekomo do
po raz pierwszy przedsięwzięcia
jednej z pasji komika.
7 kwietnia, sobota, godz. 20
– Festiwalu Sztuk Pięknych, którego celem jest upowszechnianie
wiedzy na temat osiągnięć akadeSmocze gadanie
mickiej sztuki współczesnej. W raPremiera spektaklu dla najmłodszych
mach wydarzenia zaprezentowane
pt. „Smocze gadanie”. Na scenie mali akzostaną dokonania wychowanków
torzy z działającego w Teatrze Ziemi RybAkademii Sztuk Pięknych w Katowinickiej dziecięcego teatru „Guziczek”.
cach, a uczestnicy imprezy zapro8 kwietnia, niedziela, godz. 16
szeni zostaną do udziału w wykładach z pokazami multimedialnymi,
Dziecięca przestrzeń
wystawach i warsztatach plastyczwyobraźni
nych, które odbędą się również w
Po raz szósty dziecięce i mło- bibliotece głównej, Halo! Rybnik,
dzieżowe grupy teatralne z całe- Industrialnym Centrum Kultury oraz
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w siedzibie fundacji PGE Energia
Ciepła. Przedsięwzięcie skierowane
jest do szkół, w których uczniowie
wykazują zainteresowania plastyczne, graficzne, projektowe i informatyczne oraz do pedagogów, instruktorów plastyki oraz wszystkich zainteresowanych sztuką współczesną. Festiwal zostanie zainaugurowany 13 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie kilka dni wcześniej (9 kwietnia o godz. 18) zostanie otwarta zapowiadająca imprezę wystawa prac absolwentów katowickiej ASP.
13 kwietnia, piątek, godz. 10

Na żywo
z Nowego Jorku
Dwie kwietniowe transmisje
oper wystawianych na deskach
nowojorskiej Metropolitan Opery. Najpierw „Luiza Miller” Giuseppe
Verdiego, czyli zawikłana opowieść
o miłości tyrolskiej dziewczyny do
syna hrabiego i knowaniach zazdrosnego zalotnika Wurma. Dzieło Verdiego, mimo że jest jedną z piękniejszych kart XIX-wiecznej opery,
rzadko gości na światowych scenach. Na uwagę zasługuje znako-

mita obsada przedstawienia z mocnym, polskim akcentem: jako tytułową Luizę usłyszymy Sonyę Yonchevą, w roli jej ojca wystąpi Plácido Domingo, a partię hrabiowskiego syna Rodolfa zaśpiewa Piotr Beczała, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, tenor liryczny
o międzynarodowej sławie, będący niekwestionowanym gwiazdorem „Met”. Opera potrwa około 3,5
godziny. Na ostatnią sobotę kwietnia zaplanowano transmisję „Kopciuszka” francuskiego kompozytora Jules’a Masseneta. Przedstawienie o dziewczynie – sierocie gnębionej przez macochę i złe siostry potrwa niemal trzy godziny.
„Luiza Miller” – 14 kwietnia, sobota, godz. 18.30
„Kopciuszek” – 28 kwietnia, sobota, godz. 18.55

Kłamstwo
Spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie. Na scenie Wojciech Malajkat (który wyreżyserował przedstawienie), Izabela Kuna,
Sambor Czarnota i Milena Suszyńska. Przewrotna i zabawna zarazem historia dwóch par małżeń-
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skich, dwóch par przyjaciół, dwóch
par kochanków i tylko czterech ak- Wyrecytuj awans
torów na scenie. Opowieść o tym,
Miejskie eliminacje do 63.
jak wygodnie można żyć w związOgólnopolskiego Konkursu Recyku, jednocześnie nie wiedząc nic
tatorskiego. W rybnickich przesłuo sobie nawzajem.
chaniach, które tradycyjnie odbę15 kwietnia, niedziela, godz. 18
dą się w sali kameralnej TZR, mogą
wziąć udział uczniowie szkół poFestiwal Kultury
nadgimnazjalnych oraz osoby doZdrowia
rosłe. Regulamin i karty zgłoszeń
Nietypowy jak na teatr festi- dostępne są na stronie: www.rok.
wal, czyli Festiwal Kultury Zdro- katowice.pl. Zgłoszenia należy dowia „Pełnia Zdrowia”. W progra- starczyć do 13 kwietnia do dziamie wykład Józefa Kropa z Kana- łu artystycznego Teatru Ziemi Rybdy, specjalisty tzw. medycyny ekolo- nickiej (plac Teatralny 1, I piętro,
gicznej, na temat roli kwasu żołąd- pokój 220) lub mailem: kierowkowego w zapobieganiu chorobom nikartystyczny@tzr.rybnik.pl. Lau(godz. 9). Z kolei o roli jelit w utrzy- reaci miejskich przesłuchań będą
mywaniu dobrego zdrowia opowie reprezentować Rybnik podczas
prof. Walentyna Nikołajewna Burko- eliminacji regionalnych w Katowa z Rosji (godz. 11.45), a Jerzy Zię- wicach, które odbędą się od 23
ba, propagator medycyny niekon- do 25 kwietnia w teatrze Korez
wencjonalnej, przedstawi prezen- w Katowicach.
18 kwietnia, środa, godz. 9
tację „Świadomy pacjent – pierwszy krok do skutecznej profilaktyki
zdrowia” (godz. 14). W przerwach Kiepura i Eggerth
pomiędzy wykładami zaplanowano w muzycznym
występy Artura Thomasa, grającego wspomnieniu
na fletni Pana.
Koncert „Jan i Mártha, czyli
16 kwietnia, poniedziałek, od
wspomnienie o chłopaku z Sogodz. 9
snowca”. Na scenie Harcówki wy-

POLECA!

stąpią Joanna Wojnowska i Mieczysław Błaszczyk, którzy zaprezentują największe przeboje „króla tenorów” Jana Kiepury i węgierskiej
śpiewaczki Márthy Eggerth, czyli pary sławnych artystów, których
w życiu prywatnym łączyła wielka miłość.
22 kwietnia, niedziela, godz.
17.30 (Klub Kultury „Harcówka”)

zyków pod przewodnictwem Dana
Tepfera, pianisty i kompozytora
francusko-amerykańskiego. Muzyk
jest uznany za jednego z najznakomitszych przedstawicieli międzynarodowej sceny jazzowej. Doceniony
został zarówno przez publiczność,
jak i krytyków, którzy zwracają uwagę na jego świeże, oryginalne podejście do pianistyki, umiejętnie łączące muzykę klasyczną z jazzem.
Podczas koncertu artyście towaJazz w teatrze
rzyszyć będą Michał Barański i ArKolejny koncert z cyklu Jazz
thur Hnatek.
w Teatrze. Na scenie Dan Tepfer
25 kwietnia, środa, godz. 19
Trio, czyli trójka utytułowanych mu(D)

Spotkanie z Józefem Musiołem
We wtorek 10 kwietnia o godz. 18 w sali kameralnej
Teatru Ziemi Rybnickiej odbędzie się spotkanie autorskie
z dr. Józefem Musiołem (85 lat), który jest honorowym
obywatelem Rybnika.
Będzie ono połączone z promocją nowej książki, której jest bohaterem „Wplątany w historię. Przemysław Ziemichód rozmawia z Józefem
Musiołem”. W czasach PRL-u Musioł był wiceministrem sprawiedliwości. Dwukrotnie był sędzią Sądu Najwyższego (1977-83 i 1997-2003).
Obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku. Ostatnio otwarcie krytykował poczynania
partii rządzącej w sprawie reformy sądownictwa. Józef Musioł jest
też jednym ze współtwórców Rybnickich Dni Literatury i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. W czasie swej zawodowej kariery wielokrotnie musiał dokonywać trudnych, ale ważnych
wyborów, o czym m.in. opowiada w tej książce. – Gorąco książkę polecam młodym Polakom, którzy mają uproszczony propagandowo czarno-biały przekaz o pokoleniu żyjącym w realnym socjalizmie. Ta książka jest rzetelnym świadectwem, które dał człowiek prawa, sędzia – czytamy na Facebooku opinię znanego aktora Olgierda Łukaszewicza,
który przyjaźni się z Musiołem od połowy lat 70.
(WaT)

