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Dominika Stach (na zdjęciu) razem z Anną Kiermaszek, Antoniną Bystricką-Lodzińską i Anną Świderską
z Instytutu Społecznego „Silesia” urządzeniu tej placówki poświęciły wiele czasu i serca

Coś dla osób z wykształceniem technicznym

Silesia się doczekała
10 czerwca w czasie tegorocznej Industriady
w pomieszczeniach dawnej poczty przy ul. Przemysłowej
17 na Paruszowcu otwarto Magiczną Silesię.
Stworzona przez społeczników z Instytutu Społecznego „Silesia”
placówka przypomina historię huty o tej samej nazwie, która funkcjonowała tu przez blisko 250 lat. Można w niej zobaczyć wyroby
Silesii, szkice techniczne i wiele innych przedmiotów związanych
z jednym z najważniejszych zakładów w historii Rybnika, który nie
przetrwał przełomu, jakim było nastanie wolnego rynku i pojawienie się w Polsce zagranicznego kapitału.
Członkowie instytutu społecznego chcą tu organizować różnego
rodzaju spotkania, ale też zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży
związane z historią Silesii, a głównie z produkcją emaliowanych
naczyń.
(WaT)

W czasie oficjalnego otwarcia placówki wiceprezydent Piotr Masłowski (w środku) podkreślał,
że tę niezwykłą placówkę stworzyli społecznicy. Na zdjęciu również radny z ParuszowcaPiasków Andrzej Oświecimski (z lewej) i pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. rewitalizacji
Marcin Stach (z prawej)

Otwarcie Magicznej Silesii było okazją do wielu interesujących spotkań i rozmów
byłych pracowników dawnej huty. Na zdjęciu od lewej: wieloletni kierownik działu
kontroli jakości Hubert Bednorz, wieloletni pracownik tego działu Zyta Paszenda
oraz Jerzy Natkaniec, długoletni pracownik i współautor wydanej w 2011 roku
książki „Nie pozwólmy zapomnieć o Hucie Silesia” i Anna Kiermaszek z Instytutu
Społecznego „Silesia”

Zdjęcia: Wacław Troszka
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W czasie Industriady odbyły się tu pierwsze, ale na pewno nie ostatnie zajęcia plastyczne, związane
z różnymi technikami zdobienia produkowanych w hucie naczyń emaliowanych
Największe wrażenie robi tu ekspozycja emaliowanych naczyń, produkowanych w Hucie Silesia
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Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 27 sierpnia
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Miasto w skrócie
w Mariusz Pomykoł z Boguszowic
wygrał 4. Dyktando Godki Ślonskij,
które odbyło się 26 maja w Dniu
Matki w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
w Niewiadomiu. Rybniczanin najlepiej
poradził sobie z fragmentem tekstu
z książki „Bajki Hankowe dla dzieci
grzecznych i rozumnych” autorstwa
Aleksandra Lubiny i pokonał Aleksandrę Gruszkę z Rudy Śląskiej i Ewę
Szczodrą z Mysłowic. W dyktandzie
zorganizowanym przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich wzięło
udział prawie 50 osób; najmłodsza
uczestniczka miała 11 lat, najstarszy
uczestnik – 76 lat. Warto dodać, że
19 maja w boguszowickim gimnazjum odbył się finał I Rybnickiego
Dyktanda po Śląsku dla uczniów szkół
podstawowych, w którym pierwsze
miejsce zajęła Wiktoria Świerczewska
z golejowskiej podstawówki.
w 11 maja Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku
i tutejsze Regionalne Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej zorganizowały
konferencję „Nie pozwól odlecieć
swojemu szczęściu”. W Centrum
Chrześcijańskim „Winnica” spotkało
się ponad 120 osób zainteresowanych
profilaktyką prozdrowotną, m.in.
psycholodzy, pedagodzy, higienistki szkolne, przedstawiciele policji
i straży miejskiej. Wśród poruszanych
na konferencji tematów były m.in.
skłonności nastolatków do zachowań ryzykownych i uzależnienia od
alkoholu, depresje i problemy w tzw.
rodzinach alkoholowych. Krystian
Dudek z Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu wygłosił prelekcję pt.
„Pomoc społeczna – lubię to! Budowanie wizerunku placówek pomocy
społecznej”.
w 21 maja patrol straży miejskiej odnalazł dwie nastolatki z dzielnicy
Paruszowiec-Piaski, które zaginęły
dzień wcześniej. — Dziewczyny wyszły
z domu późnym popołudniem i od
tego czasu nie nawiązywały kontaktu
z rodzinami. Około godz. 5 rano operator monitoringu zauważył… nogi,
wystające z rur do zabaw dla dzieci
w parku przy bazylice — wyjaśnia
Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej. Gdy patrol przyjechał na miejsce,
dziewczyny nadal spały w najlepsze.
Po niespodziewanej pobudce i opuszczeniu kryjówki uciekinierki trafiły na
policję.
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Sesja rady miasta – 25 maja

Niejednogłośny apel
25 maja w czasie nadzwyczajnej sesji radni przyjęli uchwałę wyrażającą
poparcie dla apelu przedstawicieli środowisk samorządowych
zgromadzonych 16 marca w Warszawie, dotyczącego obrony
samorządności terytorialnej w Polsce.
Drugi paragraf uchwały mówi z kolei o przyjęciu Karty Samorządności jako zbioru wartości,
na jakich jest zbudowany samorząd terytorialny
w RP. I wspomniany apel, i Karta Samorządności
stanowią załączniki do przyjętej niejednogłośnie
uchwały.
Jej projekt przedstawił przewodniczący klubu
radnych Platformy Obywatelskiej Wojciech
Kiljańczyk, zwracając uwagę na przypadający
27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego i na
fakt, iż kilka dni wcześniej uchwałę podobnej
treści przyjął Sejmik Województwa Śląskiego.
— Myślę, że wszyscy czujemy się samorządowcami, chociaż reprezentujemy różne grupy, również
partie polityczne — zakończył swoje wystąpienie
radny Kiljańczyk. Radny PiS-u Łukasz Dwornik
przekonywał, że apel dotyczy zmian, które nie
pojawiły się ani w projekcie, ani w założeniach
do jakiejkolwiek ustawy, ani w żadnym innym
dokumencie. — Na jakiej podstawie możemy
mówić o zagrożeniu ustroju? W moim odczuciu
ta uchwała jest bezprzedmiotowa i nie ma swojego uzasadnienia — zakończył radny Dwornik.
W odpowiedzi Wojciech Kiljańczyk powołując
się na „Wspólnotę”, pismo samorządu terytorialnego, wspomniał o 14 kompetencjach, które
już zostały samorządom odebrane i o liście tych,
których mają zostać pozbawione. Chodzi m.in.
o wpływ samorządów na obsadzanie stanowisk
dyrektorów powiatowych urzędów pracy czy
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

— Ten apel jest zły. To próba włączenia samorządu w toczącą się debatę mocno polityczną
— mówił radny PiS-u Arkadiusz Szweda, a podobnego zdania był Andrzej Wojaczek z BSR-u
i Anna Gruszka z Samorządowego Ruchu Demokratycznego. — To głosowanie będzie egzaminem
dojrzałości z bycia samorządowcem — stwierdził
z kolei Łukasz Kłosek (PO). — Czy wy chcecie
powrotu do centralizmu, by Warszawa decydowała
za nas? Czy chcecie dyktatury, bo w tym kierunku
zmierzają rządy Prawa i Sprawiedliwości? — pytał
inny radny PO Franciszek Kurpanik, stwierdzając, że dyskusja jest bezprzedmiotowa. Z kolei
Michał Chmieliński z BSR-u zarzucił radnym
koalicyjnego klubu Wspólnie dla Rybnika nielojalność (do rady miasta weszli jako radni BSR-u)
i opuścił salę obrad, oświadczając wcześniej,
że to na znak protestu przeciwko działaniom
politycznym w radzie miasta. Z czasem dyskusji
towarzyszyły coraz większe emocje i po 55 minutach trwania sesji radny Arkadiusz Szweda złożył,
poparty przez 17 radnych, wniosek o zamknięcie
dyskusji. W głosowaniu za przyjęciem uchwały
w sprawie apelu głosowało 14 radnych, 7 było
„przeciw”, a 1 wstrzymał się od głosu.
Na zakończenie sesji, z okazji zbliżającego się
Dnia Samorządu Terytorialnego życzenia radnym
złożył prezydent miasta Piotr Kuczera: — Oby
idea samorządności była silna, żywa i twórcza! —
powiedział prezydent.
(WaT)

Uchwały na wakacje
22 czerwca, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, w magistracie miała
się odbyć ostatnia przed wakacjami,
planowa sesja rady miasta.
W porządku obrad znalazły się m.in. trzy uchwały mówiące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla trzech kolejnych obszarów miasta. Radni mieli
też dokonać kolejnych korekt w tegorocznym budżecie miasta i udzielić dorocznych dotacji dwóm
prowadzącym swe ośrodki w Rybniku uczelniom:
Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi
Ekonomicznemu w Katowicach. Wśród projektów
uchwał znalazł się również ten mówiący o powołaniu do życia z dniem 1 listopada 2017 roku nowej
jednostki budżetowej miasta – Miejskiego Żłobka
w Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 15a.
20 czerwca w urzędzie miasta otwarto trzy
oferty, w tym dwie firm z Rybnika, które wpłynęły
na ogłoszony przez magistrat przetarg na budowę

żłobka. Najtańsza z nich złożona przez jedną
z rybnickich firm opiewa na kwotę ponad 9,3 mln zł,
najdroższa, firmy z Bytomia na ponad 10,7 mln.
Termin ukończenia budowy wyznaczono na 15
grudnia 2017 roku, ale oferenci zdeklarowali
w swoich ofertach skrócenie tego terminu. Najszybszą budowę i skrócenie terminu o 40 dni zaoferowała druga rybnicka firma, której „środkowa”
oferta opiewa na blisko 9,8 mln zł. Problem w tym,
że miasto przeznaczyło na wybudowanie żłobka
niespełna 7,5 mln zł, więc mimo że już wcześniej zdobyło na tę inwestycję z ministerialnego
programu „Maluch plus” ponad milion złotych
dofinansowania, będzie musiało poszukać jeszcze
(WaT)
dodatkowych pieniędzy.

Następna, planowa sesja rady miasta
odbędzie się 21 września,
początek o godz. 16.
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Miasto w skrócie

Miasto zdobyło pierwsze pieniądze na remont i modernizację dawnego
kompleksu szpitalnego Juliusz.

Pierwsza dotacja dla Juliusza
Złożony projekt zakłada stworzenie w nim
tzw. edukatorium przyrodniczo-humanistycznego, które w nowoczesny sposób
przypominając sylwetkę Juliusza Rogera,
inicjatora budowy szpitala w Rybniku, będzie prezentować dziedzictwo materialne
i niematerialne ziemi górnośląskiej. Realizacja projektu, który zakłada też stworzenie
w pawilonie Juliusz sali edukacyjno-konferencyjnej, ma kosztować 21,7 mln zł,
natomiast dofinansowanie, o które stara się
miasto, ma wynieść prawie 14,8 mln zł. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty we wrześniu.
Dodatkowo pod koniec czerwca miasto
złoży w urzędzie marszałkowskim na konkurs dotyczący dziedzictwa kulturalnego
wniosek o dofinansowanie kompleksowej
modernizacji pawilonu Rafał. W jego
wnętrzach ma z kolei zostać zainstalowana
nowocześnie zaaranżowana wystawa stała
poświęcona historii medycyny i farmacji.
Ten etap remontu i modernizacji dawnego
szpitala ma kosztować ponad 14,1 mln zł,
zaś dofinansowanie, o które walczy magistrat, to prawie 6,8 mln zł.
Gdyby urząd miasta zdobył dotacje,
o które stara się w konkursach, może się
okazać, że już w 2019 roku będziemy się
cieszyć całym odnowionym poszpitalnym
kompleksem Juliusza.
(WaT)

w 6 czerwca dyżurny straży miejskiej
odebrał anonimowe zgłoszenie
o starszym mężczyźnie, który chodził
po dzielnicy Kamień i wyglądał na
zagubionego. Patrol szybko odnalazł przechodnia – okazał się nim
88-latek z Wielopola. — Mężczyzna
był przemoczony, gdyż podczas wędrówki dopadła go burza. Powiedział,
że szedł lasem z Golejowa do Wielopola, musiał jednak pomylić drogę.
Patrol odwiózł rybniczanina do domu i
przekazał pod opiekę rodziny — wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik rybnickiej
straży miejskiej i apeluje, by reagować
w każdej sytuacji, gdy dostrzeżemy
kogoś, kto potrzebuje pomocy.

Wacław Troszka

Dofinansowanie w wysokości ponad
3,12 mln zł na modernizację osobno stojącego budynku, w którym kiedyś funkcjonował
oddział dermatologii (usytuowany najbliżej
ul. Miejskiej), Rybnik otrzyma w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miasto urządzi tam wielofunkcyjne
Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny. Całkowity koszt realizacji projektu,
który otrzymał unijną dotację, to prawie
3,7 mln zł.
W budynku przyszłego Centrum Usług
Wsparcia Rozwoju Rodziny będzie funkcjonować m.in. Ośrodek Rodzinnej Pieczy
Zastępczej oraz rybnicka filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.
— Realizacja tej inwestycji – możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej – to pierwszy
etap procesu mającego na celu odnowienie
całego zabytkowego kompleksu dawnego
Szpitala Miejskiego nr 1 i przywrócenie
rybniczanom tego pięknego miejsca — komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Już teraz czeka na rozstrzygnięcie kolejnego
konkursu, organizowanego tym razem
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w którym miasto ubiega się o
dofinansowanie do modernizacji pawilonu
Juliusz, największego w całym kompleksie.

Magistrat zdobył już pierwszą dotację na zagospodarowanie dawnego szpitala miejskiego. To dofinansowanie do modernizacji budynku
byłej dermatologii
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w W czasie wakacji członkowie Rybnickiej Rady Seniorów nie będą pełnić
tradycyjnych wtorkowych dyżurów.
Tym samym od 4 lipca do 29 sierpnia
nie będą też wydawane karty seniora.
Ostatni przed wakacjami dyżur RRS
planuje 27 czerwca (od 10 do 12)
w pokoju 213 (II piętro) Urzędu
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego.
Radni seniorzy wznowią swoje dyżury
5 września.

w W sobotę 10 czerwca około godz. 23
w centrum miasta na ul. Miejskiej, na
przejściu dla pieszych usytuowanym
w pobliżu skrzyżowania z ul. Klasztorną, 51-letni taksówkarz prowadzący
audi, śmiertelnie potrącił 31-letnią
mieszkankę Żor. Kierowca był trzeźwy.
Prokurator zarządził sekcję zwłok,
a dokładne okoliczności tragicznego
zdarzenia ustalają śledczy z rybnickiej
komendy.
w Wieloletni proboszczowie dwóch rybnickich parafii przejdą na przełomie
lipca i sierpnia na emeryturę, to ks.
Teodor Suchoń (67 lat), który od roku
1988 prowadzi parafię św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Chwałowicach,
i ks. Franciszek Radwański (65 lat),
od 1994 roku proboszcz najstarszej
rybnickiej parafii Matki Boskiej Bolesnej w centrum miasta. Następcą
ks. Suchonia na urzędzie proboszcza
będzie kapłan z 25-letnim stażem
ks. Grzegorz Stencel (50 lat), który od
pięciu lat jest rezydentem tej parafii,
ale pracuje w domu rekolekcyjnym
w Koniakowie. Nowym proboszczem
w popularnym Starym Kościele będzie
z kolei pochodzący z Lędzin ks. Marek
Noras (47 lat), który święcenia kapłańskie przyjął 22 lata temu, a od roku
jest w parafii MB Bolesnej wikarym.
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w „Szukosz roboty? Niy w głowie ci już
gupoty? Przić obejrzeć, co momy do
zaoferowanio, robota, szkolenia…
Z nami kariera mosz murowano” –
zachęcano na Jarmarku sezonowych
ofert pracy zorganizowanym przez
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.
19 czerwca na straganych, na jakich
w czasie Dni Rybnika sprzedawano
przyprawy, ozdoby czy miody, można
było tego dnia wybierać w sezonowych ofertach pracy. — 22 wystawców przygotowało ich ponad 800
— mówi Anna Michalczyk, dyrektor
PUP. — Najwięcej ofert dotyczy usług
opiekuńczych i pracy w gastronomii,
ale poszukiwani są też pracownicy
produkcji, magazynierzy, operatorzy
wózków widłowych — dodaje Małgorzata Tlołka. Podczas Jarmarku
przedstawiciele Państwowej Inspekcji
Pracy radzili, na co należy zwrócić
uwagę, podejmując prace sezonowe,
a na kampusie młodzież rybnickich
szkół wysłuchała praktycznych porad
dotyczących poruszania się po współczesnym rynku pracy.
w 9 czerwca w Domu Kultury w Chwałowicach odbył się finał profilaktycznego programu dla gimnazjalistów
pt. „Pasjonaci” zrealizowanego przez
miasto i Komendę Miejską Policji.
Najpierw trzyosobowe zespoły z dziesięciu rybnickich gimnazjów uczestniczyły w teście z zakresu profilaktyki,
a następnie każda szkoła zaprezentowała swoje pasje – sportowe, taneczne, muzyczne, plastyczne, czy filmowe, stanowiące alternatywę dla uzależnień. Jury, w którym zasiedli m.in.
zastępca prezydenta Piotr Masłowski
i zastępca komendanta podinspektor
Mirosław Jordan, przyznało pierwsze
miejsce uczniom Gimnazjum nr 5
w Boguszowicach i nagrodę 3500 zł
dla szkoły oraz voucher na spływ
kajakowy ufundowany przez stowarzyszenie Aktywni.