Zbiórka na monografię Rymera

W przyszłym roku piłkarski klub
Rymer Rybnik będzie obchodzić
swoje 100-lecie. Jego prezes Mirosław Górka postanowił uczcić ten
jubileusz m.in. wydaniem książkowej monografii klubu. Jej napisania podjął się już Henryk Rojek, miłośnik kronikarstwa i historii lokalnej, mający w swoim dorobku blisko dziesięć książek poświęconych
na ogół historii rybnickich dzielnic
bądź ochotniczych straży pożarnych, ale jest też autorem „Historii
piłki palantowej i baseballu w Polsce” i książki wydanej na 120-lecie
kopalni Marcel. – Naszym priorytetem, oprócz wspierania dzieci i młodzieży, jest pokazywanie historii lokalnej, budowanie klubu w oparciu
o tożsamość miejsca, a także wsłuchiwanie się w indywidualne i gru-
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powe historie, stąd m.in. pomysł na
monografię. Przy wsparciu społeczności lokalnej chcemy odtworzyć historię KS Rymer, oddać tym samym
hołd założycielom, sympatykom
i piłkarzom tego zasłużonego dla
polskiej i śląskiej piłki nożnej klubu. Jako klub, czyli stowarzyszenie,
nie jesteśmy jednak w stanie pokryć
kosztów napisania, zredagowania
i wydrukowania tej monografii, która miałaby się ukazać w przyszłym
roku w nakładzie 1000 egzemplarzy – mówi Mirosław Górka, który
na portalu internetowym Zrzutka.
pl (www.zrzutka.pl/kxjf9z) uruchomił już zbiórkę pieniędzy na wydanie monografii. Potrzebna kwota to
25 tys. zł. Więcej informacji na stronie internetowej Rymera Rybnik oraz
na Facebooku.
(WaT)
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Z Rybnika do Alwerni
Znalazłem potwierdzenie, że rybniczanie już ponad sto lat temu pielgrzymowali do Alwerni. Po co się tam udawali? Czy
całą drogę przemierzali pieszo przez Pszczynę i Zator, czy podjeżdżali pociągiem do Trzebini i tylko ostatni odcinek szli
pieszo? To bardzo ciekawa historia, która ma też wielkanocny wątek.
Zacznijmy jednak od początku. Podczas sądu
nad Chrystusem Piłat kazał go ubiczować. Być
może sądził, że taka kara usatysfakcjonuje tych,
co chcieli jego śmierci. Dlatego zaraz po ubiczowaniu kazał wyprowadzić Chrystusa w koronie cierniowej przed tłum i odezwał się tymi
słowami „Oto człowiek!”, co w łacińskim tłumaczeniu tego fragmentu Ewangelii według św.
Jana brzmi Ecce homo! (Czytaj: Ekce Homo).
Jednak ludzie tam zgromadzeni nie ulitowali się nad Chrystusem i wołali dalej: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”.
Zdarzenie to uchwycone zostało w sztuce
poprzez typ wizerunku ubiczowanego Chrystusa, nazwanego „Ecce homo”. A jeden z najcenniejszych obrazów tego typu znajduje się
we franciszkańskim sanktuarium, które nazywa się tak samo jak miejscowość, w której się
znajduje. Jest to Alwernia. Ten cudami słynący obraz pochodzi z dworu cesarza Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w Konstantynopolu. Kiedy w 1453 roku cesarstwo to zdobyli
Turcy, również obraz znalazł się w ich rękach.

Jednak około 1650 roku darowali go na dwór
cesarski do Wiednia. Potem obraz znalazł się
na krótko na Węgrzech, Słowacji, by wreszcie
przez Kraków trafić jako dar w 1686 roku do
kościoła w Alwerni.
Ta historia ma również śląski wątek. Otóż
Alwernia to oczywiście miejscowość małopolska, ale leżąca niedaleko granicy ze Śląskiem,
w połowie drogi między Mysłowicami a Krakowem. I właśnie do Alwerni przed tamtejszy
słynący łaskami obraz Pana Jezusa Miłosiernego, zwanego też potocznie „Ecce homo”, zmierzało w pielgrzymkach bardzo wielu Ślązoków.
Udawali się tam pieszo, zaprzęgami konnymi, rowerami lub koleją. Pochodzili zwłaszcza
z okolic Katowic, Mysłowic, Tychów i Pszczyny,
ale również z okolic Rybnika. Największe nasilenie tego pielgrzymowania nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. A poświadcza to zapis
z klasztornej kroniki, mówiący, że dzięki ofiarom Ślązoków w latach 1897-1900 wybudowano tam wieżę na dzwony. Oczywiście, jak każdy
ruch pielgrzymkowy miał swoje z góry ustalone
terminy odpustowe. Zatem Ślązoki najchętniej
Stara kopia obrazu z Alwerni znaleziona w jednym z rybnickich
przybywali do Alwerni na 12 września w świędomów
to Stygmatów św. Franciszka i zaraz w niedzielę po Wielkanocy. Przede wszystkim jednak
w niedzielę po Bożym Ciele, kiedy przypada
odpust zwany potocznie strzelanką, co tłumaczy fragment książki z 1914 roku: „(…) Najliczniejszy odpust bywa w Alwerni w niedzielę wśród
oktawy Bożego Ciała. W dniu tym wyrusza procesya z kościoła do lasu, gdzie znajdują się cztery kapliczki, poświęcone czterem Ewanielistom,
przy których bywają śpiewane cztery ewanielie.
W procesyi biorą udział mieszkańcy okolicznych
parafii z obrazami i chorągwiami, oraz pątnicy
ze Ślązka i Królestwa Polskiego. Przy sprzyjającej pogodzie gromadzi się tutaj w tym dniu do
10 tys. wiernych. Ze względu, że od soboty wieczora aż do ukończenia uroczystości odzywają
się z góry Alwerni salwy moździerzowe, lud nazwał tę niedzielę strzelaną (…)”
Czy można mieć uzasadnione podejrzenia,

że do Alwerni pielgrzymowali też ludzie z Rybnika? Jest kilka przesłanek. PO PIERWSZE:
pobożność dawnych rybniczan nie podlega dyskusji. PO DRUGIE: sława obrazu Jezusa z Alwerni była na Śląsku powszechnie znana. PO
TRZECIE: wielu moich rozmówców wspominało mi, że ich babcie czy prababcie chodziły
za Pszczynę do „jakiegoś” – bo nie pamiętali
miejscowości – obrazu z cudowną Twarzą Chrystusa. PO CZWARTE: skoro wiemy, że rybniczanie chodzili na piesze pielgrzymki do Częstochowy (110 km), to tym bardziej mogli chodzić przez Pszczynę i Zator do Alwerni, gdzie
jest tylko 85 km. PO PIĄTE: z Rybnika już od
1856 roku można się też było wybrać tam pociągiem. Wysiadało się w Trzebini, a następnie ostatnie 14 km szło się pieszo. PO SZÓSTE zaś i najważniejsze – o pielgrzymowaniu
rybniczan do Alwerni przekonało mnie znalezienie w jednym z rybnickich domów starego
obrazu (oleodruku), przywiezionego z Alwerni, a będącego kopią tamtejszego obrazu Jezusa Ecce homo. I to najpewniej nie koniec argumentów, bo może jeszcze ktoś z naszych Czytelników doda jakieś kolejne potwierdzenie owego pielgrzymowania. Tymczasem polecam wiosenny wyjazd do Alwerni. Samochodem z Rybnika to zaledwie 100 km.
Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Słynący łaskami obraz Pana Jezusa Miłosiernego z Alwerni,
zwany też Ecce homo

W Alwerni, w kościele na górce, znajduje się cudowny obraz
„Ecce homo”. Na przełomie XIX i XX wieku było to ulubione
przez Ślązoków miejsce pielgrzymowania
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Wielki album Rybnika
Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare
zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy
rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat.
Każda publikowana fotografia otrzyma swój
num er. Ułat wi to dysk us ję z Czytelnikami
na temat przeds taw ion ych na zdjęc iu wy

darzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czy
telników do wycinania tych stron i zbierania
ich w segregatorze. Ponadto proponujemy
Czytelnikom współredagowanie cyklu – za
chęc am y do przyn os zen ia do red akc ji sta
rych zdjęć będących świadk am i min ion ych

(cz. 159)

czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy
w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku,
zapłacimy 10 zł. Sponsorem akcji jest Wydaw
nictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone
nam zdjęcia dziękujemy!