Nowe przedszkole
przy starej szkole
Nie przeszkadzają im ekipy budowlane, brak boiska i miejsc parkingowych, wielkie
góry piasku oraz wycięty sad. — Nie narzekamy i z niecierpliwością czekamy — mówi
Bogusława Martyna, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Chwałęcicach.
Niedogodności łatwiej znieść, kiedy wiadomo, że potrwają kilka miesięcy, a w efekcie
przy tutejszej podstawówce nr 27 powstanie przedszkole dla setki dzieci.
Parterowy segment przedszkolny będzie
łącznikiem połączony z obecną podstawówką,
która powstała w dzielnicy w 1966 roku. Dziś
uczy się w niej 137 uczniów oraz 20 przedszkolaków, a w macierzystym budynku Przedszkola
nr 31 przy ul. Grodzkiej przebywa jeszcze
66 kolejnych dzieci. — Tamten budynek jest
zbyt ciasny i niewygodny dla przedszkolaków.
Nowa placówka będzie przyjazna dzieciom
i zapewni im odpowiednie miejsce na zabawę,
naukę i rozwój, szczególnie że Chwałęcice są
rozwojową dzielnicą, w której co roku przybywa
mieszkańców, podobnie zresztą jak w Stodołach,
a to właśnie dzieci z tych dwóch dzielnic mają się
tutaj uczyć i bawić — mówi Krystyna Wałach,
radna z Chwałęcic. — W segmencie przedszkolnym znajdą się cztery pomieszczenia dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dwie dodatkowe
sale – jedna pełnić będzie rolę świetlicy i jadalni,
druga dydaktyczna, przeznaczona będzie dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej — opowiada dyrektorka, która z chwałęcicką placówką jest związana od 1983 roku, kiedy to zaczynała tu pracę jako nauczycielka nauczania początkowego. Dyrektorką została w 2002 roku.
— Mimo że mieszkam w Śródmieściu, czuję
się również mieszkanką Chwałęcic — mówi
Bogusława Martyna i podkreśla, że uciążliwości związane z rozbudową placówki nie są tak
dokuczliwe dzięki przychylności mieszkańców
Chwałęcic – na jednej z posesji sąsiadującej
ze szkołą dzieci mogą zostawiać swoje rowery,
a nauczyciele mają możliwość parkowania na
pobliskiej, nieużytkowanej działce. Kłopotliwe

są szkolne przerwy, gdyż dzieci mają ograniczoną możliwość wychodzenia na zewnątrz
budynku, ale uczniom najbardziej brakuje
owoców z rosnących przy szkole jabłoni i śliw.
— Obiecałam dzieciom, że jeżeli znajdzie się
miejsce, posadzimy nowe drzewa owocowe —
mówi dyrektorka.
Nowa placówka kosztować będzie ponad
4,8 mln zł, a prace wykonuje firma Inżbud. —
Specjalizujemy się głównie w ciężkich robotach
drogowych, ale mamy również doświadczenie
w realizacji tego typu inwestycji. Nie planujemy
opóźnień — mówi Tomasz Trepka, właściciel
firmy i kierownik budowy. Prace powinny potrwać do 30 listopada, ale przekazanie obiektu
do użytkowania ma nastąpić przed końcem
tego roku. Wówczas dzieci z budynku Przedszkola nr 31 przy ul. Grodzkiej będą mogły
przenieść się do nowego obiektu (wciąż nie
wiadomo, co stanie się z opuszczonym budynkiem, choć pomysłów nie brakuje).
Przy ZS-P nr 15 powstanie również plac
zabaw, boisko i parking, a teren zostanie
ogrodzony. Równolegle z budową przedszkola
ruszyła też termomodernizacja budynku szkoły,
w której dzięki unijnej dotacji kotłownia węglowa zostanie zastąpiona gruntowymi pompami
ciepła. W czasie wakacji ruszy też remont
kuchni. — Modernizując placówki oświatowe,
duży nacisk kładziemy na to, by wyremontowane
budynki były jak najbardziej ekologiczne. Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 15 jest tutaj modelowym przykładem — podsumowuje prezydent
Piotr Kuczera.
(S)

Przy chwałęcickiej podstawówce powstaje nowe przedszkole dla
setki dzieci. — Nowa placówka będzie przyjazna dzieciom — padają
zapewnienia

Sabina Horzela-Piskula

Miasto w skrócie

w 29 i 30 czerwca w ramach projektu
„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” na podwórku
familoków przy ul. Przemysłowej 21a,
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, odbędzie się dwudniowy piknik kulturalny
pod hasłem „Kultura.dzielnica”. Do
udziału w nim organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców i dziadków, słowem wszystkich szukających wiedzy,
okazji do spotkań, zabawy i wspólnej
aktywności.
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Wacław Troszka

Miasto w skrócie
w 26 maja w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju po raz 16. wręczono
Narcyzy, doroczne nagrody przyznawane przez Izbę PrzemysłowoHandlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego kobietom szczególnie
zasłużonym dla regionu. Laureatkami tegorocznych wyróżnień zostały:
Marianna Dufek (dziennikarka katowickiego oddziału TVP), Krystyna
Kajdan (dyrektorka Śląskiego Teatru
Lalki i Aktora „Ateneum”), prof. Barbara Piontek (Katedra Zarządzania
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej), Renata Raszyk (diakon
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jastrzębiu-Zdroju) i Anna Warwas
(prezes specjalistycznej firmy wyburzeniowej z Żor).

Autobusy wyposażone w zbliżeniowe
terminale oznaczone są specjalnymi naklejkami

Bilet zbliżeniowy
Już w 15 miejskich autobusach można płacić za przejazd zbliżeniowo zwykłą
kartą płatniczą, której używamy w sklepie bądź wybierając pieniądze z bankomatu.
Do końca czerwca zbliżeniowe terminale mają się pojawić w 35 autobusach.
O tym, że autobus podjeżdżający na przystanek jest wyposażony w urządzenia umożliwiające pasażerom regulowanie należności
właśnie w taki sposób, informują wyraziste
naklejki umieszczone w sąsiedztwie przednich
drzwi do autobusu; to nimi powinni wsiadać
pasażerowie chcący zapłacić za przejazd
zbliżeniowo.
— W Polsce forma płatności zbliżeniowych
jest bardzo dobrze przyjmowana, trudno było
więc nie przenieść doświadczeń ze sklepów
i parkingów do transportu publicznego. Płacenie za bilet, a właściwie przejazd, w autobusie
wygląda tak samo jak w sklepie. Wszystko
robimy właściwie intuicyjnie. Na monitorze
dotykowym wybieramy rodzaj biletu, potwierdzamy zakup, a potem już tylko zbliżamy kartę
do czytnika. Bilet kupiony, a nic się nie drukuje,
bo wszystko jest zapisane w wersji elektronicznej, więc przy okazji oszczędzamy też papier
i środowisko naturalne — mówi Grzegorz
Wojtenko z warszawskiej firmy MCX System.
W przypadku kontroli wystarczy zbliżyć
naszą kartę do mobilnego terminala, którym
będzie dysponować rewizor, a ten praktycznie
natychmiast powinien potwierdzić, jaki bilet
kupiliśmy, wchodząc do autobusu.
To najbardziej innowacyjny projekt, który
warszawska firma wdraża obecnie w Polsce.
Niewykluczone, że za kilka miesięcy pasażerom zostanie udostępniona aplikacja, która
pozwoli im prześledzić historię swoich komu-
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nikacyjnych operacji finansowych i podróży
na liniach miejskich. Rozwiązaniem docelowym ma być natomiast wyliczanie wysokości
opłaty za przejazd autobusem na podstawie
faktycznie przejechanych przystanków, ale
wtedy kartę będziemy zbliżać do terminala
wchodząc i wychodząc z autobusu, tak samo
jak odbywa się to w przypadku wprowadzonej
już w roku 2006 rybnickiej e-Karty.
— To znakomite narzędzie do stymulowania
zachowań pasażerów. Przy rozsądnej polityce
taryfowej można ich zachęcać do regularnego
korzystania z komunikacji autobusowej, bo np.
w czwartek będą mieć 50 proc. zniżki, a w piątek będą mogli podróżować za darmo. System
płatności zbliżeniowych można też poszerzyć
o miejskie placówki kultury, pływalnie i kąpielisko oraz miejskie parkingi — mówi Grzegorz
Wojtenko z firmy MCX System.
Zapewne, gdy system stanie się w rybnickich autobusach rozwiązaniem powszechnie
stosowanym, wielu pasażerów zrezygnuje
z używania e-Karty, warto jednak pamiętać,
że pozostanie ona jedynym dostępnym elektronicznym ułatwieniem dla osób niepełnoletnich.
Co ważne, przewoźnicy obsługujący miejskie linie autobusowe w ramach realizowanej
umowy na przewozy pasażerskie sami kupują
i montują zbliżeniowe terminale w swoich
autobusach.
(WaT)

w Mieliśmy nadzieję, że wraz ze zmianą pory roku, liczbą apeli i próśb,
a także nałożonych już dotąd mandatów zjawisko spalania odpadów
w domowych piecach będzie zanikać. Niestety, strażnicy miejscy
wciąż ujawniają kolejnych trucicieli. 31 maja mieszkaniec Kamienia
został przyłapany na spalaniu ram
okiennych. — Rybniczanin palił je w
piecu centralnego ogrzewania, mimo
że temperatura na zewnątrz sięgała
prawie 30 stopni – nie było więc trudno go nakryć na gorącym uczynku,
w dodatku dym wydobywający się
z komina miał charakterystyczny zapach — mówi Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej. Niespełna tydzień
później strażnicy zastali mieszkańca
ul. Ogrodowskiego (ParuszowiecPiaski), który spalał płyty meblowe
w piecu kuchennym. W obydwu
przypadkach sprawców ukarano
maksymalnymi na tę okoliczność
mandatami w wysokości 500 zł.
w 2 czerwca na placu kościoła
oo. Franciszkanów w centrum miasta prawdopodobnie pijany mężczyzna zaatakował franciszkanina,
po tym, jak ten zwrócił uwagę jego
kompanowi, który wylegiwał się
tam pod drzewem. Zakonnik został
uderzony pięścią w twarz. — Coś
takiego nie spotkało mnie nawet
w czasie misji w Strefie Gazy — skomentował na portalu Rybnik.com.
pl brat Jordan, na twarzy którego
trudno było nie zauważyć efektów
celnie wymierzonego ciosu. Sprawcę pobicia poszukuje policja.
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w Piaskownica w kształcie ryby będzie
wakacyjną atrakcją rybnickiego rynku. Lada dzień zostanie zbudowana
w sąsiedztwie tamtejszej fontanny.
By maluchy nie musiały robić babek
z piasku w pełnym słońcu, nad piaskownicą pojawi się też praktyczne zadaszenie. Zieleń Miejska wyposaży też
w lekkie, markizowe zadaszenia ławki
usytuowane w sąsiedztwie fontanny
na pl. Jana Pawła II przed bazyliką św.
Antoniego. Plan posadzenia tam wczesną wiosną dających cień drzew się nie
powiódł, postanowiono więc zacienić
siedziska w inny sposób. Drzewa zostaną tam posadzone, ale dopiero jesienią.
w 24 czerwca, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, miało się odbyć kolejne spotkanie kapituły Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz”, ustanowionej przez prezydenta Rybnika
Piotra Kuczerę. Znawcy literatury z 25
wybranych wcześniej tytułów mają do
końca czerwca wskazać pięć książekfinalistek, z których w październiku
wyłoniona zostanie ta najlepsza. Jej
autor otrzyma nagrodę Juliusza. Do
tegorocznej, drugiej edycji konkursu
zgłoszono 155 tytułów.
w Jak wylicza magistrat, od marca
w ramach akcji „Drzewa dla Rybnika”
pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej
posadzili w różnych miejscach miasta
już 461 drzew różnych gatunków. Co
ważne, to nie rachityczne sadzonki,
ale mające od 12 do 15 już lat m.in.:
dęby błotne, platany, buki, graby i lipy,
a także wiśnie osobliwe, grusze drobnoowocowe i żywotniki zachodnie.
w W niedzielę 25 czerwca, już po zamknięciu tego wydania GR, w samo
południe na przystani ośrodka żeglarskiego Koga-Kotwica w Chwałęcicach
miała się odbyć 10. msza na wodzie.
Z okazji jubileuszu Muzeum w Rybniku
przygotowało też okolicznościową
publikację pt. „Dekada rybnickiej Mszy
na wodzie (2008-2017)”, autorstwa
rybnickiego historyka Jakuba Abrahamowicza.
w W dniach od 28 do 30 lipca odbędzie
się I Rybnicki Zlot Motocyklowy. Motocykliści będą stacjonować w ośrodku
w Kamieniu i to tam zaplanowano
różnego rodzaju motorowe, muzyczne i kulinarne atrakcje. Na 29 lipca
zaplanowano grupowy przejazd motocyklistów ulicami Rybnika na rynek.
Początek w samo południe.
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W Ochojcu chcą ogrzewać gazem
— Jesteśmy jedyną dzielnicą, która przeprowadziła inwentaryzację źródeł ciepła —
mówił radny Krzysztof Szafraniec, przewodniczący Rady Dzielnicy Ochojec podczas
majowego spotkania z mieszkańcami. Z ubiegłorocznej inwentaryzacji wynika,
że mieszkańcy Ochojca ogrzewają swoje domy głównie węglem i chcą to zmienić.
Inwentaryzację sposobów ogrzewania przeprowadziła Rada Dzielnicy Ochojec, przy okazji akcji zbierania
ankiet mających na celu określenie zainteresowania
mieszkańców przyłączeniem się do sieci gazu ziemnego.
W grudniu 353 ankiety inwentaryzacyjne, w których
pytano m.in. o sposób ogrzewania budynku, stan stolarki okiennej i zainteresowanie wymianą źródła ciepła,
trafiły do urzędu miasta. Ich opracowaniem zajął się
Jacek Chołuj, specjalista ds. ograniczania niskiej emisji
w mieście. — Zinwentaryzowano 353 domy jednorodzinne z 420 znajdujących się w dzielnicy, czyli ponad 84 proc.
budynków. Z ankiet wynika, że 96 proc. ma wymienione
okna i drzwi, a ponad 89 proc. mieszkańców Ochojca
ogrzewa swoje domy węglem. Właściciele 277 budynków
z 353 ujętych w inwentaryzacji wyrazili zainteresowanie
wymianą źródła ciepła na nowe ekologiczne, z czego
najwięcej gospodarstw (184) chciałoby się podłączyć do
gazu — wyliczał Jacek Chołuj. Jest na to realna szansa,
bo źródło gazu znajduje się w rejonie ul. Ekonomicznej
w Wielopolu. To właśnie stamtąd – przez Golejów i Grabownię – miałby zostać doprowadzony gaz do Ochojca.
O takich możliwościach rozmawiano z mieszkańcami już
kilka lat temu, wtedy jednak zbyt mała liczba osób zadeklarowała chęć wykorzystywania gazu do ogrzewania
swoich budynków. Na podstawie ubiegłorocznej akcji
ankietowej, towarzyszącej inwentaryzacji, wiadomo
już, że sytuacja się zmieniła. — 177 – tylu właścicieli
budynków w Ochojcu zdeklarowało chęć przyłączenia się
do sieci gazowej. Na tej podstawie spółka gazownictwa
opracowała koncepcję doprowadzenia gazu do Ochojca,
Golejowa i Grabowni. Działamy wspólnie, by zwiększyć
prawdopodobieństwo realizacji inwestycji w tych trzech
dzielnicach — przypomniał radny Szafraniec. W trakcie
zebrania, które odbyło się 29 maja w tzw. domu kultury
w Ochojcu, koncepcję gazyfikacji dzielnicy przedstawił
Mirosław Bartkowiak z zabrzańskiego oddziału Polskiej
Spółki Gazownictwa. — Ze względu na duży zakres budowy sieci koncepcja gazyfikacji została podzielona na dwa
etapy, mniej więcej jednakowej długości. Łączna długość
sieci gazowej w Golejowie, Grabowni i w Ochojcu ma
wynieść ponad 27 km, a w samym Ochojcu – ponad 13,5
km. Opracowując koncepcję gazyfikacji, pod uwagę wzięliśmy wszystkie złożone ankiety i większość ulic w Ochojcu

została nią objęta — mówił. Jedynie mieszkańcy części
ul. Kuglera nie wyrazili zainteresowania podłączeniem
do gazociągu, ale jak wyjaśnił Mirosław Bartkowiak,
będą mieli taką możliwość jednak dopiero w późniejszym terminie. — W pierwszej kolejności wykonany będzie projekt sieci gazowej dla Golejowa i Grabowni, bo te
dzielnice są najbliżej końcówki istniejącego gazociągu przy
ul. Ekonomicznej. Dla nich termin wykonania całej sieci
to koniec 2020 roku; dla Ochojca – około pół roku później
— wyjaśnił przedstawiciel PSG. Teraz mieszkańcy muszą
wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączenia
do sieci gazowej i podpisać umowę przyłączeniową.
Mirosław Bartkowiak mówił mieszkańcom, jak to
zrobić, zachęcając również do skorzystania ze strony
internetowej www.psgaz.pl i zakładki „Dla klienta”,
gdzie mowa jest o przyłączeniu do sieci gazowej i gdzie
znaleźć można wszystkie wymagane druki. Wniosek
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
należy wypełnić, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do rybnickiej gazowni (ul. Chrobrego 39, za I LO).
— Im szybciej, tym lepiej — mówił zapytany o termin ich
składania. — W warunkach i umowie określony będzie
termin, w jakim będziemy zobowiązani do wykonania
sieci gazowej i przyłącza. Pan, mniej więcej w tym samym
terminie, będzie zobowiązany do wybudowania instalacji
gazowej w swoim budynku, a następnie do poboru gazu.
Może to być np. grudzień 2020 roku — odpowiadał
na kolejne pytanie Bartkowiak. Uczestnicy spotkania
chcieli też wiedzieć, do kiedy, w myśl tzw. uchwały
antysmogowej, muszą wymienić swoje kotły (szczegóły
w kwietniowym wydaniu GR) i czy miasto nadal będzie
dofinansowywać modernizację systemów grzewczych.
Jacek Chołuj potwierdził, że również w przyszłym roku
przyjmowane będą wnioski o ekodotacje, i przypomniał,
że w budżecie miasta na 2017 rok zabezpieczono na ten
cel 5 mln zł, ale kwota ta wyczerpała się już na początku
lutego. Zwrócił więc uwagę, że obowiązuje zasada „kto
pierwszy, ten lepszy”. Urzędnik tłumaczył też, że trudno
na ten moment przewidzieć, w jakiej wysokości i czy
w ogóle dofinansowanie będzie obowiązywać w roku
2020, co oczywiście najbardziej interesowało mieszkańców Ochojca. Już dziś wiadomo jednak, że potrzeby są
dużo większe niż 5 mln zł. — Budżet żadnej gminy nie jest
w stanie wytrzymać
tak sporych obciążeń,
dlatego potrzebne są
środki pomocowe
z budżetu państwa —
mówił Jacek Chołuj.
(S)
Sabina Horzela-Piskula

Miasto w skrócie

Mieszkańcy Ochojca
chętnie sięgali po wnioski
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci
gazowej
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Budżet obywatelski 2018

Pomysłów
mieszkańcom
nie brakuje
W sumie zgłoszono 69
projektów dzielnicowych i 11
ogólnomiejskich. Teraz ich
formalną weryfikacją zajmą
się miejscy urzędnicy, którzy
sprawdzą m.in., czy realizacja kolejnych projektów
będzie służyć zaspokajaniu
potrzeb zbiorowych mieszkańców i czy nie są one
sprzeczne z planami miasta.
Wyniki tej weryfikacji wraz
z uzasadnieniem ewentualnego odrzucenia konkretnych projektów zostaną
opublikowane na stronie
internetowej urzędu miasta najpóźniej 30 sierpnia.
Głosowanie, w którym mieszkańcy zdecydują
przede wszystkim o tym, który z projektów ogólnomiejskich (za 1 mln zł) doczeka się w przyszłym
roku realizacji, odbędzie się we wrześniu. Z każdej
z 27 rybnickich dzielnic wpłynął przynajmniej jeden
projekt. Najwięcej, podobnie jak w ubiegłym roku
(Wielopole i Niedobczyce złożyły ich wtedy po pięć),
złożyli mieszkańcy Wielopola – sześć propozycji; po
pięć wpłynęło z Boguszowic Starych, Radziejowa
i Zebrzydowic.
Zgodnie z regulaminem w tych dzielnicach, gdzie
łączny koszt realizacji zgłoszonych projektów przekracza kwotę przyznaną danej dzielnicy (jest uzależniona
od liczby mieszkańców i wynosi od 40 tys. do 210 tys. zł),
odbędzie się głosowanie, w którym mieszkańcy
zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.
Zgodnie ze znowelizowanym niedawno regulaminem
w głosowaniu takim będą mogli wziąć również udział
mieszkańcy pozostałych dzielnic. Jeżeli po formalnej
weryfikacji złożonych przez mieszkańców wniosków
ich liczba nie zmaleje, to takie głosowania odbędą się
w 11 dzielnicach (Boguszowice Osiedle, Boguszowice
Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Gotartowice, Ligota-Ligocka Kuźnia, Orzepowice, Popielów, Stodoły,
Śródmieście, Zamysłów).
Wśród zgłoszonych projektów ogólnomiejskich
są m.in.: „Kino plenerowe w Kampusie”, „Sieć
bezpłatnych samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz aplikacją mobilną ich rozmieszczenia”,
„Miasteczko ruchu drogowego w Rybniku”, „Parki
NaRodzinne”, „Rozbudowa stanicy żeglarskiej nad
Zalewem Rybnickim” i „Park linowy Grzybówka”.
(WaT)
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Wacław Troszka

Z końcem maja w magistracie zakończono
przyjmowanie projektów do przyszłorocznego
Budżetu obywatelskiego (to jego piąta
edycja).
Na terenie budowy pierwszego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna ruszyły już prace wyburzeniowe

Wc z e ś n i e j s z a d o t a c j a
Wcześniej niż się spodziewano Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił i rozstrzygnął drugi
konkurs na unijne dofinansowania do inwestycji drogowych w województwie. Na pierwszym
miejscu listy projektów, które uzyskały dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znalazł się drugi etap budowy rybnickiego odcinka
drogi Racibórz – Pszczyna.
Przypomnijmy: ze względu na możliwości naszego
budżetu miasta budowa drogi Racibórz – Pszczyna
została podzielona na dwa zadania. Realizacja pierwszego, czyli budowa odcinka od granicy z Żorami do
ul. Wodzisławskiej wraz z budową drogi śródmiejskiej,
ledwie się rozpoczęła. Dlatego tak szybkie przyznanie
kolejnego dofinansowania jest dla władz miasta sporym zaskoczeniem. Drugi etap budowy rybnickiego
odcinka ekspresówki Racibórz – Pszczyna to co
prawda inwestycja znacznie mniejsza, ale też zdecydowanie mniejsza jest unijna dotacja. Odcinek od ul.
Wodzisławskiej do ul. Sportowej w Niewiadomiu ma
mieć długość 4,12 km; według projektu ma też tam
powstać kolejny bezkolizyjny węzeł łączący nową
drogę z ul. Grota-Roweckiego oraz rondo u jej zbiegu
z ul. Sportową. Według kosztorysu inwestorskiego
wszystko to ma łącznie kosztować ponad 152 mln zł,
tymczasem unijna dotacja z urzędu wojewódzkiego
wyniesie tylko blisko 10 mln zł.
— Do budowy tego odcinka jesteśmy przygotowani,
bo mamy projekt i pozwolenie na budowę, jednak ze
względu na możliwości finansowe miasta, prawdopodobnie podzielimy jeszcze tę inwestycję na kilka
zadań. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni po dwa
pasy ruchu każda. Na razie chcemy wybudować tylko

jedną jezdnię. Podobnie zrobiły Żory, budując przed
dziesięciu laty tylko jedną z dwóch zaprojektowanych
jezdni miejskiej obwodnicy. Wiemy, że na tym budowanym obecnie odcinku ruch będzie znacznie większy
niż na odcinku od Wodzisławskiej do Sportowej, więc
ta jedna jezdnia wystarczy przynajmniej na kilka lat,
a taki zabieg znacznie ograniczy koszty. Zrezygnujemy też z budowy węzła łączącego tę nową drogę
z ul. Grota-Roweckiego, bez którego też się obejdziemy
— mówi wiceprezydent Rybnika Janusz Koper. Do
takiego rozwiązania włodarze Rybnika będą przekonywać marszałka województwa i mają nadzieję,
że ten zgodzi się na takie inwestycyjne korekty.
Będą też chcieli przesunąć termin budowy, tak by
najpierw spokojnie skończyć rozpoczętą już budowę
odcinka od Żor do ul. Wodzisławskiej. Ta część drogi
Racibórz – Pszczyna ma być oddana do użytku
w lipcu 2019 roku. Odcinek od Wodzisławskiej do
Niewiadomia władze miasta chciałyby zrealizować
w latach 2020-2021.
Wiceprezydent Janusz Koper ma nadzieję, że Rybnik w przyszłości otrzyma jeszcze dotację z ewentualnych oszczędności, które pojawią się po rozliczeniu
innych inwestycji realizowanych w naszym województwie z pomocą unijnych dofinansowań.
(WaT)

Za okazane wyrazy współczucia
i udział w ceremoniach pogrzebowych męża i ojca

śp. Waltera Cebuli
w szczególności ks. Krzysztofowi Szwedzie, członkom Żywego
Różańca z parafii NSPJ w Niedobczycach, chórowi Mickiewicz,
pocztom sztandarowym i delegacjom, a także przyjaciołom,
sąsiadom, znajomym oraz rodzinie
serdeczne podziękowania składają żona Cecylia
i dzieci Damian, Henryk, Małgorzata i Krzysztof z rodzinami
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Na finiszu są przygotowania do podjęcia konkretnych robót
budowlanych na drodze Racibórz – Pszczyna. Wykonawca zakończył
inwentaryzację stanu terenu pod przyszłą drogę i po analizie tego
materiału przez inżyniera kontraktu rozpocznie niebawem budowę
obiektów inżynieryjnych.

Jak się okazało, przebudowa ronda na skrzyżowanie
ze światłami, która właśnie dobiega końca u zbiegu ulic
Wyzwolenia, Mikołowskiej i Sybiraków w dzielnicy Północ,
wywołuje spore emocje. Trudno się dziwić – to pierwsza taka
zamiana w historii Rybnika.

Pierwsza taka zamiana

Wacław Troszka

Podpowiedzi specjalistów od ruchu drogowego, by niektóre ronda
zmienić w skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, pojawiały się już kilka
ładnych lat temu, podobnie jak plany wcielenia tych podpowiedzi w
Przypomnijmy, że na ponad 10-kilometrowej trasie jest ich 13 (11 wiaduktów
życie. Prezydent Piotr Kuczera jest jednak pierwszym, który na taki krok
i 2 mosty), a w najbliższym czasie, jeszcze na terenie Żor rozpocznie się budowa
się zdecydował i trudno się dziwić, że w mieście słynącym z rekordowej
pierwszego z nich, mostu na rzeczce Kłokocince. Równolegle powstawać będą
liczby rond decyzja ta wzbudziła sporo emocji. Zrozumieć je tym łatwiej,
obiekty nad ul. Ziemską, w ciągu ul. Tkoczów oraz nad torem kolejowym przy
że w Rybniku nigdy dotąd nie próbowano poprawić przepustowości droul. Kopalnianej. Trwają też przygotowania do największego wyzwania – bugi poprzez zastosowanie współpracujących ze sobą „świateł” na dwóch
dowy 400-metrowej estakady nad torowiskami między ulicami Chwałowicką i
lub trzech kolejnych skrzyżowaniach. W połowie czerwca na betonowych
Jankowicką. W zakresie budowy obiektów
elementach wyspy
mostowych z głównym wykonawcą współcentralnej demonpracować będzie znana już w Rybniku
towanego ronda
firma IMB Podbeskidzie. Rozpoczęły się też
u zbiegu Mikołowwyburzenia domów, które zlecono firmie
skiej i Wyzwolenia
z Jastrzębia.
ktoś wymalował
napis streszczający
Zainteresowanie mieszkańców wzbudza
obawy i kierowców,
sukcesywna wymiana znaków drogowych,
i mieszkańców: „Paktórą rozpoczęto od Drogi Krajowej 78,
nie prezydencie... te
czyli ulic Gliwickiej i Rybnickiej. Kilkadzieświatła zakorkują
siąt już stoi, a w sumie będzie ich kilkaset.
nam Rybnik. CzeJak mówi naczelnik wydziału dróg Jacek
mu pan nie słucha
Hawel, będą one lepiej widoczne, bo
mieszkańców”.
pokrywająca znaki drogowe folia odbla— Docierało do
skowa traci okres gwarancji, a w związku
mnie wiele sygnałów
z tym – swoje właściwości, co wpływa na
na temat niewydolbezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowe
ności tego ronda.
Prezydent Piotr Kuczera prezentuje wyliczenia specjalistów, z których wynika, że skrzyżowanie ze światłami będzie Sam byłem świadznaki są osadzane na dwóch odblaskowych
bardziej wydolne niż zdemontowane rondo
słupkach uniemożliwiających ich przekrękiem, jak zaklinowacanie, co jest często czynione dla żartu, a może mieć przykre konsekwencje.
ły się tu dwa przegubowe autobusy. Specjaliści, którzy zbadali natężenie
ruchu i przepustowość tego ronda, a także wykonali symulacje, twierdzą,
W połowie lipca powinna się zakończyć budowa ul. Wisławy Szymborskiej
że odpowiednio zorganizowane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
w Popielowie. Na finiszu jest budowa zbiornika retencyjnego oraz roboty zwiąwyraźnie poprawi przepustowość tego miejsca i w ciągu godziny będzie
zane ze wzmocnieniem gruntu pod drogę, a następnie wykonawca rozpocznie
tędy przejeżdżać o blisko 800 pojazdów więcej. Nie jestem specjalistą od
prace bitumiczne i brukarskie.
drogownictwa, dlatego postanowiłem zaufać specjalistom. Patrzę na tę
inwestycję również w kontekście czekającego nas generalnego remontu
Trwają remonty chodników w kilku miejscach w mieście, m.in. na ul. Strażacpobliskiego wiaduktu na ul. Żorskiej, który wtedy zostanie wyłączony
kiej, w Boguszowicach Starych i Osiedlu.
z ruchu — mówi prezydent Piotr Kuczera. Zwraca uwagę na istotny
element całego planu, jakim jest zsynchronizowanie pracy nowej sygnaNastąpiło otwarcie ofert wykonawców chcących modernizować kolejny odcinek
lizacji świetlnej, która powstanie w miejscu ronda z tą, która funkcjonuje
ul. Rudzkiej (etap IV). Do złożenia dokumentów będących podstawą do rozstrzygnięna skrzyżowaniu Mikołowskiej z ul. Przemysłową. A Łukasz Bartosz
cia przetargu wezwana została rybnicka firma Auto-Trans Asfalty, która w gronie
z magistrackiego wydziału dróg dodaje, że na nowym skrzyżowaniu będą
czterech oferentów nie była wprawdzie najtańsza, ale jej oferta okazała się lepsza,
wloty kierunkowe, dzięki czemu kierowcy jadący w różnych kierunkach
bo zdobyła największą liczbę punktów. Jeśli z punktu widzenia formalnego wszystnie będą się nawzajem blokować. Istotnym elementem skrzyżowania
ko okaże się w porządku, umowa z wykonawcą zostanie podpisana z początkiem
będzie też przedłużenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż początkolipca. Remontowany odcinek pomiędzy dwiema groblami (od restauracji Laguna
wego odcinka ul. Mikołowskiej.
do granicy z Chwałęcicami) ma 1,5 km długości, a prace potrwają około pół roku.
— Dla zwolenników rond mam dobrą wiadomość – przy budowie
drogi ekspresowej Racibórz – Pszczyna zbudujemy kilka następnych
Po otwarciu przetargowych ofert jest również kolejne zadanie – remont fragi będziemy „Rondnikiem” w jeszcze większym stopniu. Z tym rondem się
mentu ul. Bratków w Orzepowicach i budowa jej bocznego odcinka – dojazdu
żegnamy. Cudów nie można się spodziewać, ale przepustowość na pewno
do nowych posesji. Zgłosiły się tylko dwie firmy, z których korzystniejszą ofertę
się poprawi. Rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami, którzy sceptycznie
przedstawiła czeska M-Silnice. Z uwagi na trwającą jeszcze budowę kolejnych
podchodzą do tej przebudowy. Rozumiem ich obawy. Ja też uspokoję się
domów następny planowany fragment drogi zostanie na razie przygotowany
dopiero wtedy, gdy zobaczę, że nowe rozwiązanie zdaje egzamin — mówi
do utwardzenia, by nowej nawierzchni nie zniszczył ciężki sprzęt. W rejonie
prezydent Kuczera.
tym powstanie również kanalizacja deszczowa, uzupełniając istniejącą już sieć
Pierwsze w Rybniku skrzyżowanie zbudowane w miejscu wcześniejkanalizacji sanitarnej.
(r)
szego ronda ma być gotowe 27 czerwca.
(WaT)
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Czynsz albo rejestr dłużników
W czasie marcowej sesji rada miasta przyjęła Politykę mieszkaniową Rybnika 2023+. To z jednej strony diagnoza
aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego miasta, a z drugiej założenia polityki mieszkaniowej, jaką zamierzają prowadzić
władze miasta. Większość tych założeń wprowadzi w życie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza zasobem
mieszkaniowym miasta.

Czynsz to podstawa

za pieniądze z budżetu miasta. Regułą ma się
też stać sprzedaż całych budynków mieszkalnych, czyli jednoczesny wykup wszystkich
mieszkań. Takie rozwiązanie zapobiegnie
z kolei kłopotliwemu uwikłaniu miasta
we wspólnoty mieszkaniowe. Miasto mające
w takiej wspólnocie jedno lub dwa mieszkania ponosi koszty remontów czy innych
inwestycji, mając bardzo ograniczony wpływ
na decyzje zapadające w tej kwestii na forum
wspólnoty.
Wacław Troszka

Jednym z najważniejszych problemów do
rozwiązania jest wzrastające zadłużenie lokatorów, które łącznie z odsetkami wynosi obecnie
ponad 50 mln zł. O ile poziom zasądzonego
zadłużenia to niecałe 27 milionów złotych,
to cały czas rosną odsetki. ZGM zleci wkrótce
specjalistycznej firmie wykonanie w zakładzie
audytu, którego wyniki wskażą zapewne możliwe sposoby poradzenia sobie z trudnościami
w tym zakresie, z którymi ta miejska jednostka
się boryka. Kilka rzeczy można było już jednak zmienić, nie czekając na wyniki audytu.
To przede wszystkim wprowadzony przez dyrektora ZGM-u Artura Gliwickiego regulamin
organizacyjny zakładu. Precyzyjnie określił on
na przykład podział kompetencji działów zakładu zajmujących się zaległymi czynszowymi
należnościami. Dyrekcja zakładu zdecydowała
też o przyspieszeniu momentu, w którym
podejmowane będą działania windykacyjne
wobec zadłużonych lokatorów. Doświadczenie
pokazuje, że zbyt długie czekanie „na cud” nie
przynosiło efektów, a część lokatorów utwierdzało w przekonaniu, że opłacenie czynszu
za mieszkanie wcale nie musi być obowiązkowe. To ma się zmienić również dzięki nawiązaniu stałej współpracy z Krajowym Rejestrem
Dłużników.
— Chodzi o względy praktyczne – by nasz
dłużnik nie mógł na przykład w salonie tej czy
innej sieci kupić sobie najnowszego smartfona
czy zawrzeć umowy na telewizję kablową. Jeśli
będzie figurować w rejestrze dłużników, będzie
miał z tym spory kłopot. Zależy nam, by dla
naszych lokatorów regulowanie na bieżąco opłat
czynszowych było tak samo ważne jak terminowe
płacenie za telefon czy energię elektryczną. Jeśli
chodzi o zadłużenie, będziemy podejmować
dodatkowe i bardziej stanowcze działania
w tym zakresie — mówi dyrektor ZGM-u Artur
Gliwicki. Zwraca uwagę, że dzięki działaniom
windykacyjnym w latach 2012-2016 zakład
odzyskał ponad 8 mln zł.

Wykupy mieszkań

Zmieni się również podejście miasta do
sprzedaży mieszkań komunalnych. Decyzja
o sprzedaży będzie zapadać dopiero po wydaniu przez zakład decyzji o stanie technicznym
budynku i znajdujących się w nim mieszkań,
a nowi właściciele będą zobligowani do przeprowadzenia remontu kapitalnego. Chodzi
o uniknięcie sytuacji, w której wykup mieszkań w danym bloku następuje krótko po jego
remoncie kapitalnym wykonanym oczywiście
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Rybnickiego programu wymiany mieszkań oraz
Programu budowy mieszkań o przeznaczeniu
socjalnym.