Zdjęcie 159/1:
Zdjęcie sprzed 50 lat z marca
1968 roku. Ci dwaj chłopcy z rowerem zostali sfotografowani w
Gierałtowicach koło Gliwic. Jednak fotografia ma wątek rybnicki,
gdyż w tle po lewej widać drewniany kościół św. Katarzyny z XVI
wieku, który w 1976 roku przeniesiono do Rybnika-Wielopola, gdzie
stoi do dziś.
Zdjęcie 159/2:
Ponad wszelką wątpliwość
na fotografii widzimy rybnickie
uczennice ze szkoły sióstr urszulanek. Jest marzec 1929 roku. W tle
widać resztki śniegu, ale zagadkowa jest ta budowla w tle z prawej.
Co to jest? Dziewczyny nie mają
płaszczy, co wskazuje, że to Rybnik, blisko szkoły. Ale sąd to chyba nie jest? Oto zagadka!

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 159/3:
Wielkanocny spacer ulicą Kościuszki w Rybniku około 1930
roku. Widok od strony dworca kolejowego. Proszę zwrócić uwagę,
że po prawej stronie nie ma jeszcze gęstej zabudowy.

159/1

159/2
159/3

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

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

43

Złote Gody

Miłość „zza płota”

Kolejne pary małżeńskie świętowały jubileusz Złotych Godów.
Dwukrotnie, 6 i 13 marca, małżonkowie z pięćdziesięcioletnim stażem
spotkali się w siedzibie zespołu Przygoda, by odebrać z rąk prezydenta
Piotra Kuczery pamiątkowe medale przyznane im przez prezydenta RP
Andrzeja Dudę.
że kobieta stworzona jest przede wszystkim dla
rodziny: męża, dzieci i domu – przyznaje pan
Edmund. Dzisiaj, gdy familię państwa Dudów
tworzą również synowe oraz trójka wnucząt,
małżonkowie wspominają najpiękniejsze dni
wspólnego życia. – Gdy żona urodziła drugiego
syna, przywiozłem ją ze szpitala wprost do
nowego domu, który praktycznie wybudowałem
sam. A w tamtych czasach nie było to łatwe:
brakowało pieniędzy i materiałów budowlanych,
które były na tzw. przydziały. Mając przydział
na pięć drzwi, albo na deski szalunkowe trzeba
było stać w kolejce przez całą noc, a po cement
również nocą jechać do cementowni. To,
że w takich warunkach mogłem zapewnić
bliskim dach na głową, było dla mnie największą
życiową satysfakcją. Dziś czuję się spełniony:

Zdjęcia: Wacław Troszka

Pa ń s t w o C i e c i o r o w i e z n a l i s i ę o d
dzieciństwa, a ich znajomość, potem długoletni
związek, poprzedziła przyjaźń pana Herberta
z bratem pani Barbary. Z kolei Irena
i Edmund Dudowie poznali się przy płocie
oddzielającym posesje ich bliskich. Pochodzący
z Podlasia pan Edmund spędzał wakacje u
brata, który wcześniej przeprowadził się do
Rybnika. – Za płotem zobaczyłem bardzo ładną
dziewczynę. Od razu zaiskrzyło i już nie chciałem
nigdzie się ruszyć. Nie wróciłem do domu,
zostałem w Rybniku, a dziewczyna „zza płota”
została moją żoną – wspomina z uśmiechem
pan Edmund, który do emerytury pracował
w kopalni Rymer. Pani Irena zajmowała się
prowadzeniem domu i wychowywaniem synów.
– Cieszyło mnie to, bo wychodziłem z założenia,

mamy dwóch synów, wybudowałem dom
i posadziłem niejedno drzewo – opowiada pan
Edmund. Wspólnie z żoną zachęca młodych do
podejmowania świadomych i przemyślanych
decyzji związanych z planowaniem przyszłości:
– Jeśli bierzesz ślub, to przyjmujesz na siebie
obowiązki wobec współmałżonka i dzieci.
To jest zobowiązanie na całe życie – mówią.
Oprócz państwa Cieciorów i Dudów do udziału
w dwóch marcowych uroczystościach zaproszeni
zostali również: Alina i Ryszard Bielowie,
Teresa i Józef Dąbkowscy, Elżbieta i Marian
Harasimiukowie, Zofia i Allan Korzanowie,
Małgorzata i Zygmunt Kremserowie,
Barbara i Hubert Kubikowie, Barbara
i Ewald Maciączykowie, Irena i Alojzy
Mokrzy, Krystyna i Edward Ostarkowie,
Róża i Bernard Paszendowie, Róża
i Antoni Smyczkowie, Klaudia i Henryk
Sobikowie, Teresa i Krystian Szołtyskowie,
Narcyza i Jan Piszczelokowie, Lidia
i Andrzej Wisełkowie, Bernadeta i Norbert
Zientkowie, Anna i Jan Zimni oraz Wanda
i Bronisław Zimoniowie.
(D)

Na zdj. od lewej: Alina i Ryszard Bielowie, Teresa i Józef Dąbkowscy, Elżbieta i Marian Harasimiukowie, Barbara i Ewald Maciączykowie, Krystyna i Edward Ostarkowie, Klaudia i Henryk Sobikowie, Anna
i Jan Zimni, Irena i Edmund Dudowie oraz Narcyza i Jan Piszczelokowie

Na zdj. od lewej: Bernadeta i Norbert Zientkowie, Róża i Bernard Paszendowie, Małgorzata i Zygmunt Kremserowie, Irena i Alojzy Mokrzy, Zofia i Allan Korzanowie, Wanda i Bronisław Zimoniowie,
Teresa i Krystian Szołtyskowie, Barbara i Herbert Cieciorowie, Lidia i Andrzej Wisełkowie oraz Barbara i Hubert Kubikowie
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Angelika Naczyńska-Lyp					
Zdjęcia Wacław Troszka

44

Nr 3/561; marzec 2018

Jeśli aura pozwoli, 7 bądź 8
kwietnia nowa I-ligowa drużyna
R O W- u Ry b n i k m e c z e m n a
stadionie przy ul. Gliwickiej
z Polonią Piła rozpocznie batalię
o powrót do żużlowej ekstraligi.