ZGM ogranicza niską emisję

Obecnie 55 proc. zasobu mieszkaniowego
miasta jest ogrzewane piecami węglowymi
starej generacji, ale na bieżąco są realizowane
kolejne proekologiczne inwestycje, mające na
celu zmniejszenie niskiej emisji, a w ciągu kilku najbliższych lat ZGM zamierza całkowicie
Obecnie lokale socjalne są urządzane w wiekowym
budynku przy ul. gen. Andresa 17 w Niedobczycach

Nowe mieszkania

Od kilku lat, na ogół przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, miasto
modernizuje kolejne budynki komunalne,
urządzając w nich lokale socjalne. Potrzebne są
one głównie do wykonania wyroków sądowych,
na mocy których miasto musi zapewnić taki
lokal lokatorowi eksmitowanemu z zasobów
np. spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie trwa
modernizacja wiekowego budynku przy ul.
gen Andersa 17 w Niedobczycach. Zostanie
w nim urządzonych osiem lokali socjalnych,
mających średnio ponad 57 m kw. powierzchni
użytkowej. Zaplanowane roboty, które mają
się zakończyć do końca października, będą
kosztować ponad 1 mln zł, ale miasto zapłaci
tylko 599 tys. zł, resztę, czyli 490 tys. zł, dopłaci wspomniany już Bank Gospodarstwa
Krajowego. Obecnie z udziałem ZGM-u trwa
opracowywanie dwóch istotnych dokumentów:

zrezygnować z ogrzewania budynków przy
użyciu węgla. Tam, gdzie będzie to możliwe,
zostaną one podłączone do ciepłociągu.
W pozostałych przypadkach stare piece zastąpią kotły gazowe. Modernizacji systemów
ogrzewania towarzyszyć będzie termomodernizacja całych budynków. Obecnie na taką właśnie kompleksową termomodernizację czekają
cztery bloki z zasobów miasta – dwa w dzielnicy
Maroko-Nowiny oraz dwa w Niewiadomiu.
W ramach zaplanowanych prac rozebrane zostaną piece kaflowe, które do tej pory ogrzewały blisko 70 mieszkań w tych czterech blokach.
W nowym sezonie grzewczym, po podłączeniu
tych budynków do ciepłociągu, mieszkania
będzie ogrzewać ciepło sieciowe. W lipcu
ZGM rozstrzygnie przetargi na modernizację
energetyczną pierwszych trzech budynków przy
ul. Morcinka 9 i 13 w Niewiadomiu oraz przy
ul. Zgrzebnioka 4 w dzielnicy Maroko-Nowiny.
Wacław Troszka
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— Przyjedź do mnie, do Rybnika — ma powiedzieć Maja Ostaszewska
w jednej ze scen trzynastoodcinkowego serialu medycznego „Diagnoza”,
najnowszej produkcji telewizji TVN. Plenerowe zdjęcia filmowcy kręcą
w Rybniku, bo miasto wspierając finansowo to filmowe przedsięwzięcie,
lokuje w serialu swe charakterystyczne obiekty i warte odwiedzenia miejsca.

Rybnik na planie filmowym

w plenerze

„Diagnoza” opowiada o kobiecie, której jedno tragiczne wydarzenie odbiera przeszłość. Grana przez Maję Ostaszewską Anna
po wypadku samochodowym, w ciężkim stanie trafia do szpitala
w Rybniku. W powrocie do zdrowia i odzyskiwaniu pamięci pomagają jej śląscy lekarze. W filmie nie zabraknie poruszających
losów innych pacjentów lecznicy, stopniowo odkrywanych tajemnic,
a nawet wątków kryminalnych.
Kilka lat temu TVN emitował serial „Lekarze” nakręcony na
podobnych zasadach w Toruniu. Miał dużą oglądalność, więc zrealizowano pięć sezonów. Jak będzie z „Diagnozą”, przekonamy
się jesienią, kiedy to TVN pokaże pierwsze odcinki rybnickich
perypetii Anny.

Polacy lubią seriale medyczne…

Już wczesną wiosną informacja o produkcji rybnickiego serialu wywołała w mieście spore poruszenie. Jedni zastanawiali
— Chirurg to trudny fizycznie, bardzo męski zawód, czego nie można powiedzieć o zawodzie
aktora — mówił Adam Woronowicz (na zdjęciu w lekarskim kitlu), który w serialu wciela się
w postać chirurga Jana Artmana ze Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Rybniku

Najlepiej ciśli w Wielopolu
12 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
w Wielopolu podsumowano rybnicką odsłonę ogólnopolskiej akcji „Rowerowy maj”.
Celem akcji, którą w naszym mieście opatrzono swojsko brzmiącym hasłem „Do szkoły
ciś na kole”, było propagowanie dojeżdżania
uczniów do szkół na rowerach, ale też na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. Uczestniczyli w niej czwarto-, piąto- i szóstoklasiści
z 21 rybnickich podstawówek. Miejsca finału
nie wybrano przypadkowo, bo to uczniowie
z Wielopola „wykręcili” najwięcej kilometrów
w zorganizowanej po raz pierwszy w Rybniku
korespondencyjnej rowerowej rywalizacji.
Przez cały maj wykonali 1436 dojazdów.
— W skali całego miasta w akcji wzięło udział przeszło 2 tys. uczniów, którzy wykonali ponad 53 tys.
kursów. W 21 szkołach, do których w maju ciśli
na kole, odsetek uczniów dojeżdżających samodzielnie wyniósł 43,62 proc., a w zwycięskiej podstawówce aż 76,38 proc. — wylicza Jan Fiałkowski, oficer rowerowy z urzędu miasta. — Kampania dobiegła końca, ale uczniów na rowerach
czy hulajnogach nadal nie brakuje — dodaje.

Uczniowie, docierając aktywnie na lekcje,
otrzymywali naklejki, które wklejali do specjalnego dzienniczka, a liczbę znaczków przeliczano przez liczbę dojeżdżających. Zwycięska
szkoła zaliczyła najwięcej przejazdów proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów. W ogólnej
klasyfikacji brano również pod uwagę frekwencję, czyli udział dzieci w całej akcji lub
w jej części. W Wielopolu na rowery przesiedli
się także uczniowie młodszych klas, których
„Rowerowy maj” nie obejmował. — Podziwiam
i dziękuję rodzicom zwłaszcza młodszych dzieci,
które ze względu na wiek same nie mogły brać
udziału w akcji. Zaangażowali się do tego stopnia, że zamiast przywozić pociechy samochodem,
przyjeżdżali wspólnie z nimi na rowerach —
opowiada Joanna Błażyca, dyrektor ZS-P nr 1.
Podczas finału prezydent Piotr Kuczera
przekazał zwycięzcom symboliczny czek na 3
tys. zł; szkoła może wykorzystać te pieniądze
na cele sportowo-rekreacyjne. ZS-P nr 1 oraz

cztery inne najbardziej aktywne rowerowo
placówki: ZS-P nr 13 w Rybnickiej Kuźni,
SP nr 28 w Kamieniu, SP nr 20 w Gotartowicach i ZS-P nr 3 w Ochojcu wyróżniono też
Akademią Bezpiecznego Rowerzysty, czyli specjalnymi szkoleniami z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze. — Wszyscy jesteście zwycięzcami
tej rywalizacji. Gratuluję i dziękuję rowerzystom
i wszystkim, którzy trzymali kciuki za powodzenie
akcji. Mimo wcześniejszego sceptycyzmu wielu
osób było bezpiecznie, a kierowcy wykazywali
zrozumienie i przychylność dla dojeżdżających
uczniów. Dziękuję też rodzicom, którzy nawet
jeśli mieli obawy przed samodzielnymi dojazdami swych pociech, dostrzegli korzyści płynące
ze zwiększonej aktywności dzieci — podkreślał
prezydent Piotr Kuczera.
Kolejny „Rowerowy maj” za rok, ale rybniccy
uczniowie zapewniają, że również po wakacjach
do szkoły będą „ciśli na kole”. — Tak długo,
jak pozwoli na to pogoda, będę dojeżdżał do
szkoły na rowerze. To przecież ekologiczny i tani
sposób poruszania się po mieście, a przy tym
niezła frajda — mówi Bartosz Gwizdak, uczeń
ZS-P nr 1 z Wielopola.
(D)

Czek na trzy tysiące złotych i szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze
– taką nagrodę otrzymali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Wielopolu za zwycięstwo w akcji „Rowerowy maj”
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…polubią i Rybnik?

Odtwórcy głównych ról otrzymali od prezydenta Rybnika pamiątkowe
fotografie z charakterystycznymi dla Rybnika miejscami. Na zdjęciu
od lewej: Piotr Kuczera, Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz, Magdalena
Popławska i Maciej Zakościelny, pasjonat motocykli, który najbardziej
ucieszył się z upominku

tajemnica, dlatego taka przestrzeń, z duszą i historią,
jest wprost idealna. W Rybniku jestem po raz pierwszy. Często pokutują stereotypowe skojarzenia, że na
Śląsku, skoro to rejon przemysłowy, musi brakować
zieleni. Tymczasem tutaj jest bardzo zielono, są piękne, stare drzewa, co dziś jest czymś wyjątkowym, a dla
mnie w dobie masowych wycinek szczególnie cennym.
Do Rybnika przyjechała również najmłodsza część obsady:
Tutaj jest pięknie, dbajcie o to — mówiła aktorka.
sześcioletni Iwo i czteroletnia Helenka, którzy chętnie pozowali
Jak wyjaśniali twórcy „Diagnozy”, produkcja
do zdjęć z prezydentem Piotrem Kuczerą
serialu jest złożona, a realizacja zdjęć plenerowych
pozycja zaowocowała tak kreatywną historią. Tutaj kilkaset kilometrów od stolicy stanowi spore wyodkrywamy tajemnice wnętrz, które scenograficznie zwanie logistyczne. — Jesteśmy liczną, bo prawie
zbudowaliśmy pod Warszawą. Chcemy pięknie po- 80-osobową ekipą. 30 osób przygotowywało wszystkazać Rybnik, który będą filmować drony — mówi- ko wcześniej, byśmy mogli sprawnie przenosić się
ła Dorota Kośmicka-Gacke, producentka serialu. z miejsca na miejsce z czterema kamerami i dwoma
dronami. Dni zdjęciowych będzie kilkadziesiąt, ale
Kampus to przecież szpital
wszystko jest zawsze zorganizowane na długo przed
Prezydent Piotr Kuczera przypomniał, że dzi- ich rozpoczęciem. W Rybniku mamy piękne plenery,
siejszy Kampus to powstały na początku XX wieku pogoda dopisuje, jest więc co filmować — podkrei funkcjonujący przez długie lata szpital. — Kiedyś ślała Dorota Kośmicka-Gacke.
służył mieszkańcom w powrocie do zdrowia, dzisiaj
Na Śląsku już grali
służy nauce, a teraz mamy tu wątek serialowy —
Odtwórcy głównych ról po raz pierwszy odwiemówił. Urok Rybnika i zabudowań na Kampusie
nie umknął Mai Ostaszewskiej, która cieszyła się dzili nasze miasto, ale nie pierwszy raz pracowali
z pracy w tak „pięknych okolicznościach przyro- na Śląsku. Kilka produkcji realizowała tu pochody”. — Budynek „szpitala” jest fantastyczny. Nie dząca z Zabrza Magdalena Popławska, Adam
chcemy, by serial był plastikowy, jest w nim pewna Woronowicz kręcił niedawno sceny na rynku
w Bytomiu, a grający też na skrzypcach Maciej
Zakościelny koncertował ze swoim jazzowym
trio. W sierpniu filmowcy powrócą do Rybnika,
by kontynuować zdjęcia. Pierwsze efekty ich pracy
poznamy we wrześniu, gdy serial pojawi się na
antenie TVN-u. — Produkcja serialu jest złożona
i długotrwała, a 13 odcinków to sporo pracy dla
scenarzystów, więc koncepcja drugiego sezonu już
kiełkuje. Kontynuacja serialu będzie jednak zależeć
od oceny widzów, na którą czekamy z pokorą. Już
nieraz słyszeliśmy, że powstaje arcydzieło, a publiczność była innego zdania. Dla nas praca na planie
jest frajdą, czas pokaże, czy nasz entuzjazm podzielą
inni — mówiła Maja Ostaszewska.
Dominika Ingram-Nowaczyk
Wacław Troszka

Rybnickie sceny z udziałem popularnych
aktorów nagrywane były na Kampusie – m.in.
przed budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego,
który na potrzeby serialu stał się znów szpitalem,
w parku tematycznym, na rynku, placu Jana Pawła II,
na skwerze z tulipanami przy ul. Raciborskiej, a także
wśród chwałowickich familoków, gdzie pojawienie się filmowców wywołało chyba największe
poruszenie. — To właśnie przed tym „szpitalem”
stanęliśmy po raz pierwszy kilka miesięcy temu z
reżyserem Xawerym Żuławskim i operatorem Tom-

kiem Naumiukiem. Zaprosił
nas prezydent
Rybnika, za
co jestem mu
wdzięczna, bo
robię seriale od
26 lat i chyba
po raz pierwszy
tak ludzka proWacław Troszka

się, czy kwota blisko 370 tys. zł, jaką samorząd
wyłoży za umiejscowienie akcji w Rybniku, to
dużo, czy mało. Inni liczyli na autografy i zdjęcia
z gwiazdami, jeszcze inni, skuszeni ogłoszeniami o castingach dla statystów, postanowili znaleźć się na planie. Na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie kręcone były
sceny z Mają Ostaszewską, statystowali m.in. aktorzy
„Teatru na Pięterku 60+” działającego przy rybnickim Uniwersytecie III Wieku, którzy mieli wcielić
się w oczekujących na samolot turystów. — Wierzę
w miłość do seriali i stabilność uczuć tych, którzy je
oglądają. Obecność miasta w filmie emitowanym na
ogólnopolskiej antenie to szansa na pokazanie jego potencjału, a tego jeszcze w Rybniku nie robiliśmy. Sądzę,
że nasze miasto przyciągnie turystów chcących poznać ten wyjątkowy obszar Górnego Śląska: zielony
i nie do końca zindustrializowany. Mam nadzieję,
że po obejrzeniu filmu osoby jadące do Czech czy
Wiednia zatrzymają się u nas choć na kilka godzin
albo na cały weekend. Jesteśmy na to przygotowani,
mamy wiele godnych zobaczenia atrakcji — mówił
prezydent Piotr Kuczera podczas zorganizowanej
13 czerwca w Kampusie konferencji prasowej
z udziałem twórców serialu. Po zakończeniu części
zdjęć w halach w podwarszawskim Sękocinie, na
pięć czerwcowych dni ekipa filmowa przeniosła się
do Rybnika, by tu nakręcić sceny plenerowe. Po
obu stronach kamery stanęli znani twórcy: reżyser
Xawery Żuławski oraz aktorzy: Maja Ostaszewska, Magdalena Popławska, Adam Woronowicz
i Maciej Zakościelny. Do Rybnika przyjechali także
odtwórcy postaci dziecięcych: sześcioletni Iwo i
czteroletnia Helenka.

Maja Ostaszewska podczas kręcenia jednej ze scen w parku tematycznym

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Urodzinowe Dni Rybnika
Za nami dziesiąte, jubileuszowe Dni nia, czyli Mateusz Ziółko i Natalia Szroeder, po
których na scenie pojawili się prawdziwi giganci,
Rybnika.
Miasto, jego placówki kultury, a także działające w nim zespoły i grupy artystyczne przygotowały, jak co roku, bogatą ofertę różnego rodzaju
wydarzeń dla osób w różnym wieku i o różnych
zainteresowaniach, by wspomnieć tylko część
muzyczną dni naszego miasta – na rynku koncertował Robert Janowski, orkiestry dęte, które
zjechały na Złotą Lirę, i fenomenalny Dziubek
Band, a na stadionie gwiazdy młodego pokole-

czyli Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Szkoda
tylko, że od poziomu wykonawców drastycznie
odbiegała deszczowa aura, która miłośnikom
muzyki dała się mocno we znaki. Tym razem
więcej szczęścia do pogody mieli kabareciarze
i dzień później na KABAryjTONIE znów dobrze bawiły się tłumy. Tłumy tyle, że w znacznie
młodszym wieku były też w niedzielę na Rynku,
gdzie odbywały się Urodziny u rodziny.

W niedzielę 18 czerwca świętowaliśmy odpust
w bazylice św. Antoniego Padewskiego, który
od dziesięciu już lat jest oficjalnym patronem
Rybnika. W czasie odpustowej sumy metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc poświęcił
nowy sztandar naszego miasta, który później
w czasie tradycyjnej procesji z figurą patrona
ulicami miasta poniosły na zmianę poczty
sztandarowe wystawione przez straż miejską
i bractwo kurkowe.
Na rynku niezłą dyskotekę rozkręciła wiekowa didżejka Wika, która nie tylko wie, przy
jakich rytmach Polacy tańczą najchętniej, ale też
zaraża optymizmem i życiowym entuzjazmem.
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Wacław Troszka

W czasie odpustowej sumy nowy sztandar naszego miasta poświęcił metropolita katowicki
ks. abp Wiktor Skworc

Poświęcony już sztandar prezydent Piotr Kuczera i przewodniczący rady miasta Jan Mura przekazali
pocztowi straży miejskiej
Ulicami Rybnika przeszła tradycyjna procesja z figurą św. Antoniego, który oficjalnie jest patronem
naszego miasta od dziesięciu lat
Wacław Troszka

W niedzielę 18 czerwca w czasie odpustowej sumy w bazylice
św. Antoniego metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc
poświęcił nowy sztandar naszego miasta.
Inicjatorem jego powstania było Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika,
a stosowną uchwałę podjęła rada miasta. Wyhaftowany ręcznie w specjalistycznej pracowni rzemieślniczej w Radomiu sztandar wniósł do bazyliki
poczet straży miejskiej, ale w chwili poświęcenia trzymali go prezydent
Rybnika Piotr Kuczera i przewodniczący rady miasta Jan Mura.
W czasie swojej homilii ks. abp Skworc, mówiąc o rybnickim sztandarze, zwrócił uwagę na wyhaftowany na jego awersie herb naszego miasta
i jego główny element – rybę. — Ryba u początków kościoła stała się
znakiem rozpoznawczym chrześcijan. A to dlatego, że starogrecka nazwa
ryby, słowo „ihtys”, składa się z pięciu liter, które rozwinięte w wyrazy,
pozwoliły określić całą prawdę o Chrystusie, która brzmi: Jezus Chrystus
Boga Syn Zbawiciel. Tak oto słowo określające rybę stało się pierwszym
symbolicznym credo. Zawierało syntezę wiary pierwszych chrześcijan,
którzy się rozpoznawali i komunikowali znakiem ryby. Pozostaje mi życzyć,
by mieszkańcy miasta, którego symbolem jest ryba, byli chrześcijanami,
by budowali „civitas dei” – miasto boże w rozumieniu św. Augustyna,
w którym panuje duch ewangelii, duch służby, miłości i miłosierdzia.
Miasto, w którym szanuje się człowieka i dzieło stworzenia — mówił
metropolita. Wcześniej, wspominając postać wielkiego kaznodziei,
franciszkanina św. Antoniego z Padwy, ks. abp Skworc przypomniał
uczestnikom odpustowej sumy o obowiązku dbania o Ziemię i środowisko naturalne. — Po nas przyjdą następne pokolenia i rozliczą nas
z tego, cośmy z tą Ziemią zrobili. Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego
konieczne jest połączenie troski o ziemię, o środowisko, a tu w Rybniku
i w okręgu rybnickim szczególnie troski o jakość powietrza ze szczerą
miłością do człowieka. Dlatego nie możemy popełniać grzechów ekologicznych, przyczyniając się do ekologicznych katastrof, bo zawsze ich skutki
zwracają się również przeciw tym, którzy je powodują. Szkodzimy samym
sobie, dlatego trzeba wspierać poczynania samorządu, który podejmuje
działania w trosce o ziemię, o powietrze, o wodę.
Po zakończeniu sumy rozpoczęła się tradycyjna procesja z figurą
św. Antoniego Padewskiego, który od dziesięciu już lat jest oficjalnym
patronem Rybnika. Po raz pierwszy wziął w niej udział poczet sztandarowy naszego miasta. Poświęcony dopiero co sztandar nieśli na zmianę
strażnicy miejscy i członkowie Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.
W uroczystościach wzięli też udział radni i przedstawiciele rad dzielnic,
a także m.in.: starosta rybnicki Damian Mrowiec oraz parlamentarzyści
i europarlamentarzyści.
Na co dzień sztandar będzie przechowywany w solidnej gablocie,
zamontowanej już w sali im. Władysława Webera, w której odbywają
się posiedzenia rady miasta. Poprzedni sztandar miasta pochodzący
z czasów Polski Ludowej (z rozbudowanym nieheraldycznie herbem
miasta i orłem bez korony) od 2005 roku znajduje się w Muzeum
w Rybniku				
(WaT)

Wacław Troszka

Sztandar z rybą w herbie
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Na początek

który dopiero co rozstał się z TVP, na antenie której
prowadził popularny teleturniej muzyczny „Jaka to
Otwierający Dni Rybnika koncert, który 15 melodia?”. W drugiej części wieczoru, rozkręcając
czerwca, w Boże Ciało, odbył się na rynku, upłynął całkiem niezłą dyskotekę, z płyt serowała je 79-letnia
pod znakiem nieśmiertelnych przebojów muzyki didżejka Wika, czyli Wirginia Szmyt.
pop. Najpierw część z nich zaśpiewał Robert Janowski,
(WaT)

Wacław Troszka

Występy muzycznych gwiazd na Stadionie Miejskim były częścią trasy Lato #naMAXXXa. Aura sprawiła, że… lało na maksa
i koncerty odbyły się strugach deszczu. Pogoda nie przeszkodziła
jednak najwierniejszym i najwytrwalszym fanom posłuchać na
żywo muzycznych idoli.