Wacław Troszka

rego silnikach znaczące wyniki osiągał Kacper Woryna. Ma go zastąpić Mark Courtney,
który dotąd towarzyszył Maksowi Fricke. Teraz ma pomóc początkującemu w polskiej lidze Cookowi.
W polsko-łotewskiej I lidze będzie rywaPo raz ostatni awans do żużlowej elilizować osiem drużyn, w tym Łotysze z Dauty rybnicka drużyna wywalczyła na torze
gavpils, którzy nie mając stadionu na terenie
w 2003 roku, po pamiętnym pojedynRP, do ekstraligi awansować nie mogą, zreszku z Unią Tarnów. Potem jeszcze dwutą skład na ten sezon mają bardzo przeciętkrotnie, w roku 2006 i w 2016, znalazła
ny. Do grona faworytów oprócz ROW-u zasię w gronie ekstraligowców, ale były to
licza się m.in. Orła Łódź, w barwach którejuż raczej sukcesy organizacyjne włodago będą jeździć m.in. Miśkowiak, Świderski,
rzy klubu. By wywalczyć awans do eksKościuch, Hans Andersen i Rohan Tungate.
3 marca w hali w Boguszowicach odbyła się tradycyjna już prezentacja drużyny
traligi trzeba najpierw w sezonie zasadŁodzianie
mają jednak problem ze stadionem.
rybnickich „rekinów”. Zaprezentowano tam m.in. tegoroczne klubowe „skóry”,
niczym zapewnić sobie miejsce w pierwNowy obiekt buduje im miasto i dlatego, za
w jakich będą jeździć żużlowcy ROW-u Rybnik
szej czwórce, a najlepiej pozycję lidera.
zgodą żużlowej centrali, w pierwszej rundzie
Później trzeba wygrać półfinałowy dwumecz, a narozrywek łodzianie odjadą wszystkie mecze wyjazstępnie w I-ligowym dwumeczu finałowym pokodowe. W drugiej mają podejmować wszystkich rynać drugiego pretendenta. To ścieżka najprostsza,
wali na swoim nowym stadionie. Problem w tym,
jest jeszcze druga: przegrany finalista w dwumeczu Kolejnych juniorów z jakimkolwiek ligowym do- że nie wiadomo, kiedy faktycznie będzie on gotobarażowym o ekstraligę zmierzy się z drużyną, któ- świadczeniem nie mamy i gdyby, nie daj Boże, ko- wy. Pierwszą kolejkę rundy rewanżowej zaplanowara w ekstralidze zajmie siódme, czyli przedostatnie muś z tej dwójki przytrafiła się kontuzja, będzie go no na 10 czerwca , a z informacji płynących z Łodzi
miejsce. Ale doświadczenie uczy, że z tych baraży musiał zastąpić debiutant.
wynika, że raczej mało prawdopodobne, by już wteobronną ręką wychodzą na ogół broniący się przed
Najsolidniej prezentuje się tercet krajowych se- dy na nowym stadionie Orła mogli ścigać się żużspadkiem ekstraligowcy. Tak było w ubiegłym roku niorów. Do Woryny dołączyli pochodzący z Ostro- lowcy. Dla drużyny Orła może więc to być trudny,
w dwumeczu Get Well Toruń – Wybrzeże Gdańsk wa Wlkp. Mateusz Szczepaniak (31 lat), który również finansowo, i bardzo nerwowy sezon. Do
(I-ligowiec). Toruńskie Anioły wygrały oba mecze w ubiegłym roku jeżdżąc w Wandzie Kraków był silnych I-ligowców zalicza się również Wybrzeże
i gdańszczanie będą jednym z rywali ROW-u w te- statystycznie najskuteczniejszym zawodnikiem I ligi Gdańsk, w którym jeżdżą m.in. Michał Szczepagorocznych rozgrywkach.
(średnia biegowa 2,36 pkt, ale trzeba pamiętać, że niak, Oskar Fajfer i Duńczyk Mikkel Michelsen.
Formuła I-ligowych rozgrywek, identyczna jak Wanda nie jeździła w rundzie finałowej) oraz wyJedno nie ulega wątpliwości, do awansu długa
w ekstralidze, jest więc atrakcyjna, ale i wyma- chowanek Włókniarza Częstochowa Artur Cza- droga. Trzymamy kciuki!
Wacław Troszka
gająca – wygranie fazy zasadniczej jeszcze nicze- ja (24 lata), który poprzedni sezon spędził w Unii
go nie daje, a w rundzie finałowej wystarczy jeden Tarnów, gdzie wykręcił średnią biegową 1,99 pkt i
Mecze w Rybniku: 7/8 kwietnia: ROW – Polosłabszy mecz drużyny, a czasem tylko jednego za- miał swój udział w awansie „jaskółek” do ekstraligi. nia Piła; 21/22 kwietnia: ROW – Orzeł Łódź;
wodnika, by cały sezon można było spisać na straSporą zagadką są generalnie rybniccy obcokra- 5/6 maja: ROW – Wybrzeże Gdańsk; 19/20
ty. Tego drugiego przypadku sternicy klubów oba- jowcy: Ukrainiec Andriej Karpow (31 lat), Austra- maja: ROW – Start Gniezno; 9/10 czerwca:
wiają się zapewne najbardziej, zwłaszcza, że więk- lijczyk Troy Batchelor (31 lat) i Anglik Craig Cook ROW – Wanda Kraków; 28/29 lipca: ROW –
szość zawodników łączą z klubami jedynie roczne (30 lat). Dwaj pierwsi w przeszłości jeździli już w Motor Lublin; 18/19 sierpnia: ROW – Lokokontrakty. Oczywiście wierzymy, że wszystko odbę- rybnickim klubie, a ten trzeci zadebiutuje nie tyl- motiv Daugavpils
dzie się w duchu fair play, ale przecież w przeszło- ko w zespole „rekinów”, ale tak naprawdę w polści rybnickiego żużla mieliśmy kilka historycznych skiej lidze, więc trudno przewidzieć na ile skuteczporażek, których przyczyną była zadziwiająco sła- ny będzie na długich polskich torach, tak różnych
ba jazda jej wcześniejszych liderów.
od angielskich. Cook pierwszy raz w karierze bę• 15.04 – Dzień Promocji Sportu (hala w BoDrużyna ROW-u Rybnik została skompletowa- dzie też stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. Zaguszowicach): prezentacja dziecięcych i młona praktycznie od nowa, bo z jej ubiegłorocznego domowiony już na dobre w polskiej lidze Karpow
dzieżowych klubów i sekcji sportowych;
składu pozostała tylko trójka ówczesnych juniorów dwa ostatnie sezony spędził w ekstraligowym Faluwspólne treningi i zabawy sportowe; spoz Kacprem Woryną na czele. W minionym trudnym bazie; w tym ostatnim pojechał w ośmiu meczach
tkania i rozmowy z trenerami. W programie
sezonie, gdy zespół ścigał się jeszcze w ekstralidze (31 biegów), uzyskując średnią biegową 1,03 pkt.
m.in.: szermierka, boks, lekkoatletyka, koszyWoryna (22 lata) był i kapitanem, i liderem druży- Batchelor jeździł w ubiegłym roku w Wybrzeżu
kówka, siatkówka, piłka nożna i wiele innych
ny. Teraz, gdy osiągnął już wiek seniora, a drużyna Gdańsk i ze średnią biegową 1,99 pkt został wśród
• 22.04 – Bike Atelier MTB Maraton (terenowylądowała w I lidze, nic nie powinno się zmienić. I-ligowców sklasyfikowany na miejscu 15. W barawe wyścigi rowerowe). Start: ośrodek w KaObawiać można się za to o naszych juniorów. Do- żu o ekstraligę dobrze wypadł w pierwszym meczu
mieniu (Pełny program: http://bikeatelierświadczony Robert Chmiel (20 lat), który ma przed w Toruniu zdobywając 13 pkt, ale w decydującym
maraton.pl/)
sobą jeszcze dwa juniorskie sezony, w poprzed- meczu w Gdańsku (40:50 dla Torunia) w pięciu
• 28-29.04 – Grand Prix Festiwal Tańca (hala
nim spisywał się w lidze przeciętnie. Z kolei Lars startach zdobył dla Wybrzeża już tylko 7 pkt z bow Boguszowicach); organizator Dom KultuSkupień (21 lat), który późno rozpoczął przygodę nusem, kończąc dwa wyścigi na ostatnim miejscu.
ry Boguszowice
z żużlem ma przed sobą już ostatni juniorski sezon,
I jeszcze rzut oka na „osoby towarzyszące” dru• 30.04 – Mundurowy Rynek Basket (współorale jego ligowe doświadczenie wciąż jest niewiel- żynie „rekinów”. Jej pierwszym trenerem został
ganizator WKU Rybnik)
kie. Zadebiutował w ubiegłym roku i ma na swo- były żużlowiec Antoni Skupień, trenujący od lat
Szczegóły wszystkich imprez, regulaminy i
im koncie ledwie 19 ligowych wyścigów (w tym 5 w miniżużlowe Rybki Rybnik. Menedżerem zespołu
ewentualne zapisy na stronie internetowej
barwach Sparty Wrocław), w których zdobył 6 pkt w dalszym ciągu będzie Jarosław Dymek. W kluMiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybi 2 pkt bonusowe. Dla porównania Robert Chmiel bowym warsztacie nie będzie już cenionego na polniku (www.mosir.rybnik.pl).
odjechał w lidze już 81 wyścigów (67+13 pkt). skim rynku tunera Ryszarda Małeckiego, na któ-

Odzyskać ekstraligę

MOSiR poleca
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Piłkarki halowymi mistrzyniami Polski
Piłkarki TS ROW Rybnik zostały mistrzyniami Polski w futsalu. Podopieczne trenera Remigiusza Danela zakończyły sezon ekstraligi futsalu bez porażki. Podczas turnieju finałowego z udziałem czterech drużyn, który odbył się w Świeciu, w meczu półfinałowym
rybniczanki 3:0 pokonały AZS UJ Kraków, a w
wielkim finale wygrały 3:0 z AZS-em UAM Poznań. W turnieju finałowym po 3 gole dla rybnickiej drużyny zdobyły Agata Sobkowicz i Aneta
Szymanowska. Był to dopiero drugi sezon rybniczanek w futsalowej ekstraklasie; przed rokiem występując w niej w roli beniaminka zdobyły brązowy medal.
Kilka dni po zdobyciu mistrzowskiego tytułu,
8 marca piłkarki TS ROW zjawiły się z pucharem w urzędzie miasta i spotkały z prezydentem
Piotrem Kuczerą, który z racji przypadającego
w tym dniu Dnia Kobiet wręczył zawodniczkom
czerwone róże, gratulując jednocześnie tytułu
mistrzowskiego. Praktycznie z marszu piłkar-

Krótko i szybko
Nasz olimpijczyk, siatkarz plażowy Volleya Rybnik Mariusz Prudel i jego nowy partner Jakub Szałankiewicz ze Staszowa wygrali
na irańskiej wyspie Kish turniej z cyklu World
Tour (20-24 luty). To pierwszy znaczący sukces
tej pary, dla której był to dopiero trzeci worldtourowy turniej. W dwóch pierwszych turniejach sezonu rozegranych na początku stycznia w Holandii i na początku lutego w Australii Prudel i Szałankiewicz odpadli w ćwierćfinałach. Warto dodać, że od jesieni w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale siatkarze mają
do swojej dyspozycji nowo wybudowaną halę
do siatkówki plażowej, w której są trzy pełnowymiarowe boiska.
w
Pierwszy raz w historii rybnicką szermierkę
na mistrzostwa Europy kadetów (do lat 17) reprezentowało aż trzech zawodników. Na olimpijskich obiektach w Soczi najpierw rywalizowały szpadzistki. W stawce 86 zawodniczek
najlepiej z Polek spisała się Karolina Staszulonek (Piast Gliwice), która zajęła 3 miejsce. Rybnickie debiutantki - Alicja Klasik (14 lat) zajęła
miejsce 27., Kinga Zgryźniak (15 lat) 40. Obie
zawodniczki w fazie walk eliminacyjnych wygrały po 3 walki i zostały rozstawione w środku stawki. W walkach pucharowych Alicja wy-
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ki miały rozpocząć sezon ligowy w klasycznym
futbolu, ale i tu ze względu na zimową aurę odwołano dwie pierwsze kolejki zaplanowane na
trzeci i czwarty weekend marca. W tej sytuacji
rybnickie piłkarki pierwszy wiosenny mecz zagrają w sobotę 7 kwietnia o godz. 16 na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej z SWD Wodzisław Śl. Kolejne spotkanie w sobotę 21 kwietnia o godz. 14 tym razem na boisku w Kamieniu z Bielawianką Bielawa. Po rundzie jesiennej piłkarki TS ROW Rybnik zajmują pierwsze
miejsce w tabeli grupy śląskiej II ligi, mimo że
rozegrały o jeden mecz mniej od swoich rywalek. Mają na swoim koncie 27 pkt i 2 pkt przewagi nad drugą w tabeli drużyną Rekordu Bielsko-Biała i 4 pkt przewagi nad trzecim KKS-em
Zabrze. Do kobiecej ekstraklasy awansuje tylko zwycięzca grupy. Zespół, który zajmie drugie
miejsce, w meczu barażowym o awans do ekstraklasy zmierzy się z drugą drużyną grupy małopolskiej. Życzymy powodzenia!

grała 15:9 z Holenderką Kroese, ale w pojedynku o wejście do najlepszej szesnastki turnieju
trafiła, jak się okazało, na późniejszą zwyciężczynię turnieju Węgierkę Eszter Muhari, z którą przegrała 9:15. Kinga Zgryźniak przegrała
swoją pierwszą walkę pucharową ze Słowaczką Bursovą 11:15 i odpadła z turnieju. W stawce 91 zawodników nieco słabiej poradził sobie debiutujący również w tej imprezie rybniczanin Marcin Tumas, który nie przebrnął eliminacji grupowych (wygrał 2 z 6 walk). W turnieju drużynowym szpadzistek rywalizowało
16 ekip. Nasza drużyna z Alicją Klasik i Kingą
Zgryźniak (obie RMKS Rybnik) w składzie zajęły dobre 6. miejsce. W szpadzie męskiej wystartowało 21 drużyn, a reprezentacja Polskich
szpadzistów z rybniczaninem Marcinem Tumasem, również zajęła 6 miejsce.

Sportowiec w potrzebie

Utalentowany i zawzięty dżudoka
Kejza Team Rybnik Łukasz Wala,
w wypadku samochodowym, do
którego doszło 17 lutego, gdy wracał z obozu w Japonii doznał urazu kręgosłupa. Teraz, już po operacji, częściowo sparaliżowany przebywa
w ośrodku rehabilitacyjnym w Porąbce.
Przed nim wielomiesięczna żmudna rehabilitacja, pewnie trudniejsza od najtrudniejszej walki jaką stoczył na mecie.
Ten młody sportowiec potrzebuje teraz

wsparcia i konkretnej pomocy, o którą
zaapelowali już jego bliscy, trenerzy i
koledzy z maty. Władze klubu zdecydowały, że wszystkie środki jakie wpłyną na konto klubu w ramach 1-procentowych podatkowych odpisów, zostaną
przeznaczone na rehabilitację Łukasza.
Zbiórkę pieniędzy organizuje też Fundacja Pomocna Dłoń „Po Wypadku
z Rybnika”. Szczegółowe informacje na
stronie klubu Kejza Team Rybnik (kejzateam.rybnik.pl).

Koszykarze o utrzymanie

Koszykarze MKKS-u Rybnik tydzień po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpoczęli pojedynek decydujący o ich utrzymaniu się w II lidze. Ich
rywalem jest KŚ AZS Gliwice, który w końcowej tabeli zajmował wyższe miejsce
i dzięki temu był gospodarzem pierwszego meczu. Gliwiczanie wykorzystali atut
własnego parkietu i wygrali 90:58. Po 6 minutach spotkania na tablicy świetlnej po
raz ostatni pojawił się wynik remisowy (13:13), potem na boisku widoczna była już
przewaga miejscowej drużyny, która wygrała wszystkie kwarty: 23:15; 17:16; 20:13
i 30:14. Drugi mecz tej pary miał odbyć się w sobotę 24 marca w Rybniku i jeżeli
podopieczni trenera Łukasza Szymika zdołali go wygrać, to trzeci decydujący mecz
odbędzie się w środę 28 marca w Gliwicach. Jeżeli stało się inaczej, to drużyna
z Rybnika po bardzo pechowym sezonie opuści szeregi II ligi. Trzymamy kciuki!

jednej osoby na pływalnię krytą YNTKA przy ul.
Powstańców Śl., upoważniający do skorzystania z dziesięciu 45 minutowych wejść na basen
(do wykorzystania do końca listopada). Na
zajęcia AB można zapisać się bezpośrednio
przed ich rozpoczęciem, można też do nich
dołączyć w dowolnym momencie trwania cyklu treningowego.

ną Komarek i Moniką Szczuką. Wśród panów
zwyciężył Adam Wszelaki przed Bartłomiejem
Gawłem i Michałem Witą. Najlepszym juniorem został Remigiusz Chomiuk. Rywalizację
drużynową wygrała ekipa Decathlonu przed
Rakami i 2. Michałami & Jo.

w
Kadeci Volleya Rybnik awansowali do półfinałów Mistrzostw Polski. W Rzeszowie, gdzie
w
Rybnicki oddział PTTK i MOSiR Rybnik za- rozegrano turniej ćwierćfinałowy podopieczni
praszają do udziału w pierwszym z Rybnickich Wojciecha Kasperskiego w rozgrywkach gruRajdów Rowerowych. Wyruszy on 15 kwietnia powych pokonali TPS Lublin 3:0 i SUKSS Suo godz. 10 z parkingu koło kąpieliska Ruda. Na wałki 3:1. W grupie finałowej młodzi siatkamecie w Rybniku Kamieniu na jego uczestni- rze wygrali 3:0 z Norwidem Częstochowa, a
ków od godz. 11.30 czekać będą konkursy w meczu o pierwsze miejsce w turnieju przei animacje. Zakończenie rajdu zaplanowano grali z gospodarzem AKS V LO Rzeszów 0:3.
Turniej półfinałowy z udziałem Volleya odbył
na godz. 13.30.
się w Nysie. Rybniccy siatkarze doznali w nim
w
w
24 lutego w Centrum Rekreacji i Rehabili- 3 porażek, przegrywając 0:3 z zespołem z Nysy
22 marca miała wystartować kolejna tacji „Bushido” na Nowinach odbyły się ama- oraz 1:3 z drużynami z Nakła i Świnoujścia.
edycja Akademii Biegania MOSiR-u. Zaję- torskie zawody siłowe. Na sali gimnastycznej
w
cia, które prowadzi trener lekkoatletyki An- poza samą rywalizacją odbył się również pokaz
W niedzielę 4 marca w hali MOSiR-u w Żodrzej Piecha będą się odbywać na stadio- street workoutu w wykonaniu Dawida Łomnic- rach spotkało się 19 siatkarskich drużyn, któnie LA przy ul. Żużlowej we wtorki i czwart- kiego. W tym roku rybnicki WiP został podzie- re przyjechały praktycznie z całego Śląska, by
ki do 21 czerwca (godz. 17.45 – I grupa; lony na zawody indywidualne, w których wy- uczcić pamięć wybitnego siatkarza i trene18.45 – II grupa. W czasie tej edycji Akademii startowało 9 osób oraz na starty drużynowe, ra Czesława Fojcika. W czasie 11 godzin roBiegania odbędą się 24 treningi (koszt 15 w których mieliśmy okazję obserwować zma- zegrano 30 meczów. Turniej wgrała drużyzł). Każdy uczestnik, który będzie obecny na gania siłowe kolejnych 9 osób. Wśród kobiet na Giorgio Ulani z Katowic, która w finale
minimum 20, otrzyma imienny karnet dla zwyciężyła Magdalena Kostka przed Zuzan- pokonała zespół RIKI TIKI DZIKI z Sosnowca.
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Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Wacław Troszka