Najwierniejszym fanom kiepska pogoda nie przeszkadzała

Artyści docenili rybniczan, którzy przemoknięci do cna wiele razy
usłyszeli ze sceny gorące podziękowania za wytrwałość i prawdziwą
miłość do muzyki. No cóż, pogoda tym razem nie dopisała – lecz to definitywnie wyczerpało limit nieszczęść. Koncerty były naprawdę udane,

a repertuar interesująco różnorodny.
Najnowsze pokolenie gwiazd polskiej
sceny reprezentowali Mateusz Ziółko
i Natalia Szroeder. Ich występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem
(głównie młodszej i głównie żeńskiej)
części publiczności, która chętnie bawiła się pod sceną i śpiewała przeboje
wspólnie z wykonawcami. Mateusz
Ziółko, zwycięzca programu The Voice
Występ Kasi Stankiewicz z zespołem
of Poland 2013 i uczestnik kilku innych
Varius Manx zakończył deszczowy koncert
na stadionie
talent show, niedawno wydał swój debiutancki album – i jak wielokrotnie podkreślał podczas koncertu, w ten
sposób spełnił jedno ze swoich największych marzeń. Natalia Szroeder
także ma coraz większy repertuar, a jej utwory na rybnickim stadionie
zabrzmiały niezwykle energetycznie. Po koncercie fani mogli spotkać
się z artystką, która pomimo deszczu cierpliwie rozdawała autografy
i pozowała do popularnych selfie. Miłośnicy dobrych, rockowych brzmień
byli zadowoleni z koncertu pochodzącego z niemieckiego Dorsten zespołu Flame Tree. Gwiazdą wieczoru (i to nie tylko z nazwy) byli jednak
zdecydowanie Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Grupa i popularna
wokalistka wrócili do wspólnych występów po 15 latach, a po wysłuchaniu koncertu wiemy już, że była to świetna decyzja – oby nagrywali jak
najwięcej! Warto wspomnieć, że panią Kasię zachwycił występ młodej
rybniczanki – początkowo artystka zaprosiła ją do wspólnego wykonania
piosenki „Maj”, jednak już po pierwszej frazie na dobre oddała dziewczynie mikrofon… I tak, przy okazji święta miasta, ujawnił się kolejny,
nieprzeciętny muzyczny talent – gratulujemy! Koncertowy wieczór, tak
jak w poprzednich latach, zakończył imponujący pokaz fajerwerków,
czyli „Światełko do Antoniczka”.
(m)
Wacław Troszka

Dużo deszczu
		
i dobrej muzyki

Dobroczynny KABAryjTON
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z KABAryjTONU, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miał charakter dobroczynny. Założyciele Piątki za jej pośrednictwem chcą pomagać
m.in. artystom w potrzebie oraz osobom zmagającym się z uzależnieniami.
W czasie imprezy na stadionie miłośnicy kabaretu dowiedzieli się,
że sprzedaż biletów na tegoroczną 22. Rybnicką Jesień Kabaretową
(impreza potrwa od 23 do 27 listopada) rozpocznie się już następnego
dnia, czyli 19 czerwca. Wiadomo już, że na Ryjku wystąpią kabarety
Smile i Hrabi.
(WaT)
Wacław Troszka

W słoneczne niedzielne popołudnie na Stadionie Miejskim
rozpoczął się kabaretowy maraton, czyli druga edycja KABAryjTONU, letniej odmiany Ryjka, która już przed rokiem okazała
się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Nie inaczej było i tym razem, bo organizatorzy, którzy sprzedali 4,5 tys.
biletów zaprosili do Rybnika doborową stawkę kabareciarzy, by wspomnieć tylko kabaret Ani Mru-Mru czy zwycięzców ubiegłorocznego
Ryjka – Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Ale publiczność bawił też
jedyny w swoim rodzaju Cezary Pazura i rybnicki kabaret NOC. Całość
poprowadzili równie błyskotliwi co nieprzewidywalni Ewa Błachnio
i Mariusz Kałamaga. Na scenie pojawiło się też trio Frele – trzy dziewczyny śpiewające światowe przeboje muzyki rozrywkowej ze swoimi
śląskimi tekstami, ale publiczności raczej nie porwały.
Przed nie tylko rybnicką publicznością wystąpili też gospodarze,
organizatorzy Ryjka i KABAryjTONU Kabaret Młodych Panów, który
przedstawił skecze ze swojego najnowszego programu „Bogowie”, ale
też premierowy skecz „Z zajezdni Biura Ochrony Rządu”, pokazujący
sceny z ciężkiego życia popularnych borowików.
Formalnymi organizatorami stadionowego kabaretonu były dwa podmioty ściśle powiązane z Kabaretem Młodych Panów, a mianowicie agencja
Star Manager oraz fundacja Piątka stworzona przez pięciu członków
rybnickiego kabaretu, by pomagać innym. To właśnie na konta fundacji Piątka i Fundacji Stworzenia Pana Smolenia trafi całkowity dochód

KABAryjTON, czyli Ryjek na świeżym powietrzu
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Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

Wymyślny tort z rybnickimi motywami Renata Martyna stworzyła na oczach mieszkańców

Pierwsze w historii rybnickie ciasteczko miało nietypową, za to praktyczną formę deseru

Słodki Rybnik

16 lat, ale masą cukrową zajmuje się od trzech
i – jak się okazuje – z dużym powodzeniem, gdyż
— Tematyka dotyczy Rybnika, stąd fotografie jej torty, przypominające raczej wymyślne rzeźstadionu, bazyliki, papieskiego pomnika czy by, odnoszą sukcesy na zagranicznych konkurteatru. Na środkowym piętrze umieściłam „korę” sach. Renata Martyna podkreśla, że najważniejdrzew, których nie brakuje w mieście, i herb Ryb- szy jest pomysł, odrobina talentu plastycznego
nika, a jak czas pozwoli, to na szczycie ustawię i sporo pracy. Swój przepis na sukces ma też
jeszcze makietę ronda z rybami. Wszystkie ele- Krzysztof Wysłucha, autor pierwszego w historii
menty tego tortu są jadalne, również zdjęcia, które miasta rybnickiego ciasteczka. — Zastanawiazostały wydrukowane na masie cukrowej — mówi łem się, jakie powinno mieć smaki, i zawarłem w
Renata Martyna z cukierni Emilii Kristof, która nich moje skojarzenia z Rybnikiem. Na spodzie
swój cukierniczy kunszt prezentowała na oczach jest więc galaretka piwna z dodatkiem cytryny
wielu mieszkańców. Pochodząca z Rybnika i imbiru, w nawiązaniu do dawnego browaru,
mistrzyni cukiernictwa w zawodzie pracuje od następnie jest masa panna cotta infuzowana

Sabina Horzela-Piskula

— Aby babka się udała, wystarczą proste składniki i serce — mówi
Małgorzata Fojcik z rybnickiej Piekarni Fojcik, która zwyciężyła
w konkursie cukierniczo-piekarniczym na babkę piaskową.
Tym razem w rywalizacji wzięło udział siedem lokalnych firm, które
według własnej receptury i pomysłu upiekły po trzy babki. Degustacja
odbyła się 17 czerwca, a mieszkańców nie odstraszyła nawet deszczowa
aura. — Mnie najbardziej smakowała babka oznaczona numerem 4. Była
wystarczająco słodka, polana czekoladą i lukrem. Ja sama mało piekę,
najczęściej robię ciasto z truskawkami — ocenia pani Małgosia, jedna
z degustatorek. Konkurs przeprowadził Cech Rzemiosł oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości i wzięło w nim udział 131 osób. Najwięcej głosów (38) oddano właśnie na babkę z Piekarni Fojcik. — Nasza
piaskowo-cytrynowa babka posypana była cukrem pudrem. Miałam
okazję spróbować również innych konkursowych babek i przyznam, że
jedna też bardzo mi smakowała. W tym konkursie wzięliśmy udział po raz
pierwszy, wcześniej jakoś nie mieliśmy odwagi. Działalność prowadzimy
od 1973 r. Pieczemy pączki, różne babki, chleby i bułki, a klienci sobie
chwalą — mówi Małgorzata Fojcik, która z mężem i synem prowadzi

rodzinną piekarnię (przy ulicy Łony i Wodzisławskiej), a nagrodę z rąk
prezydenta Piotra Kuczery odebrała razem z wnuczką Patrycją, która
też jest wielką miłośniczką nagrodzonej babki.
(S)
Sabina Horzela-Piskula

Babka z sercem

kwiatem lipy, bo pod jednym z takich drzew spotykałem się ze znajomymi. Przekładkę stanowi czekoladowe ciasto, które może kojarzyć się z węglem
lub czarnym sportem, czyli żużlem. Dopełnieniem
jest mus malinowy, bo choć wstyd się przyznać,
to jako dziecko chodziłem „na rapsa” na maliny,
a całość zwieńcza dekoracja z bezy. To nawiązanie
do powietrza i chmur, które oczywiście kojarzą mi
się z lotniskiem — opisuje mistrz cukiernictwa.
16 czerwca na rybnickim rynku rozdano tysiąc
rybnickich ciasteczek w pucharkach, a opinie
„degustatorów” były podzielone; wielu chwaliło deser za wyważone smaki i fakt, że nie był
(S)
przesłodzony.

Nagrodę za najlepszą babkę piaskową z rąk prezydenta Piotra Kuczery odebrała Małgorzata Fojcik wraz
z wnuczką Patrycją

Ale ciacho!

— Przygotowaliśmy 200 jasnych i ciemnych muffinek, które dzieci dekorują, wykorzystując do tego m.in. motylki i kwiatki powycinane z masy
cukrowej, lentilki, posypki dekoracyjne i kolorowy lukier. Oczywiście każdą
własnoręcznie ozdobioną babeczkę mogą zabrać ze sobą — mówi Marzena
Rutkowska z firmy Emilii Kristof, która 15 czerwca na rybnickim rynku
poprowadziła warsztaty dla najmłodszych. Dzieci z chęcią wcieliły się
w role małych cukierników, ale efektami swojej słodkiej pracy nie cieszyły
się długo, bo po wymyślnych muffinkach pozostawały tylko okruszki. (S)
Najmłodsi rybniczanie doskonale sprawdzili się w roli cukierników
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Niedzielne popołudnie, słoneczne i ciepłe, należało do najmłodszych mieszkańców miasta i ich bliskich. Na rynku hucznie świętowano
Urodziny u Rodziny z Telewizją, przygotowane z okazji zorganizowanych po
raz dziesiąty Dni Rybnika. Dzieci mogły przebierać w atrakcjach. Podczas
warsztatów uczyły się tańczyć, przygotowywały lizaki, ozdabiały ciasteczka
i papierowe pudełka na prezenty, wpisywały urodzinowe życzenia na rozścielonej na płycie rynku czerwonej tapecie. Całe rodziny fotografowały się
w Fotobudce, malowały twarze i konstruowały, a potem ozdabiały tekturowe
automobile, które następnie wykonały szalony rajd po rynku. Zwycięzcy
konkursów zostali nagrodzeni kuponami na lody z kawiarni Żółty Młynek,
a najbardziej wytrwali spektaklem „Winylowa bajka” w wykonaniu teatru
Supeł z Domu Kultury w Boguszowicach. Były też występy taneczne, pokaz
urodzinowej mody, a także mrożąca krew w żyłach prezentacja umiejętności
wrocławskiej grupy akrobatycznej Everest. Wszystkie wydarzenia rejestro-

Niedzielne wydarzenia na rynku rejestrowała i transmitowała „na żywo” wymyślona na potrzeby zabawy
Telewizja Kulturalna z szalonym reporterem Bartłomiejem Kamińskim na czele

wała i relacjonowała „na żywo” wymyślona na potrzeby zabawy Telewizja
Kulturalna, którą tworzyli aktorzy rybnickiego teatru Rondo. Przewodniczył
im szalejący i wszędobylski reporter z mikrofonem, czyli Bartłomiej Kamiński z Wrocławia, na co dzień socjolog i reżyser grup teatralnych.
(D)

Zawody z historią
— Robimy świece z wosku pszczelego, który musi być odpowiednio
podgrzany i nalewany warstwa po warstwie na wiszące knoty. To dość
pracochłonne zajęcie. Wosk pszczeli jest naturalnym materiałem, ale
przecież dawniej nie używano żadnej chemii — mówi Paulina Adamska
z cieszyńskiego stowarzyszenia Serfenta, które wzięło udział w jarmarku muzealnym z cyklu „Wioska ginących zawodów”. W czasie pokazu
na patio naszego muzeum można było zajrzeć nie tylko do dawnego
warsztatu świecownika, ale też do warsztatu garncarskiego, szewskiego
i wikliniarskiego oraz zobaczyć sprzęty używane na dawnej polskiej
wsi. Chętnych do udziału w zajęciach m.in. własnoręcznego czerpania
papieru nie brakowało, a frajdę miały nie tylko dzieci.
(S)

Dziesięć świeczek na urodzinowy tort musieli zdobyć uczestnicy gry
miejskiej, jaka odbyła się 18 czerwca na ulicach Kościelnej, św. Jana
i Sobieskiego, gdzie ustawiono dziesięć stoisk z zadaniami do wykonania.
— Uczestnicy muszą zrobić gniotka, czyli antystresową zabawkę. Biorą balonik,
do którego przez specjalny lejek sypią mąkę, potem go ozdabiają i mogą do woli
zgniatać, spłaszczać i ściskać — mówi pani Mariola z rybnickiej Bajtlomanii, animatorka na stoisku „Napompowana rzeźba”. Ale były też inne zabawowe miejsca
o równie wymyślnych nazwach – tęga jenga, wesołe doniczki, bransoletki fioletki,
balonowy zwierzyniec czy puzzlowisko. Na stoisku „chrupkowe miasto” należało
wznieść budowlę z chrupków, ale przy okazji można było skosztować materiału
użytego do budowy. Zabawy było co niemiara, a po wykonaniu każdego z zadań
na karcie do gry pojawiały się pieczątki w kształcie świeczek. Na uczestników
zabawy, którzy zdobyli dziesięć świeczek czekała lodowa niespodzianka. (S)
Sabina Horzela-Piskula

Sabina Horzela-Piskula

Tort niespodzianek

W układaniu sporych rozmiarów puzzli najmłodszym pomagali ich rodzice

Sabina Horzela-Piskula

Dominika Ingram-Nowaczyk

Urodziny u rodziny

Czerpanie papieru było jedną z atrakcji jarmarku muzealnego zorganizowanego pod hasłem „Wioska
ginących zawodów”

Browarnicy są wśród nas

— Chcieliśmy pić piwa, których nie ma na rynku, więc musieliśmy je
sami zrobić. Dziś nie trzeba już mieć browaru, by warzyć własne piwa
— wyjaśnia rybniczanin Leszek Gaszka, który wystawiał swoje
niecodzienne wyroby na jarmarku towarzyszącym dniom miasta.
Miłośnicy jasnego z pianką mogli tam kupić mocne, nieco goryczkowe
piwo „No i Pa!”, nagrodzone złotym medalem na poznańskich targach
piw rzemieślniczych, oraz piwo ciemne „Dark”, z dodatkiem suszonej
śliwki szydłowskiej. Wkrótce rybnicki browar Brewera będzie miał
w ofercie również piwo z dodatkiem kawy. — 11 i 12 sierpnia razem
z miastem organizujemy na kampusie festiwal piwny „Rybnicki zalew
dobrego piwa”. Zaprosimy znajomych z innych browarów rzemieślniczych,
będą koncerty, pokazy warzenia piwa i różne prelekcje, m.in. na temat
Leszek Gaszka sprzedawał na jarmarku dwa piwa: „Dark”, oraz „No i Pa!”, nagrodzone złotym medalem szkła, z którego najlepiej pić piwo — zachęca już do udziału Leszek
Gaszka.						
(S)
na poznańskich targach piw rzemieślniczych
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Sabina Horzela-Piskula