Mistrzynie Polski w futsalu, czyli drużyna TS ROW Rybnik w towarzystwie prezydenta Piotra Kuczery. Na drugim
planie twórca i prezes klubu Tomasz Kieczka (z lewej) i trener Remigiusz Danel

Siatkarze
rozpoczynają
rundę pucharową

Wacław Troszka

Długo piłkarze ROW-u 1964
Rybnik musieli czekać na pierwsze
spotkanie rundy wiosennej
piłkarskiej II ligi, bowiem dwie
pierwsze ligowe kolejki zostały
odwołane z powodu zimowych
warunków atmosferycznych i złego
stanu piłkarskich muraw.

Piłkarska wiosna z poślizgiem
W pierwszym meczu 3 marca, rybniczanie mieli na
własnym boisku zmierzyć się z ekipą Warty Poznań,
ale zmrożona murawa nie nadawała się do gry i mecz
został przełożony. Z tego samego powodu rybniczanie nie zagrali również tydzień później w Puławach
z Wisłą. Premierowe spotkanie 2018 roku udało się
rozegrać dopiero za trzecim podejściem, ale wciąż
przy lekkim mrozie, 17 marca, gdy do Rybnika przyjechała ekipa ówczesnego wicelidera Radomiaka Radom. Goście rozpoczęli od mocnego uderzenia i już
w piątej minucie objęli prowadzenie, które utrzymali do przerwy. W drugiej połowie rybniczanie w końcu zaczęli atakować, co zaowocowało bramką Sebastiana Musiolika. Niestety końcówka spotkania należała do gości, którzy w ostatnich minutach meczu
zdobyli decydującego gola na wagę trzech punktów.
Jasne się stało, że na pierwsze wiosenne punkty zespół prowadzony przez duet trenerski Marek Koniarek – Roland Buchała będzie musiał zaczekać przynajmniej tydzień. – Pierwsza połowa dla Radomiaka,
ale druga zdecydowanie dla nas. Niestety w końcówce meczu, gdy czuliśmy, że zdobędziemy bramkę, rywal
Wartością dodaną 7. Memoriału Czesława
Fojcika jest kwota ponad 9,5 tys. zł zebrana
z wpisowego i uzyskana z aukcji pamiątek
sportowych. W całości przeznaczona zostanie na leczenie niepełnosprawnych żorskich
trojaczków, tzw. Drużyny A.
w
Paulina Szumska z Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego zdobyła dwa brązowe medale na mistrzostwach świata młodzieżowców
i juniorów w ju-jitsu, które odbyły się w Abu
Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeden z nich rybniczanka zdobyła w odmianie walki ne waza, a drugi w fighting systemie. Na mistrzostwa polecieli także dwaj
klubowi koledzy Pauliny: Kacper Wieczorek
i Kamil Sobaszek.
w
Dżudoka Paweł Kejza wywalczył na matach w Bytomiu mistrzostwo Polski juniorów.
Do złotego medalu zawodnikowi Kejza Team
Rybnik wystarczyły trzy wygrane pojedynki
w kategorii do 100 kg. Tym samym powtórzył
on sukces, który przed laty osiągnął jego tata,
a zarazem trener Artur Kejza, który złote medale wywalczył w latach 1992 i 1994 r. Na matach w Bytomiu blisko zdobycia medalu była
Wioletta Kuczera, która dopiero po dogrywce
przegrała pojedynek półfinałowy. Podopieczna

Pierwszy wiosenny z nazwy mecz ligowy piłkarze ROW-u rozegrali przy lekkim mrozie

strzelił gola na 2:1 i przegraliśmy inauguracyjny mecz.
Z przebiegu spotkania sprawiedliwszy byłby remis, ale
piłka nie zawsze jest sprawiedliwa. Straciliśmy 3 pkt
i wszyscy jesteśmy wściekli, że nie udało nam się wygrać na swoim boisku. Pojedziemy do Krakowa odzyskać to, co zabrał nam Radomiak – powiedział nam
po meczu trener Roland Buchała.
Drużyna ROW-u po 20 meczach (zostało jeszcze
14) ma na koncie 22 pkt i zajmuje 12. miejsce w ligowej tabeli, mając 5 pkt przewagi nad strefą spadkową.
W kolejnym, pierwszym wyjazdowym meczu rundy wiosennej zaplanowanym na 24 marca, rybniczanie mieli się zmierzyć z drużyną Garbarni Kraków,
która zajmowała wtedy 10. miejsce w tabeli, mając na
koncie o dwa punkty więcej niż ROW, z czego wynika, że mecz ten będzie niezwykle ważny dla obu drużyn, chcących jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w II lidze.
Najbliższe mecze w Rybniku: sobota 31 marca
g. 12: ROW – Siarka Tarnobrzeg; sobota 14 kwietnia g. 16: ROW – Legionovia Legionowo; sobota 21
kwietnia g. 16: ROW – GKS Bełchatów

II-ligowi siatkarze Volleya Rybnik na
pierwszym miejscu zakończyli sezon zasadniczy rozgrywek ligowych w swojej grupie.
W ostatnim spotkaniu rozegranym 17 marca, przed własną publicznością pewnie 3:0 pokonali Kęczanina Kęty i już 24 marca mieli
rozpocząć fazę play-off. W I pucharowej rundzie rywalem rybniczan jest GKS II Katowice, czyli ósma drużyna sezonu zasadniczego.
Gra toczy się do dwóch wygranych spotkań,
a pierwsze z nich miało się odbyć na boisku
w Katowicach. Mecz rewanżowy odbędzie się
7 kwietnia w Rybniku, ewentualne trzecie decydujące spotkanie odbędzie się dzień później, również w Rybniku. Patrząc na tegoroczne wyniki siatkarzy Volleya, nikt nie zakłada innego scenariusza, jak wygrany pojedynek
z Katowicami. W drugiej pucharowej rundzie
rywalem rybniczan będzie zwycięska drużyna z pary Andrychów – Tychy. Dwa pierwsze
spotkania II rundy miałyby się odbyć w Rybniku w dniach 21-22 kwietnia, trzeci i ewentualnie czwarty mecz zostanie rozegrany tydzień później na parkiecie przeciwnika. Przy
remisie 2:2 piąty, decydujący mecz odbyłby się
w Rybniku 2 maja.

trenera Kejzy przegrała również pojedynek o
brązowy medal i zajęła ostatecznie 5. miejsce.
W zawodach wystąpił także zawodnik Polonii
Rybnik Kacper Widuch. Po wygranej i przegranej walce, zwyciężał trzykrotnie w repasażach jednak w walce o najniższy stopień podium musiał uznać wyższość swojego rywala.

i piątą Wisłę Kraków. Do dalszych rozgrywek
o awans do I ligi przeszły Ikar Niepołomice
i JAS-FBG Sosnowiec. W 18 rozegranych meczach punkty dla RMKS-u zdobyły: Julia Strymecka 212, Alicja Kopiec 196, Pola Kaźmierczak 194, Małgorzata Struzik 137, Nikola Ponikowska 106, Sonia Krupa 83, Weronika Sobczyk 71, Nikola Pałasz 44, Agnieszka Pułról 37,
w
Jakub Seemann z Miejskiego Klubu Sza- Weronika Oskwarek 33, Wioletta Walocha 25,
chowego w Rybniku został Mistrzem Pol- Zuzanna Paradowska 24, Marzena Lamczyk
ski młodzików do lat 10. Poza mistrzem przy 17, Karolina Walocha 15; w drużynie grała
szachownicach w Chrustach zasiedli również: też Nicola Obrodzka. Trenerem drużyny jest
Nadia Konkol, Pola Seemann i Zuzanna Gasz- Grzegorz Korzeń.
ka, która w swoim roczniku zajęła 2 miejsce
w
i wywalczyła prawo startu na mistrzostwach
Po zakończeniu sezonu ligowego rozpoEuropy. A Mistrz Polski poza pucharem i me- częły się mistrzostwa Polski grup młodzieżodalem zapewnił sobie udział w mistrzostwach wych. Jako pierwsze swój turniej ćwierćfinaświata w Hiszpanii i mistrzostwach Europy w łowy miały rozegrać juniorki, które od 23 do
Rydze. Zawodników do zawodów przygoto- 25 marca walczyły w Toruniu o awans do turwali trenerzy: Karina Szczepkowska i Marcin niejów półfinałowych. W połowie kwietnia
Krzyżanowski.
swój ćwierćfinał rozegrają kadetki, a w ostatni weekend kwietnia (27-29.04) turniej ćwierćw
Na 6. miejscu w finale A zakończyły tego- finałowy młodziczek odbędzie się prawdoporoczny II-ligowy sezon koszykarki RMKS Ryb- dobnie w Rybniku.
nik. W ostatnim meczu sezonu przegrały na
w
boisku w Niepołomicach 59:74, ale kilka dni
15 kwietnia od wyjazdowego meczu z bewcześniej wygrały w Krakowie z rezerwami niaminkiem bejsbolowej ekstraligi Gepardami
Wisły 55:37. W końcowej tabeli rybnicki ze- Żory rozpoczną ligowy sezon bejsboliści Silespół o 1 pkt wyprzedziły czwarty AZS Katowice sii Rybnik, którzy będą bronić wywalczonego

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

w ubiegłym roku tytułu mistrzów Polski. Ze
względu na zaplanowaną modernizację bejsbolowego stadionu w dzielnicy Ligocka Kuźnia, na którym w czerwcu mają się odbyć klubowe mistrzostwa Europy, w pierwszej części
sezonu drużyna Silesii wszystkie swoje mecze
będzie rozgrywać na wyjeździe – 22 kwietnia
we Wrocławiu zmierzy się z tamtejszymi Baronami, a 29 kwietnia również na wyjeździe
zagra ze Stalą Bis Kutno.
w
Zespoły grające w Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszykówki czekają teraz spotkania o miejsca rozgrywane w dwóch rundach finałowych.
Te zaplanowano na 25 marca i 8 kwietnia
w hali w Boguszowicach. W meczach o 1 miejsce zmierzą się broniąca mistrzowskiego tytułu ekipa Mojito Rybnik i Na Rondzie Team Żory
(godz. 9.30, 11.). O miejsce 3 zagrają Szarża Wodzisław z Butimexem Rybnik (godz.11,
12.30). W pojedynkach półfinałowych Mojito
dwukrotnie wygrało z Szarżą Wodzisław, a w
parze Na Rondzie Team Żory - Butimex Rybnik
obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu,
ale lepszy bilans małych punktów miała ekipa
Na Rondzie. O 6 miejsce w lidze zagrają Pociski Żory i ARX (mecz odbędzie sie 8 kwietnia
o godz. 9.30), a drużyna Gniewoszów z Rybnika zakończy rozgrywki na 5 miejscu.
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Ko n k u r s n a ś w i ę t a
Idą święta, więc zapraszamy do
udziału w tradycyjnym konkursie
autorstwa zaprzyjaźnionej z naszą
redakcją Kazimiery Drewniok. Tym
razem ma on charakter ornitologiczno-turystyczny.
Najpierw trzeba odgadnąć hasła
pomocnicze i do pól umieszczonych
przy rysunkach popularnych u nas
ptaków wpisać ich nazwy gatunkowe
(np. przepiórka). Następnie litery z pól
oznaczonych kolejnymi liczbami trzeba wpisać w oznaczone tymi samymi liczbami pola diagramu (na dole
strony) skrywającego hasło. Skompletowanie tego hasła kończy pierwszą

część konkursowego zadania. Druga polega na podaniu nazw siedmiu
rybnickich dzielnic, których charakterystyczne obiekty przedstawiono na
rysunkach, wraz z nazwami ptaków,
które zostały narysowane na ich tle
(np. Boguszowice Stare – gawron).
Na kartkach z rozwiązaniem konkursu muszą się znaleźć oba rozwiązania, czyli hasło z diagramu oraz siedem par, które utworzą nazwy dzielnic i nazwy ptaków. Kartki te należy
dostarczyć do naszej redakcji (Rynek
12A, 44-200 Rybnik), osobiście bądź
za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można też wysłać drogą mailo-

wą (nasz adres: gazeta@um.rybnik.
pl). Konieczne jest oczywiście podanie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego. Prosimy także o wskazanie kilku preferowanych przez Państwa nagród, co ułatwi nam ich odpowiedni dobór.
Autorom poprawnych odpowiedzi,
do których w losowaniu uśmiechnie
się szczęście, przekażemy prezentowane poniżej nagrody. Ich Fundatorom redakcja składa serdeczne podziękowania.
Rozwiązania przyjmujemy do 18
kwietnia.

Porcelanowa cukiernica
firmy Bavaria z okresu międzywojennego

Upominek dla zdrowia

Komplet srebrnej biżuterii

Galeria

„Pod Manekinem”

ul. Powstańców 6, Rybnik

2 książki „Humor śląski”
2 książki „Ubrania Matki Boskiej”
Wydawnictwo
ŚLĄSKIE ABC
Marek Szołtysek
44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

3 sadzonki tuji
Zarząd Zieleni Miejskiej,
ul. Pod Lasem 64,
Rybnik Zamysłów
tel. 32 42 48 838

3 dowolne sadzonki

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6
tel. 32 42 22 372

3 zestawy gadżetów
z serialu „Diagnoza”

ufundowany
przez jedną
z rybnickich aptek

„Księga
smaków świata”
Rybnik, Rynek 12
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Duży tort
Cukiernia Iwona
Michał Kominek
ul. K. B. Kominka 17
44-217 Rybnik

Tort bezowy o średnicy 24 cm

2 zestawy kosmetyków

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

3 zestawy gadżetów firmowych
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
tel. 324328000 (BOK)
tel. 324328099 (Centrala)

4 wejścia dla dwóch osób
na pływalnię Akwarium

Rybnik, ul. Powstańców Śl. 16, tel. 600 388 730

Książka + kubek

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

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

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany
Rosenthal

19-litrowa butla wody
z pompką

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

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

Droga
krzyżowa

poleca

na Grzybówce

Małgorzata Musierowicz, „Ciotka
Zgryzotka”, Wyd. Akapit Press, Łódź
2017
Do rąk czytelników trafia właśnie 22. tom popularnej serii dla
młodzieży „Jeżycjada”. Akcja powieści jak zwykle
przybliża znane
postaci z rodziny Borejko, a osią
fabuły Małgorzata Musierowicz uczyniła swoje ulubione
(i sprawdzone) tematy: pierwszą miłość,
wybór drogi życiowej i wszelkie rozterki
u progu dorosłości.
•••
CD Katarzyna Groniec, „Ach!”, Warner Music Poland 2018
Kolejna autorska i niezwykle
poetycka propozycja Katarzyny
Groniec. Temat
p r z e w o d n i a rtystka wywodzi
z „Ziemi jałowej”
T.S. Eliota, rozwijając w kolejnych piosenkach muzyczną opowieść o ziemi utraconej, obiecanej i odzyskanej. Życie jest cyklem co jakiś czas kończącym się dobrze
– zdaje się przekonywać Groniec. Płyta zapewnia chwilę wytchnienia i zapomnienia
przy pięknych dźwiękach.
•••
DVD „Belfer”. Sezon 2, reż. K. Łukaszewicz, M. Bochniak, ITI Neovision
2017
Tytułowy Belfer
(w tej roli Maciej
Stuhr) z przymusu podejmuje pracę w prestiżowym
wrocławskim liceum. Już na początku jego pobytu dochodzi do
tragedii, a szkoła z każdą chwilą
staje się miejscem coraz bardziej brutalnych i mrocznych rozgrywek. Szybko też
okazuje się, że bohater nie znalazł się tam
przypadkowo…