Piknik na czterech łapach

— Organizując ubiegłoroczne pikniki, skupiliśmy się na integracji rodzin,
teraz uznaliśmy, że warto każdy z nich poświęcić innemu tematowi. Pierwszy
dotyczył zdrowia, dzisiejszy – zwierząt, bo psy i koty są obecne w wielu naszych
domach — mówi Monika Grzesik z Instytutu Społecznego „Silesia”,
który 18 czerwca zorganizował na kampusie kolejny piknik rodzinny
z atrakcjami. Wspólnie z pracownikami stolarni ZGM-u można było
zbudować karmnik dla ptaków lub spróbować swoich sił w wycinaniu liter
w drewnie. — Zawsze mi się to podobało i z zazdrością przyglądałam się mężowi,
a teraz sama dałam radę, choć może nie powinnam się przyznawać do nowych
umiejętności? — zastanawia się pani Małgorzata, która w rybnickich piknikach
bierze udział regularnie, ale pierwszy raz miała okazję popracować z wyrzynarką. Członkinie Stowarzyszenia KOTewka pokazały, jak ozdobić kocie domki,
oraz radziły, jak bawić się ze zwierzętami. — Chcemy uczulić, że zwierzęta to
Prawdziwa dama nie boi się pobrudzić rąk – pani Małgorzata udowodniła, że wyrzynarka jej nie straszna
istoty, które czują radość, miłość, krzywdę, ból i strach, oraz zwrócić uwagę na
koty wolno żyjące. Radzimy też, jak odczytać mowę ciała naszych pupili oraz Budka, wykonując dla młodszych i nieco starszych dam gustowne kapelusze,
jak własnoręcznie wykonać zabawki – wędki dla kotów oraz szarpaki dla psów, a wolontariusze z rybnickiego schroniska przyszli na piknik z psami do adopcji.
które można zrobić ze starych bawełnianych koszulek — mówi Jowita Kasprzyk
Kolejne plenerowe imprezy na kampusie zaplanowano na 9 lipca i 13
ze stowarzyszenia KOTewka. O niebanalne nakrycia głowy zadbała Barbara sierpnia. 						
(S)

Big-band z ADHD
Wacław Troszka

Miejski świąteczny weekend upłynął nam w dużej mierze przy
dźwiękach orkiestr dętych, które zjechały do Rybnika na 26. już
festiwal Złota Lira. Przysłowiową wisienką na torcie okazał się
piątkowy, wieczorny koncert na rynku formacji Dziubek Band.
Tak żywiołowo i dynamicznie na naszym rynku chyba jeszcze
nikt nie grał, a już na pewno nikt tak ekspresyjnie nie dyrygował.
W internecie przeczytamy, że lider zespołu Mariusz Dziubek „...
jest rozpoznawalny z uwagi na charyzmatyczny styl dyrygowania
i prowadzenia orkiestry”. Krótko mówiąc, powszechnie wzbudza
zachwyt widzów i podejrzenia o ADHD. Po stronie słuchaczy można
było za to zaobserwować „zespół niespokojnych nóg”. Tej ostatniej
przypadłości uległa spora część widzów, zwłaszcza że byli wśród nich
członkowie festiwalowych orkiestr. Tańczono więc i bawiono się
w najlepsze, był nawet tzw. pociąg, a na scenie muzyczny pojedynek
puzonistów z trębaczami.
Mariusz Dziubek, który ze swoim big-bandem gościł już w kilku
telewizyjnych programach typu talent show, jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a także Akademii Muzycznych
we Wrocławiu i Gdańsku. Nie tylko dyryguje, ale też komponuje
i aranżuje. W piątkowy wieczór publiczność, ale i cała reszta spędzająca ten wieczór na rynku usłyszała w wykonaniu Dziubek Bandu
m.in. kompozycje, ale i piosenki, bo wokalistki też były, z repertuaru
m.in. Tiny Turner, Michaela Jacksona czy zespołu AC/DC. Po prostu
bomba! 				
(WaT)

Z rywalizacji o Grand Prix i statuetkę Złotej Liry zwycięsko wyszła Orkiestra Miejska Stary Sącz, której
dyrygent Georg Weiss na Sądecczyźnie czuje się jak w domu; na zdj. dyrygent z orkiestrą i Anetą Baziak,
zdobywczynią nagrody indywidualnej za solo na saksofonie

Wacław Troszka

Górole wesoli som!

Mariusz Dziubek dał ze swoim big bandem koncert, który nie tylko rybniczanie zapamiętają na długo
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Rozmowa z Georgiem Weissem, dyrygentem Miejskiej Orkiestry
Stary Sącz, laureatem Złotej Liry 2017
Jak to się stało, że niemiecki muzyk pracuje, i to z takimi efektami, z orkiestrą ze Starego Sącza?
Można powiedzieć, że przez wspaniałą kobietę. Przed kilkunastu laty
realizowałem wspólny projekt szkoły muzycznej w Niemczech, w której
pracowałem, ze szkołą sądecką. Tak poznałem moją przyszłą żonę Katarzynę. A ponieważ stanowisko dyrygenta było wolne, postarałem się
o nie i przeniosłem na Sądecczyznę. Jesteśmy małżeństwem od pięciu
lat, a żona flecistka gra również w naszej orkiestrze.
Skąd pan pochodzi?
Z Essen w Nadrenii Północnej-Westfalii, regionu, podobnie jak
Śląsk, z tradycjami górniczymi. Jestem trębaczem z wykształcenia,
a mój profesor w konserwatorium prowadził młodzieżową orkiestrę dętą
i tam się zaczęła moja przygoda z tą muzyką. Oprócz tego studiowałem
dyrygenturę w Bazylei w Szwajcarii.
Czy orkiestrę ze Starego Sącza stworzył Pan od zera?
Ona już istniała, ale w bardzo małym składzie i w ciągu kilku lat
włożyliśmy wiele wysiłku, by ją rozwinąć i uzyskać taki poziom. Dziś
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Złota Lira 2017

Góralskie dęte granie

Wacław Troszka

Wacław Troszka

— Do trzech razy sztuka — powiedział Georg Weiss, dyrygent
Miejskiej Orkiestry ze Starego Sącza, która triumfowała
w rywalizacji o efektowną statuetkę i Grand Prix 26. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”.
Pochodzący z Essen w Niemczech dyrygent miał na myśli trzeci
i tym razem zwycięski udział w rybnickiej imprezie z sądecką orkiestrą.
Ale to niejedyne związki Georga Weissa ze Złotą Lirą – kilkakrotnie
był w niej jurorem, a przed kilku laty dyrygował orkiestrą szwajcarską
oraz łączoną polsko-niemiecką orkiestrą szkolną. Orkiestra ze Starego
Sącza otrzymała również Złote Pasmo Summa Cum Laude (najwyższa
punktacja) oraz Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za
sprawą jej występu finał galowego koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej
zakończył się radosną zabawą z tańcami i góralskimi przyśpiewkami,
którym nie oparli się nawet porwani do tańca prezydent Piotr Kuczera
i dyrektor TZR Michał Wojaczek.
W festiwalu zaprezentowało się 18 orkiestr, zaś w konkursowych
przesłuchaniach wzięło ich udział 11 – z Czech, Węgier, Słowacji,
Węgier, Litwy, Białorusi, Grecji i Polski. Orkiestry wraz z mażoretkmi
zaprezentowały się zarówno w czasie barwnego przemarszu deptakiem,
a także na rynku, po jednym zespole w Raciborzu, w Ochojcu oraz
w czasie sobotniego pikniku, niestety deszczowego, w parku Czempiela
w Niedobczycach.

Wśród najlepszych, wyróżnionych Złotymi Pasmami były: Velky Dechovy Orchester Banovczanka (Słowacja), Reprezentacyjna Orkiestra
Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne, Orkiestra Gminy Gorzyce i Pandora Wind Philarmonic (Grecja). Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Valerij Sak, dyrygent prowadzący Orkiestrę Dętą Szkoły Muzycznej
w Porzeczu (Białoruś), oraz instrumentaliści – Słowak Martin Melisek
(tarogato, używany na Węgrzech i w Rumunii instrument podobny
do klarnetu); Grek Georgios Karagkounis (klarnet); saksofonistka
Aneta Baziak (orkiestra ze Starego Sącza). 10-letni Wladimir Minin
z Białorusi za partię solową na trąbce otrzymał od niemieckiej firmy
Froehlich&Doerken GmbH nowiutki instrument w kształcie trąbki
– kornet. Swoją nagrodę specjalną dyrektor festiwalu Marian Wolny
przyznał litewskiej orkiestrze perkusyjnej Ritmas Kitaip, która wprawdzie w rywalizacji nie startowała, ale zrobiła prawdziwą furorę. Zespół
jest laureatem litewskiej edycji programu „Mam Talent!”, a tworzą go
muzycy w wieku od 7 do 17 lat, wykorzystujący wszystko, co wydaje
dźwięk przy potrząsaniu i uderzaniu.
Równolegle z orkiestrami w VIII Międzynarodowym Otwartym Pucharze Polski Mażoretek i Cheerleaderek w dwóch grupach wiekowych
rywalizowały zespoły taneczne. W konkursie wzięły udział 22 grupy,
a najlepsze okazały się nasze rodzime mażoretki z Niedobczyc: w grupie młodszej zwyciężyła „Astra III” (choreografia Monika Góralska,
Zuzanna Gumkowska, Karolina Durenek), a Grand Prix i ministerialny
puchar wywalczyły mażoretki „Enigma”, prowadzone przez Michalinę
Michalik-Newe i Karolinę Pęcherczyk. W jury zasiadały: Elżbieta Podejko-Duda, Irena Bernacka i Grażyna Gregorczyk.
Przewodniczący jury konkursu orkiestr Alojzy Kopoczek (obok niego
w pracach jury brali udział Adam Hudec, Tadeusz Folwarczny, Petr
Ciba, Jorgos Minas, Laszlo Remenyi i Marian Wolny) z wielkim uznaniem mówił o organizacji festiwalu oraz zaangażowaniu władz miasta
i dyrektora Mariana Wolnego. Ten ostatni przytoczył opinię jednej ze
śląskich stacji telewizyjnych, która nazwała Rybnik „światową stolicą
orkiestr dętych”. — I oby tak zostało — skwitował dyrektor Złotej Liry.
(r)

Bębniarze z litewskiej orkiestry perkusyjnej Ritmas Kitaip zrobili prawdziwą furorę i zdobyli nagrodę
specjalną
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Nie jest już tajemnicą, że grupa mażoretek „Enigma” z Niedobczyc okazała się najlepsza! Na zdj. zespół
z autorkami choreografii (od lewej) Michaliną Michalik-Newe i Karoliną Pęcherczyk
W żywiołowym tańcu zespół
TSG z partnerskiego Dorsten

Wacław Troszka

gra w niej około 60 osób – pełnych energii uczniów i pedagogów szkoły
muzycznej oraz inne muzykujące osoby.
Skąd pomysł, by koncert zakończyć sądeckimi przyśpiewkami
i to z przytupem?
Miało być wesoło, a że „…górole wesoli som”, to taki finał wymyśliliśmy.
Mówi Pan nie tylko dobrze po polsku, ale i po góralsku. Dla
obcokrajowca to wyższy poziom językowy. Jak się Pan czuje na
Sądecczyźnie?
Przywołała mnie tu miłość i tam, gdzie jest moja żona, jestem zawsze u
siebie. Sądecczyzna jest pięknym regionem i czuję się tam bardzo dobrze.
A jak się Pan czuje w Rybniku?
Wspaniale. Widzę, jak Rybnik się rozwija i pięknieje. A Złota Lira
należy do najważniejszych festiwali w Europie, a może i na całym świecie. Marian Wolny robi wspaniałą robotę, to jego zasługa, chapeau bas!
Niewielu dyrygentów orkiestr dętych zakłada frak jak w Pana
przypadku, czyli traktuje Pan równo każdy rodzaj muzyki?
Oczywiście. Czy muzyka orkiestr dętych jest gorsza od filharmonicznej? Istnieje tylko muzyka dobra i zła.
Rozmawiała: Wiesława Różańska
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Seniorzy świętowali

Sabina Horzela-Piskula

— Przyjechałem do rodziny i przy okazji skorzystałem z badania wzroku.
Tego typu imprez jest w stolicy bardzo dużo, świętują nawet poszczególne
dzielnice, a ostatnio popularnością cieszą się nowo otwarte bulwary
wiślane — mówi turysta z Warszawy, który wziął udział w plenerowej
odsłonie III Rybnickich Dni Seniora, 17 czerwca na rybnickim
rynku. To właśnie tam dla osób 60+ przygotowano bezpłatne badania
wzroku, poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz porady dotyczące
układu pokarmowego i kondycji skóry głowy. Nie zabrakło też występów
artystycznych, a swoimi umiejętnościami pochwalił się m.in. chór Rybnickiej
Rady Seniorów, zespół Józefinki z Kłokocina oraz Teatrzyk na Pięterku
60+ Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Występ zakończył koncert melodii
operetkowych i szlagierów międzywojennych „Piosenka przypomni ci”
w wykonaniu Mieczysława Błaszczyka i Sabiny Olbrich-Szafraniec.
Dzień wcześniej seniorzy spotkali się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej, gdzie odbyły się prelekcje na temat tzw. przycisku życia, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej i Domu Senior-Wigor
w Popielowie. Rybnicka Rada Seniorów przygotowała też specjalne podziękowania dla osób i instytucji, które wspierają ją w swojej działalności – dla
Jana Makowskiego, prezesa Fundacji EDF Polska, dla Michała Wojaczka,
dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej, i Marka Holony, dyrektora Zespołu
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, szkoły, w której odbywały się najróżniejsze zajęcia dla seniorów. W czasie uroczystości wręczono też dyplomy
uczestnikom programu „Rybnik przyjazny Seniorom”, a laureaci konkursu
poetyckiego 60+ otrzymali tomiki „Masa upadłościowa” z najlepszymi
konkursowymi wierszami. Otwarto też wystawę, o której szerzej poniżej. (S)

— Spokojnie, to tylko orkiestra... Pamiątkowa fotografia młodej pary z prezydentem Piotrem Kuczerą,
który udzielił jej ślubu i orkiestrą ze Starego Sącza

Ślub z orkiestrą

Już tradycyjnie, po raz trzeci, prezydent Piotr Kuczera, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, udzielił w czasie Dni
Rybnika ślubu.
Tym razem jednak sprawił nowożeńcom nie lada niespodziankę
i pojawił się w ratuszu z grupą młodych muzyków z orkiestry dętej ze
Starego Sącza, która nie tylko brała udział w odbywającym się w tych
dniach w naszym mieście festiwalu Złota Lira, ale ten festiwal wygrała,
zdobywając Grand Prix. Jak się okazało, prezydent Kuczera spotkał
ich przypadkowo, zmierzając do ratusza, i zapytał, czy nie chcieliby
zrobić młodej parze niespodzianki. Niespodzianka tak się udała, że
gdy młodzież, jeszcze przed oficjalną uroczystością, po góralsku zagrała
i zaśpiewała piosenkę dla przyszłych małżonków, ci mieli łzy w oczach.
Chwilę później rybniczanie Anna Kuśka i Mariusz Błaszczyk tym chętniej złożyli przed prezydentem Rybnika małżeńską przysięgę. Jeszcze
wcześniej usłyszeli od niego piękną przemowę o miłości, wzbogaconą
fragmentami wierszy z wydanego niedawno przez miasto tomiku „Masa
upadłościowa”, który jest pokłosiem konkursu poetyckiego dla rybnickich seniorów. A na koniec znów zagrała orkiestra dęta...
Pani młoda pochodzi z Rybnickiej Kuźni, a pan młody z dzielnicy
Maroko-Nowiny. Ona (zodiakalny Byk) pracuje w jednej z sieci handlowych, a on (Strzelec) jest spawaczem. 17 czerwca sfinalizowali swoją
10-letnią znajomość. Obecnie mieszkają w Zebrzydowicach. Urlop
poślubny planują w czerwcu.
(WaT)

W czasie III edycji Rybnickich Dni Seniora na rynku zorganizowano cykl bezpłatnych badań dla osób 60+

Ocalają wspomnienia

Wiesłąwa Różańska

dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” odbędą się jesienią w naszym
mieście Europejskie Dni Dziedzictwa, których jedną z odsłon będzie
„Ocalić od zapomnienia” to tytuł wystawy malarskiej, której druga prezentacja wystawy „Ocalić od zapomnienia” w Hallo! Rybwernisaż odbył się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej nik, na których tle można będzie podzielić się wspomnieniami (9-10
w ramach Dni Seniora, które od kilku lat wpisują się w dorocz- i 16-17 września), do zbierania których pomysłodawcy już dziś zachęcane Dni Rybnika. Do przelania wspomnień na płótno i opatrzenia ją. Wystawa w bibliotece potrwa do 29 lipca.
(r)
obrazów komentarzem zachęciła artystka malarka Maria BudnyWystawę, na której zaprezentowano obrazy powstałe z pamięci otworzył prezydent Piotr Kuczera
Malczewska, która prowadzi zajęcia plastyczne dla seniorów w Klubie
Energetyka Fundacji EDF Polska oraz w Domu Samopomocy Cogito
Noster w Niedobczycach. Powstało 35 unikatowych prac uczestników
tych zajęć, które przedstawiają nie tylko pozostałe w pamięci autorów
głośne wydarzenia, jak np. pożar kościoła św. Antoniego w październiku 1959 roku, ale również znane tylko autorom obrazów chwile,
które z perspektywy czasu nabrały znaczenia. Oglądamy powroty do
ogrodów dzieciństwa, do własnego wizerunku z lat młodości, dziecinnych wyliczanek czy ludzi z tamtych lat. Wszystkie razem tworzą nie
tylko krajobraz dzieciństwa, ale i krajobraz dziedzictwa – szacunku
dla wartości, tradycji, historii i samych siebie. Pod hasłem „Krajobraz
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Delegacje
z miast partnerskich

Wacław Troszka

Urodziny bez gości? Niemożliwe, dlatego na jubileuszowe Dni
Rybnika zaproszono przedstawicieli miast partnerskich. Delegacje z Antrim i Newtownabbey w Irlandii Północnej z burmistrzem
Johnem Scottem oraz greckiej Larissy z wiceburmistrzem Dimitrisem
Deligiannisem były obecne w Rybniku już w urodzinowy czwartek
i to one wspomogły prezydenta Piotra Kuczerę w miłym obowiązku
pokrojenia urodzinowego tortu na rynkowej scenie. Delegacji Eurasburga przewodził zastępca burmistrza Ralf Reichenberg, a przyjechały
W pokrojeniu urodzinowego tortu prezydenta Rybnika wsparli goście z Irlandii i Grecji
również: Rosemarie Tröscher, która poprzez pomoc humanitarną dla
rybniczan w latach 80. zainicjowała związki naszego miasta z tą bawarską gmi- odwzajemniła się Rybnikowi upominkiem w postaci drogowskazu z nazwą ich
ną oraz Irmgard Gründl, przewodnicząca koła Polsko-Niemieckiej Wymiany miasta i liczbą kilometrów dzielących go od Rybnika, a wynoszącą 977 km.
Młodzieży kontynuującego zapoczątkowaną przed laty współpracę kulturalną
Najliczniejszą delegację stanowili przedstawiciele niemieckiego miasta
i sportową. Z Dorsten w niemieckiej Wesfalii-Nadrenii przyjechali m.in. Dorsten, bo obok oficjeli przyjechali zaproszeni przez Stowarzyszenie Współburmistrz Tobias Stockhoff i jego poprzednik, niezawodny przyjaciel Rybnika pracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” członkowie Koła Dorsten-Rybnik
Lambert Lütkenhorst, a także Jürgen Robbert, który jest związany ze społecz- z przewodniczącym Adamem Juzkiem oraz grupy sportowa i artystyczna. Zano-kulturalnym centrum Fürst Leopold, powstałym w obiektach nieczynnej już wodnicy Rybnickiego Centrum Sportów Walki Klubu Taekwon-do Fighter TKM
kopalni o tej samej nazwie. Spotkał się on m.in. z Kamilą Paradowską, dyrektor wspólnie z niemieckimi kolegami zaprezentowali swoje umiejętności 16 czerwca
Industrialnego Centrum Kultury w Niewiadomiu, w ramach którego działa na rynkowej estradzie, zaś po nich z programem tańca współczesnego wystąpił
pełniąca podobną funkcję Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”.
żeński zespół TSG, zwracając uwagę barwnymi scenicznymi kostiumami. Nie
Obok uczestnictwa we wszystkich atrakcjach Dni Rybnika reprezentanci po raz pierwszy nasze miasto odwiedził rockowy zespół Flame Tree z Dorsten,
gości wzięli udział w anglojęzycznej debacie w urzędzie miasta dotyczącej idei który jakiś czas temu nawiązał kontakt z rybnicką grupą Supersonic. W czasie
zintegrowanej Europy i jej przyszłości. Zagraniczne delegacje miały również Dni Rybnika oba zespoły zagrały w klubie Stara Gazownia, a w sobotę Flame
okazję zwiedzić nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Tree wystąpił na stadionie w ramach koncertu Lato #naMAXXXa. StowarzyRadia w Katowicach oraz położone nieopodal nowoczesne Muzeum Śląskie, szenie Rybnik-Europa zorganizowało dla swoich gości z Koła Dorsten-Rybnik
a w nim ekspozycję prezentującą historię Śląska, którą w części dzieliliśmy z wycieczkę do Ustronia, a także integracyjną biesiadę, w której wzięła udział
Niemcami. Wszystkie delegacje spotkały się w Kamieniu z władzami miasta, rad- również delegacja z Eurasburga oraz opiekunki przebywających w Rybniku
(r)
nymi i przedstawicielami rybnickich placówek i instytucji. Delegacja z Dorsten dzieci z miasta Bar na Ukrainie. 			

B a r s k i e d z i e c i Quo vadis Europo?
u rybnickich rodzin

Sabina Horzela-Piskula

Sabina Horzela-Piskula

Równy tydzień spędziła w Rybniku osiemnastoosobowa
grupa dzieci od 12 do 17 lat z partnerskiego miasta Bar
na Ukrainie. Gościły je rodziny uczniów z Zespołu Szkół
nr 1 im. Powstańców Śląskich. Wraz z nimi przyjechały
dyrektorka Domu Polskiego Małgorzata Miedwiediewa
i Ludmiła Chałabuda.
Organizatorem przyjęcia dzieci było Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” przy finansowym
wsparciu miasta oraz organizacyjnej pomocy Domu Kultury
w Boguszowicach oraz wspomnianego ZS nr 1, gdzie goście
spędzili jedno przedpołudnie z rówieśnikami i wzięli udział
w zajęciach chóru Bel Canto. W boguszowickim DK uczestniczyli
w warsztatach teatralnych, odwiedzili też kąpielisko Ruda, ale ze
względu na pogodę kąpali się na pływalni Yntka. Zapewniono
im również atrakcje poza granicami Rybnika: zwiedzanie zamku
w Pszczynie i „bliskie spotkanie trzeciego stopnia” z żubrami oraz
cały dzień w Dream Parku w Ochabach. Świąteczny czwartek
w dniu Bożego Ciała spędziły z kolei z goszczącymi je rodzinami,
a w ostatni weekend mogły uczestniczyć we wszystkich atrakcjach
Dni Rybnika, wzbogacając dodatkowo ich program poprzez występ stanowiącego część grupy zespołu Młode Liście na Pikniku
Chóralnym Okręgu Rybnickiego Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. Członkowie Stowarzyszenia Rybnik-Europa zapewnili
dzieciom skromne kieszonkowe, a pozyskani przez Jerzego Rojka,
członka stowarzyszenia i byłego radnego, sponsorzy zapewnili dzieciom część atrakcji i prezenty rzeczowe, m.in. polary.
(r)

— Eurosceptycyzm nie jest niczym nowym — mówił Tomasz Kubin z Uniwersytetu
Śląskiego 16 czerwca w urzędzie miasta, gdzie odbyła się debata na temat przyszłości
Europy. Wzięli w niej udział goszczący w mieście przy okazji Dni Rybnika przedstawiciele miast partnerskich z Dorsten, Eurasburga, Antrim&Newtownabbey i Larissy
oraz z portugalskiego regionu Algarve. — Chcemy rozmawiać o tym, co dzieje się
w Europie, dlaczego struktury unijne przeżywają taki kryzys i czy samorządy i działacze
lokalni powinni się tym przejmować. Zastanowimy się też nad tym, jak nasza Europa
będzie wkrótce wyglądać i czy to będzie jeszcze „nasza Europa”, a może brexit uruchomił
lawinę — mówi Anna Pomykoł z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, która
debatę poprowadziła. W międzynarodowym gronie rozmawiano więc o wyzwaniach
stojących przed poszczególnymi krajami, o kryzysie migracyjnym i bezpieczeństwie,
ale też o jedności Unii oraz jej wpływie na politykę lokalną. — Oczywiście nie rozwiążemy tutaj dylematów, przed jakimi stoi dziś Europa, ale możemy o niej rozmawiać,
a tym samym lepiej
się poznać i zrozumieć nasze punkty
widzenia. Jeszcze
rok temu temat
eurosceptycyzmu
i przyszłości Europy był dyskutowany jedynie przez
naukowców czy
dziennikarzy, dziś
mówi się o nim niemal w każdym polskim domu — mówił wiceprezydent
Piotr Masłowski.
Debatę na temat przyszłości Europy poprowadziła Anna Pomykoł z Centrum Rozwoju
(S)
Inicjatyw Społecznych

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

21

Lidia Grychtołówna honorową rybniczanką

To był wyjątkowy wieczór. 31 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej
zagrała Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod
batutą Sławomira Chrzanowskiego. Filharmonicy najpierw
towarzyszyli wybitnej pianistce Lidii Grychtołównie, która
po zagraniu koncertu fortepianowego G-dur Wolfganga
Amadeusza Mozarta KV 354 odebrała z rąk prezydenta
Piotra Kuczery okolicznościową statuetkę, będącą widocznym
znakiem przyznania jej tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Rybnika. Chwilę później orkiestra towarzyszyła młodym
solistom, czyli uzdolnionym uczniom Szkoły Muzycznej
Szafranków. To za ich sprawą koncert nosił tytuł „Wielkie
dzieła, młodzi wykonawcy”. W jego trakcie prezydent
Piotr Kuczera wręczył też doroczne nagrody dla twórców i
animatorów kultury.

Lidia Grychtołówna była przyznaniem tytułu Honorowego Obywatela Rybnika bardzo poruszona

laudację, przypominającą artystyczne dokonania Lidii Grychtołówny, odczytał Norbert
Prudel, prezes Towarzystwa Muzycznego im.
Braci Szafranków, a treść stosownej uchwały
Rady Miasta Rybnika – jej przewodniczący
Jan Mura. Na scenie z bukietem kwiatów
pojawił się też pochodzący z Częstochowy
prof. Andrzej Jasiński, pianista, pedagog
i juror konkursów pianistycznych w Polsce
i za granicą. — Jestem głęboko poruszona
i bardzo wdzięczna. Dzisiejszy dzień jest dla
mnie bardzo ważny, bowiem o tej samej porze,
kiedy grałam Mozarta, przed rokiem straciłam
mojego męża, Janusza Ekierta, którego PańWacław Troszka

Zanim rozpoczęła się najbardziej uroczysta część wieczoru, Lidia Grychtołówna
zasiadła przy fortepianie i z towarzyszeniem
rybnickich filharmoników w swoim stylu
zagrała koncert fortepianowy G-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta KV 354. — Pani
Profesor, zawsze była Pani obecna w mieście
Rybniku, za co dziękujemy. Dziękuję również w imieniu wszystkich rybniczan, swoim
własnym oraz Rady Miasta Rybnika za zgodę
na przyjęcie honorowego obywatelstwa. Pani
Profesor, teraz jest pani obecna w Rybniku w
sposób szczególny — mówił chwilę później
prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Tradycyjną

Wacław Troszka

Honorowa pianistka

stwo również znaliście, bo niejednokrotnie
tutaj bywał, prowadząc koncerty. To dla mnie
szczególny dzień i zastanawiałam się, czy granie w takim dniu nie będzie dla mnie za trudne.
Ale prawdopodobnie mój mąż, z tamtej strony,
na której już jest, podszepnął mi, że to dobry
pomysł, że jak będę grała, będę mniej myślała
o tym tragicznym dniu, który się zdarzył przed
rokiem. Raz jeszcze dziękuję Państwu za liczne
przybycie i za serdeczne przyjęcie mojej osoby
— mówiła wzruszona Lidia Grychtołówna.
Gdy skończyła, prezydent Kuczera zaintonował „100 lat!”.
Lidia Grychtołówna jest pierwszą kobietą
w gronie osób, którym samorządowe władze
Rybnika przyznały honorowe obywatelstwo.
Tytuł ten posiadają: ks. abp Damian Zimoń,
prof. Jerzy Buzek, dr Józef Musioł, Jacques
Beaulieu i Adam Makowicz, a otrzymali go
również nieżyjący już Mieczysław Brzost
i Henryk Mikołaj Górecki.
(WaT)

Prof. Andrzej Jasiński: — Jestem
zachwycony. To był wspaniały wieczór,
który pokazał, czym jest Rybnik dla
kultury polskiej, czym jest dla Śląska,
Polski i Europy. Z Rybnikiem związanych
jest wiele znakomitych osób, które tyle
dla kultury czynią. To dla mnie wielka
radość. Jeszcze Polska nie zginęła, póki
w Rybniku tak działają. Miałem okazję
wielokrotnie współpracować z Lidią
Grychtołówną w jury konkursów chopinowskich w Warszawie oraz w zarządzie
Towarzystwa Chopinowskiego. Jej grę
cechowała zawsze wielka wrażliwość
i estetyka. Nic nie jest przesadzone
i jest piękna linia melodyczna, i piękny
muzyczny liryzm.
Honorowa pianistka koncert Mozarta wykonała w porywającym stylu
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Grono tegorocznych laureatów nagród prezydenta Rybnika w dziedzinie kultury jest zróżnicowane nie tylko pod względem
artystycznych dokonań, ale również przynależności pokoleniowej. Nagrodzeni zostali zarówno dojrzali twórcy i animatorzy
kultury, dla których nagroda jest podziękowaniem za wkład w tworzenie kulturalnego pejzażu miasta, przedstawiciele średniego
pokolenia, którzy utwierdzili się już w swoich artystycznych wyborach, a także młodzi ludzie zasługujący na kredyt zaufania.

Laureaci nagrody prezydenta w dziedzinie kultury

Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Wojciech Kiljańczyk, prezydent Piotr Kuczera oraz laureaci nagrody prezydenta w dziedzinie kultury(od lewej): Bogumiła Ziołko-Napieralska, Maria Warchoł-Sobiesiak, Marcin Giba, Ilona Kargul, mama Kuby Więcka Ksenia, dyrektor Miejskiej Orkiestry Dętej Marian Wolny, dyrektorka Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” Anita Geratowska i Maria Budny-Malczewska; w pierwszym rzędzie
od lewej Adam Drewniok, Zbigniew Seyda i Marek Sochacki z zespołu Carrantuohill oraz członkowie Przygody; na zdj. brakuje Jadwigi Demczuk-Bronowskiej.
Zdjęcie Wacław Troszka

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

inspiracją do szeregu udanych przedsięwzięć z udziałem seniorów i osób
mających problemy z integracją społeczną.
Nagrodami zbiorowymi uhonorowani zostali również jubilaci:
70. urodziny obchodziła niedawno mająca swoje korzenie w orkiestrze
kop. Rymer Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, już w sierpniu minie
45 lat od powstania Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”, zaś
30-lecie obecności na estradzie świętuje folkowa grupa Carrantuohill.
Doroczne nagrody prezydenta przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury
są wyrazem uznania władz samorządowych dla laureatów za ich wkład
w zrównoważony rozwój miasta i jego promocję.
(r)
Wacław Troszka

Listę nagród indywidualnych otwiera Marcin Giba, którego wyróżniono za działalność artystyczną i popularyzatorską w dziedzinie fotografii. Laureat jest profesjonalnym fotografem, absolwentem Instytutu
Twórczej Fotografii Uniwersytetu w Opawie i dyrektorem artystycznym
cieszącego się ogólnopolskim prestiżem Rybnickiego Festiwalu Fotografii, który organizuje pod auspicjami Fundacji EDF Polska. Bogumiła
Ziołko-Napieralska jest bibliotekarką, kieruje filią nr 4 Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Nagrodę przyznano jej za aktywizację czytelników i edukację biblioteczną
w ramach projektu „Odczytajmy Paruszowiec”; jej kreatywność przyczynia się do integracji dzielnicowej społeczności wokół oferującej wiele
możliwości bibliotecznej placówki. Maria Warchoł-Sobiesiak jest pianistką, pedagogiem Szkoły Muzycznej Szafranków w Rybniku, ale również popularyzatorką kultury muzycznej i dziejów rybnickiego środowiska
muzycznego na łamach śląskiej prasy. Nagrodę otrzymała po raz trzeci;
w tym roku z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej. Ilona
Kargul jest twórczynią placówki edukacyjnej Śląskie Centrum Muzyczne
„Muzyka i Ruch”, współorganizatorką Rybnickiej Jesieni Chóralnej
i Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki, a także
pomysłodawczynią Silesia Gospel Festivalu. Nagrodę otrzymała z okazji
50-lecia działalności artystycznej i edukacyjnej. Najmłodszym laureatem
nagrody jest Kuba Więcek, absolwent klasy saksofonu Artura Motyki
Szkoły Muzycznej Szafranków, student prestiżowego Rhythmic Music
Conservatorium w Kopenhadze. Kuba bardzo udanie zadebiutował
na jazzowej scenie muzycznej, a jego album „Another Raindrop” był
pierwszym od 28 lat debiutem w uznanej serii płytowej Polish Jazz.
Prezydent nagrodził też artystyczne teamy. Nim powstał wyróżniony
prezydencką nagrodą kreatywny duet Maria Budny-Malczewska
i Jadwiga Demczuk-Bronowska, obie panie realizowały się we własnych artystycznych działaniach: pierwsza jako uznana artystka-malarka, druga jako animatorka kultury związana z Fundacją EDF Polska.
Połączył je wspólny, teatralno-plastyczny unijny projekt, który stał się