30 marca w Wielki Piątek o godz. 10.15
przy kaplicy św. Jana Nepomucena przy ul.
Gliwickiej w Golejowie rozpocznie się tradycyjna droga krzyżowa, której trasa będzie prowadzić na górę Grzybówkę, gdzie
znajduje się większa część stacji golejowskiej kalwarii. Miejscowa parafia do udziału
w tym wyjątkowym nabożeństwie zaprasza
również mieszkańców pozostałych dzielnic
Rybnika.
(WaT)

Duch Święty
dla zainteresowanych

Rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na kolejny wykład otwarty, czyli ogólnodostępny. W czwartek 19 kwietnia w salce domu katechetycznego parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach wykład zatytułowany „Duch Święty – Wielki Nieznajomy?” wygłosi ks. dr hab. Jacek Kempa.
(WaT)

Katyń, pamiętamy!

Rodziny Katyńskie Ziemi Rybnickiej, Muzeum w Rybniku oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Śródmieściu zapraszają mieszkańców do udziału w obchodach 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystości rozpoczną się 13 kwietnia o godz. 10 tradycyjnie już
w SP nr 9 przy ul. Cmentarnej, gdzie odbędzie się akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli tej placówki, a poświęcona polskim oficerom rozstrzelanym przez NKWD wiosną 1940 roku. Dwa dni
później, 15 kwietnia o godz. 12, w bazylice św. Antoniego odprawiona zostanie msza św.
w intencji ofiar Golgoty Wschodu, z udziałem chóru Bel Canto z I LO im. Powstańców Śląskich.
Członkowie Rodzin Katyńskich zachęcają do udziału w obchodach 78. rocznicy wszystkich
mieszkańców Rybnika i okolic, a w szczególności przedstawicieli organizacji niepodległościowych, młodzież szkolną, harcerzy oraz poczty sztandarowe.
(S)

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2018
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) informuję, że średni miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul.
Żużlowej 25 w roku 2018 wynosi 3.485,45 zł.

Rozwiązanie zagadki 2: Zdjęcie opublikowane w lutowym numerze Gazety
Rybnickiej przedstawiało fragment wieży ciśnień z Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.
Nagrody otrzymują: Teresa Kruszyńska (woda) oraz Beata Raszczyk i Wiktoria
Miera (po jednej książce z Empiku).
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 26 marca (w ciągu miesiąca)
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Radosnych świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego,
szczęścia
i życiowego entuzjazmu
życzą radni
Bloku Samorządowego Rybnik
Michał Chmieliński, Adam Fudali,
Maria Polanecka-Nabagło,
Ewa Ryszka i Andrzej Wojaczek

Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz.
22.00 do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostępna
jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

25/26.03 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Chwałowice

26/27.03 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

10/11.04 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

Golejów

11/12.04 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028

Smolna

12/13.04 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049

Ligota-Ligocka Kuźnia

13/14.04 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608

Śródmieście/Focus

14/15.04 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

Boguszowice Osiedle

15/16.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

Maroko-Nowiny/os. Dworek

16/17.04 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083

Śródmieście

17/18.04 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031

Śródmieście

18/19.04 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218

Meksyk

19/20.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042

Maroko-Nowiny

27/28.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832

Smolna/Kaufland

20/21.04 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144

Niedobczyce/Biedronka

28/29.03 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095

Północ/Galeria Śląska

21/22.04 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Śródmieście/Plaza

29/30.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

22/23.04 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036

Kamień

30/31.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

23/24.04 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Śródmieście

Śródmieście

24/25.04 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922

Orzepowice

31.03/1.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

25/26.04 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście

1/2.04 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny
2/3.04 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

Golejów

3/4.04 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan

26/27.04 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347

Chwałowice

27/28.04 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

Smolna

4/5.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986

Niedobczyce

28/29.04 brak dyżuru

5/6.04 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038

Niewiadom

29/30.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

6/7.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

7/8.04 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670

Boguszowice Stare

8/9.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

Boguszowice Osiedle

9/10.04 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ

30.04/1.05 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Śródmieście
Chwałowice

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.

15.000

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

nakładu

największy
lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta

Szeroki wybór obuwia zdrowego i komfortowego
dla dzieci i osób dorosłych
Zdrowe obuwie dla dziecka i osób dorosłych –
w firmie Relax-Med znajdziesz ekspertów w zakresie doboru asortymentu dla stóp dla Ciebie i
Twojej rodziny.
Od 1991 roku zajmujemy się diagnozowaniem narządu ruchu, fizjoterapią dzieci i dorosłych, dobieraniem
odpowiedniego obuwia profilaktycznego, a także
dzięki własnej pracowni ortopedycznej produkcją indywidualnych butów ortopedycznych, wkładek ortopedycznych, gorsetów do leczenia skolioz, wykonywaniem indywidualnych ortez na miarę pacjenta, czy
produkcją protez kończyn.
Zapewniamy bezpłatne konsultacje i pomoc przy
wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji do otrzymania refundacji.

Każda osoba jest dla nas indywidualnym
przypadkiem i tak też jest traktowana
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Zdaniem przyjezdnych klientów
największa kolekcja obuwia w okolicy.

44-200 Rybnik, ul. Piasta 21
(okolice bazyliki św. Antoniego),
tel. 32 42 26 231,
www.relax-med.pl
w Zdrowe i komfortowe obuwie dla dzieci i dorosłych
w Pierwsze buciki do nauki chodzenia
w Obuwie ortopedyczne
w Badanie komputerowe stóp v
w Wkładki Ortopedyczne
w Obuwie indywidualne (na miarę) dla dzieci i dorosłych (również w ramach NFZ)
Zobacz całą kolekcję na: www.dlastopy.pl

Nr 3/561; marzec 2018

Fitness Club Fundacji PGE Energia Ciepła

Czynne 7 dni w tygodniu
Wyszkolona kadra trenerów personalnych i instruktorów fitness
Bogaty grafik zajęć
Strefy: Cardio, wolnych ciężarów, Body Space
Sauna Infrared
Treningi personalne
Karnety OPEN siłownia lub fitness, a w tym gratisowe wejścia na basen i saunę IR
Szeroka gama zajęć Aqua aerobic: Aqua Fitness, Aqua Power z pasami wypornościowymi,
Aqua aerobik dla kobiet w ciąży, Aqua senior
• Projekt Metamorfoza „Nowa/Nowy TY”, zawody na siłowni i maratony Fitness
• Zajęcia dla najmłodszych: gry i zabawy na trampolinach, FitnessKids
• W okresie letnim treningi prowadzone również na wolnym powietrzu
Strona przygotowana przez Fundację PGE Energia Ciepła

•
•
•
•
•
•
•
•

Przyjdź i sprawdź, bo warto!
Fitness Club Fundacji PGE Energia Ciepła, Rybnik, ul. Podmiejska,
tel.: (+48) 32 42 10 300 lub 724 724 287.
Szczegóły na stronie Fundacji oraz na Facebooku.

Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068.
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt.
11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie
„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21
087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania
wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774,
www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00
Oferuje następujące usługi cmentarne:
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.
Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta:
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

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

Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz),
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy:
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

15.000
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ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (oficyna), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada. Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
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Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
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tel. 32 42 60 070

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych
środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

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

Prawo i Sprawiedliwość

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

Samorządowy Ruch Demokratyczny

Dyżury radnych: czwartki godz. 16-17 w Biurze Rady (s. 112), UM, ul. Chrobrego 2. www.srd.rybnik.pl

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Szafranka 7; sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym
i strażnikiem miejskim. Telefon kontaktowy: 575 070 297

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

Spotkania w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18, Lodziarnia Bravita, ul. H.Sienkiewicza 40,44-203 Rybnik, tel. 508 714 235

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda
Kontakt: i.sprawiedliwosc@op.pl, tel. 505 691 080, 603 121 769. KRS 0000528951
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