Instrumentaliści ze Szkoły Muzycznej Szafranków: Marcin Kretek (klarnet, klasa VI, nauczyciel Marek Laszczak), Agata Serafin (skrzypce, klasa VI, Katarzyna Gaj), Jakub Langrzyk (puzon, klasa V, Sebastian Wieczorek), Michał Orlof (fortepian, klasa VI, Maria Warchoł-Sobiesiak), Dominik Marszałek (obój, klasa II,
Jan Ludwik), Paulina Świerczek (altówka, klasa III, Olga Rumpel)
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szłam dalej. Uważam, że warto wysłuchać uwag
różnych pedagogów, ale w okresie rozwojowym
dobrze mieć jednego nauczyciela. W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach
Rozmowa z Lidią Grychtołówną, wybitną pianistką, honorową obywatelką
studiowałam w klasie prof. Wandy ChmielowRybnika
skiej, która była moim pierwszym formalnym
Pani profesor, od wielu lat jest Pani oby- niedźwiedzie skóry, a ja po lekcji kładłam się nauczycielem. Nie jestem więc absolwentką
watelką świata, a od niedawna honorową na nich i głaskałam, bo zawsze byłam bardzo szkoły muzycznej Szafranków, ale czuję się z
obywatelką Rybnika, miasta, w którym zafascynowała zwierzętami, a szczególnie nią związana.
spędziła Pani dzieciństwo i młodość. Jakie lubiłam misie. Do dziś w moim warszawskim
W Rybniku rozpoczęła Pani nie tylko
to uczucie?
mieszkaniu jest ich wiele… Wielokrotnie muzyczną edukację?
Wspaniałe! To było bardzo miłe zaskocze- przytaczałam też opowieść o moim publicznym
Naukę w szkole powszechnej rozpoczęłam
nie i wyróżnienie, z którego jestem dumna. debiucie w wieku czterech-pięciu lat w sali przed wojną w budynku szkoły obok Starego
Cieszę się, że spotkał mnie taki zaszczyt hotelu, dziś Rynkowego,
w mieście, w którym nie tylko się urodziłam przed najbardziej szai spędziłam młodość, ale do którego chętnie nowanymi obywatelami
i często przyjeżdżałam z koncertami czy reci- Rybnika, gdzie zza kulis
talami, a przede wszystkim do mojej mamusi, mama podkręcała krzektóra w Rybniku mieszkała, dożywając 93 lat. sełko przy fortepianie,
Widząc, że pakuję walizkę, mój mąż (dop. red.: a mnie ze wszystkiego
zmarły przed rokiem Janusz Ekiert, muzykolog, najbardziej podobała się
publicysta muzyczny, popularyzator muzyki) specjalnie na ten występ
stwierdzał: — Aha, jedziesz do Rybnika. Dzięki przygotowana sukientym odwiedzinom i wielu zaprzyjaźnionym tu ka. W czasie okupacji
osobom oraz instytucjom, jak Szkoła Muzyczna w latach 1941-1944 oraz
Szafranków czy Teatr Ziemi Rybnickiej, byłam przez krótki okres po
na bieżąco z wszystkim, co się w Rybniku dzieje, wojnie jeździłam na lekszczególnie w sferze kultury. Ucieszyła mnie cje do Karola Szafranka
bardzo informacja o budowie nowej szkolnej do Katowic. Bardzo cesali koncertowej, która da nowe możliwości niłam jego wiedzę mui lepsze warunki zarówno artystom, jak publicz- zyczną i pedagogiczne
ności. W moim wieku mogę już też powiedzieć, umiejętności, musiałam
że zostanę tu na zawsze, spoczywając na cmen- jednak skończyć wyższe
tarzu obok swoich rodziców i męża, o którego studia, przeprosiłam
— Tytuł Honorowego Obywatela Rybnika to wyróżnienie, z którego jestem dumna — mówi Lidia
pochówku w Rybniku zadecydowałam.
więc pana Karola i poGrychtołówna
Jakie były początki fascynacji fortepiaLidia Grychtołówna, wybitna pianistka
Południowej, Australii, Stanach Zjednoczonych,
nem?
Meksyku, na Kubie, w Japonii, Chinach i Tajlandii.
Naukę gry na fortepianie rozpoczęłam i pedagog, ur. 28 lipca 1928 r. w Rybniku. Naukę
Ma bardzo szeroki repertuar sięgający od Bacha,
w wieku trzech lat pod okiem mamy, świetnej gry fortepianowej rozpoczęła w wieku trzech lat.
przez Mozarta, Beethovena, Chopina, Schumanna,
pianistki. Tak naprawdę byłam sama sobie Od szóstego roku życia, jej nauczycielką była Wanaż po klasyków XX wieku. Dokonała wielu nagrań
pierwszym pedagogiem. Podglądałam mamę, da Chmielowska; w latach 1941-1944 pobierała
płytowych, telewizyjnych i radiowych. Brała udział
jak ćwiczyła, i kiedy wychodziła z pokoju, prywatne lekcje u Karola Szafranka. Po studiach
w międzynarodowych festiwalach muzycznych w
wdrapywałam się na krzesełko i uderzałam w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w KaBergen, Atenach, Warszawie, Adelajdzie, Perth,
w różne klawisze, aż spod palców płynęły takie towicach (1945-1951) pod kierunkiem Wandy
Berlinie oraz w Dubrowniku. Kilkakrotnie zasiasame dźwięki. Podobnie jak dziecko, które Chmielowskiej, które ukończyła z najwyższym
dała w jury m.in. Międzynarodowego Konkursu
z klocków buduje domek, ja z nut składałam wyróżnieniem, kontynuowała naukę u prof.
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszautwór. Mama była zdumiona, gdy usłyszała Zbigniewa Drzewieckiego, brała też udział w
wie, a także konkursów w Getyndze, Darmstadt,
mazurka Chopina w moim wykonaniu. To kursach pod kierownictwem Artura Benedettiego
Miami, Osace, Tokio i in. Prowadziła w Niemczech
zwróciło uwagę moich rodziców, którzy zasię- Michelangeliego (1957-1959). Profesjonalny dekursy mistrzowskie, a w 1986 objęła stanowisko
gnęli opinii pedagog Wandy Chmielowskiej, biut Lidii Grychtołówny miał miejsce w 1953 roku
profesora klasy fortepianu na Uniwersytecie im.
która specjalizowała się w nauczaniu dzieci. w Katowicach, gdzie zagrała z towarzyszeniem
Johannesa Gutenberga w Moguncji. Otrzymała
Przyjeżdżała ona raz w miesiącu z Katowic do Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Staniwiele nagród i odznaczeń, w tym Złoty Medal
gimnazjum sióstr urszulanek, gdzie prowadziła sława Skrowaczewskiego.
Jest laureatką VII miejsca V Międzynarodowego
Miasta Mediolanu, Nagrodę Ministra Kultury
lekcje umuzykalniające. Na prośbę ojca pani
i Sztuki II stopnia, krzyże Kawalerski, Oficerski
Chmielowska zgodziła się przyjść do naszego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, zaś
domu (istniejącego do dziś budynku przy ul. w Warszawie (1955); w 1956 roku zdobyła III
w ubiegłym roku w Rybniku odebrała złotą HonoPowstańców Śląskich, w sąsiedztwie bazyliki nagrodę w Międzynarodowym konkursie Piarową Odznakę za Zasługi dla woj. Śląskiego. Była
św. Antoniego) i posłuchać mojej gry. Wydała nistycznym im. Roberta Schumanna w Berlinie,
żoną znanego muzykologa i propagatora muzyki
ona opinię, że kształcenie trzeba rozpocząć a w latach 1958 i 1959 – nagrody pozaregulaklasycznej Janusza Ekierta, który zmarł 1 czerwca
od razu. Miałam wtedy niespełna sześć lat. minowe na Międzynarodowym Konkursie Pianiubiegłego roku i został pochowany na rybnickim
Od tego czasu jeździłam z mamusią dwa razy stycznym im. Ferruccio Busoniego w Bolzano i
cmentarzu. Nadal podróżuje i daje recitale, a czas
w tygodniu na prywatne lekcje do katowic- konkursie w Rio de Janeiro.
Koncertowała w całej Europie, Ameryce
dzieli między Moguncję i Warszawę.
kiego mieszkania pani Chmielowskiej. Na
podłodze zamiast dywanów leżały tam wielkie
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Kościoła (dziś Gimnazjum nr 1), a później
chodziłam do gimnazjum przy ul. Mikołowskiej. Pamiętam, że w pierwszej klasie wygłaszałam wierszyk o marszałku Piłsudskim,
dodając na koniec od siebie, że nowa szkoła
przy Mikołowskiej bardziej podoba mi się
od starej, do której chodziłam, co przyjęto
z rozbawieniem. Powojenny zamęt sprawił, że
maturę zdawałam eksternistycznie w Zabrzu.
Zadziwia Pani formą, muzyczną pamięcią i wciąż artystycznym potencjałem. Jak
to możliwe, że pamięta Pani tak ogromny
repertuar i nadal ma ochotę dzielić się
swoją sztuką z publicznością?
Nigdy nie uczyłam się utworów na pamięć.
Po prostu po kilku wykonaniach miałam je
w głowie. Myślę, że dobrą pamięć odziedziczyłam po ojcu, który nie był muzykiem,
ale za to wielkim melomanem. Oczywiście
budowanie repertuaru wymaga pracy – na
początku nawet po osiem godzin ćwiczeń
dziennie, teraz znacznie mniej, bo nie muszę się już uczyć nowych utworów. Mam też
w sobie samodyscyplinę, która jest warunkiem sine qua non uprawiania tego zawodu.
Dużo podróżujemy, niekiedy wchodzi się
na estradę w ostatnim momencie, a granie
wymaga skupienia i refleksu, jak u kierowcy.
Im dłuższa kariera, tym większe estradowe
doświadczenie, które pomaga, ale może to
obcowanie z wielką sztuką wyzwala radość
grania i siłę, by wciąż to robić? Przez wszystkie te lata zgromadziłam wielki repertuar,
ale najbardziej lubię muzykę romantyczną:
Schuberta, Schumanna, Chopina, ale także
klasyków Mozarta, Beethovena czy Rachmaninowa. Pasję do fortepianu dzielę jedynie
z miłością do zwierząt i dobrej literatury.
Była Pani laureatką wielu światowych
konkursów pianistycznych, teraz sama
jest Pani pedagogiem, a jako jurorka ocenia młodych muzyków. Jakie to uczucie?
Bardzo lubię uczyć, szczególnie kiedy
widzę, że uczeń przykłada się do pracy. To
bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Rola pedagoga, jak już wspominałam, jest bardzo
ważna, szczególnie na początku edukacji.
Bez warsztatu i sprawności technicznej nie
da się zrealizować własnej koncepcji utworu.
Tu muzykalność nie wystarczy. Pamiętam,
jak prof. Chmielowska przykładała wagę nie
tylko do układu rąk, ale i nóg na pedałach,
tak ważnych w interpretacji utworów. Dzięki
niej zachowałam w tym zakresie dobry warsztat. Ocenianie młodych muzyków biorących
udział w konkursach to bardzo odpowiedzialna praca. Oni wszyscy są uzdolnieni,
trzeba więc być sprawiedliwym i niezwykle
uważnym, by wygrali najlepsi z najlepszych. A
przywołując mój udział w konkursach, wiem,
jakie to uczucie być ocenianym. Większość
polskiej publiczności kojarzy mnie z V edycją
Konkursu Chopinowskiego (1955, laureatka
VII miejsca). Przyznam, że dla mnie ważniej-

sze były konkursy w Berlinie, Bolzano we
Włoszech i Rio de Janeiro.
A nawiązując do wcześniejszej opowieści o niedźwiedzich skórach u prof.
Chmielowskiej, czy to prawda, że jeden
z ulubionych misiów, malutki pluszak,
od wielu lat jeździ z Panią na wszystkie
koncerty?
Tak, jest moim talizmanem, bez którego
się nie ruszam. Dała mi go przed 40 laty
moja mama, kiedy zginął mi poprzedni.
Jest moim najwierniejszym słuchaczem, bo
uczestniczy we wszystkich koncertach. (Był
również w zielonej torbie w trakcie recitalu
w wodzisławskiej szkole muzycznej, po którym
rozmawialiśmy z artystką). Z tą maskotką wiąże się jeden z moich trudniejszych występów,
a mianowicie zagranie w Brukseli koncertu
Siergieja Prokofiewa na lewą rękę. Utwór
został napisany specjalnie dla austriackiego
pianisty, który w rosyjskiej niewoli w czasie
I wojny światowej stracił prawą rękę. I chociaż nie jestem „tremiarą”, wtedy bardzo się
denerwowałam i zapomniałam mojego misia
zabrać z powrotem. Kiedy wrócił do mnie
po trzech miesiącach przesyłką poleconą,
odetchnęłam z ulgą!
W trakcie tak długiego i bogatego życia
artystycznego uzbierało się zapewne wiele
więcej anegdot, z których część zamieściła
Pani zresztą w wydanych w 2013 r. roku
wspomnieniach „W metropoliach świata.
Kartki z pamiętnika”.
Nie zapomnę koncertu w Bułgarii, w nadmorskim Burgas, gdzie z powodu sztormu na
samym początku zgasło światło. Nie zgodziłam się przerwać koncertu, bo przecież ludzie
przyszli specjalnie dla mnie. Organizatorzy
postarali się więc o lampę naftową, ale ona
jedynie mi przeszkadzała. Zagrałam więc
w egipskich ciemnościach. Prąd pojawił się
wraz z ostatnim akordem koncertu Liszta,
który grałam. Publiczność była pod wrażeniem i bisowałam aż sześć razy! Prosto
z Burgas pojechałam autokarem do Skopje
w dawnej Jugosławii. Na granicy celnicy
z powodu „kontrabandy” w postaci kilku
tysięcy plastikowych talerzy, które liczyli,
przetrzymali nas kilka godzin. Wpadłam do
sali koncertowej w ostatniej chwili i wraz
z pokojówką prasowałam na ziemi jedwabną
suknię. Jednak takie chwile niesłychanie mobilizują i wręcz pomagają w graniu.
Czy czuje się Pani spełniona?
Ponieważ byłam jedynaczką, w dzieciństwie rodzice zapraszali rówieśników,
by się ze mną pobawili. Kończyło się tak,
że koleżanki bawiły się moimi lalkami, a ja
wychodziłam do innego pokoju, by grać. I tak
pozostało do dziś – kocham to, co robię, i nigdy nie chciałam robić niczego innego. Nigdy
też nie miałam chwili zwątpienia, jeśli chodzi
o wybór artystycznej drogi. I wciąż gram…
Rozmawiała Wiesława Różańska
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Pilotażowy
popiół
od października
W nowym sezonie grzewczym, czyli
od października, w dzielnicach Niedobczyce,
Niewiadom i Zebrzydowice prowadzony będzie
pilotażowy program selektywnej zbiórki popiołu
z domowych pieców.
Udział w nim jest dobrowolny, ale władze miasta
zachęcają mieszkańców, by wzięli w nim dział ze względu na stan środowiska naturalnego. Zainteresowani
mieszkańcy otrzymają od firmy Eko na czas pilotażu,
za darmo, pojemniki na popiół z tworzywa sztucznego. Od początku sierpnia będą je mogli odebrać
w siedzibie firmy w dzielnicy Paruszowiec-Piaski przy ul.
Przemysłowej 35, zawierając wcześniej umowę dzierżawy (od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14).
Ale można też inaczej… We wrześniu we wszystkich
trzech dzielnicach będzie można otrzymać pojemnik
w wyznaczonym dniu i miejscu. Ci gospodarze posesji,
z objętych pilotażem dzielnic, którzy chcą wziąć udział
w programie, korzystając z własnych pojemników
proszeni, są o ich oznaczenie (specjalne naklejki będzie
rozprowadzać Eko i Urząd Miasta) i zgłoszenie tego faktu
w placówce magistratu przy ul. Rzecznej 8 lub telefonicznie:
32 43 92 047.
(WaT)

Pielgrzymka
wyruszy
2 sierpnia

W środę 2 sierpnia, po mszy, która
rozpocznie się o godz. 8, z bazyliki św.
Antoniego wyruszy 72. piesza pielgrzymka
na Jasną Górę.
„Z Maryją głosimy Ewangelię” to hasło, które
w tym roku przyświecać będzie pątnikom z Rybnika, z którymi do Częstochowy pomaszerują też
m.in. mieszkańcy Pszowa, Wodzisławia Śląskiego
i Jastrzębia-Zdroju. Podobnie jak w poprzednich
latach pielgrzymkę poprowadzi ks. Marek Bernacki,
proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na
Nowinach. W sobotę 5 sierpnia pielgrzymi dotrą
na jasnogórskie wały w Częstochowie. Tam powita
ich metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc,
który przewodniczyć będzie mszy o godz. 15. Zapisy chętnych do udziału w pielgrzymce, będącej
jednocześnie pielgrzymką archidiecezji katowickiej,
prowadzone są w kilku punktach miasta, m.in.:
w centrum pielgrzymkowym przy parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej (Nowiny, ul. Pilarczyka 5),
w biurze podróży San Antonio (dom towarowy Hermes,
ul. Chrobrego 6) oraz w kancelariach parafii (m.in.
św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach i św. Antoniego
w Śródmieściu). Wpisowe wynosi 35 zł plus 15 zł za
transport bagażu. Dzieci i młodzież: 30 zł plus 15 zł
za bagaż. Więcej informacji na stronie internetowej
www.pielgrzymka.rybnik.pl.
(D)

25

Industriada 2017

Magiczna Silesia
To tu w pomieszczeniach dawnej poczty otwarto
„Magiczną Silesię”, placówkę będącą połączeniem
małego muzeum, galerii i pracowni, gdzie można
organizować różnego rodzaju warsztaty, związane
m.in. z działalnością Huty Silesia, gdzie powstawały
piękne emaliowane naczynia, lodówki, ale też wojskowe hełmy i malowane na emalii obrazy.
Magiczną Silesię stworzyli społecznicy z Instytutu
Społecznego „Silesia”, którzy postanowili wydobyć
z niebytu spuściznę po jednym z najważniejszych
w historii Rybnika zakładów. Zgromadzili tu produkowane w dawnej hucie wyroby, ale też przedmioty
związane z samą produkcją, m.in. katalogi szablonowych zdobień, szafki ubraniowe pracowników no
i wiele dokumentacji technicznej.
— Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie Huta Silesia,
250 lat jej historii i gdyby nie ludzie, którzy w niej pracowali i dzięki którym ta ekspozycja powstała. Chcemy, by
Magiczna Silesia służyła mieszkańcom tej dzielnicy, ale
i całego Rybnika oraz regionu. To miejsce dla dorosłych,
dzieci i młodzieży; dla tych wszystkich, którzy chcą
poznać historię huty albo tylko ją sobie przypomnieć i
— W naszym muzeum lokomobila jest pokazywana dwa razy do roku, a taki wyjazd to prawdziwa
rzadkość. Podczas ostatnich targów Motor Show
w Poznaniu uwagę zwiedzających przykuwały nie
drogie rolls-royce’y i mercedesy, ale właśnie nasza
lokomobila — mówi z dumą Ryszard Kozdroń
z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wyprodukowana w 1919 roku lokomobila parowa była
największą atrakcją odbywającej się na terenie
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu
Industriady.
— Była wykorzystywana do napędu maszyn rolniczych typu sieczkarnia i młocarnia, ale też jako napęd
młynów i tartaków, a opalana węglem, torfem i słomą,
czyli wszystkim, co nadawało się do spalenia. Nasza
lokomobila działa jak stuletnie urządzenie, więc miewa
swoje humory i kaprysy — tłumaczy Ryszard Kozdroń
powody, dla których lokomobila nie pojechała w pomarańczowym korowodzie, jaki 10 czerwca przeszedł
ulicami Niewiadomia, docierając na teren kopalni
Ignacy, gdzie tego dnia na zwiedzających czekało
mnóstwo atrakcji. Oprócz lokomobili zaprezentowano tam zabytkowe samochody, dwie wystawy: „Wiek
pary” – o maszynach, które zmieniły Śląsk, i „Duchy
maszyn” z fotografiami dokumentującymi śląskie
kopalnie, ale przygotowano też prelekcje na temat
rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, spektakl
tańca i widowiskowy pokaz multimedialno-laserowy
nawiązujący do historii maszyny parowej. Oczywiście
można też było zwiedzić Ignacego z przewodnikiem.
— Odwiedza nas bardzo wiele osób i to nie tylko przy
okazji Industriady. Praktycznie od poniedziałku do
niedzieli są chętni do zwiedzania naszej kopalni, a tu-
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powspominać. To przede wszystkim miejsce spotkań,
ale też edukacji i zabawy — mówiła w czasie otwarcia
Dominika Stach z Instytutu Społecznego „Silesia”,
która wymyśliła Magiczną Silesię, podkreślając,
że wciąż trwa akcja pozyskiwania pamiątek po Silesii.
Marcin Stach, pełnomocnik prezydenta Rybnika
ds. rewitalizacji, przypomniał wydarzenia, które po
części doprowadziły do powstania placówki przy
ul. Przemysłowej 17. Najpierw była wystawa w
Muzeum w Rybniku pt. „Silesia Design” (jesień
2015), której autorką była Marta Paszko. Później
filia rybnickiej biblioteki w dzielnicy ParuszowiecPiaski zrealizowała społeczny projekt „Odczytajmy
Paruszowiec”, w ramach którego odbyły się m.in.
spotkania mieszkańców dzielnicy, którzy wspominali
pracę w dawnej Silesii, ale i to wszystko, co działo się
poza pracą. To dzięki nim udało się zgromadzić tak
wiele pamiątek po hucie, ale i zainicjować „pospolite
ruszenie” w tym względzie.
— Dziękuję całej ekipie Instytutu Społecznego „Silesia”, ci ludzie zgromadzone tu przedmioty wyciągali
często z niedostępnych zdawałoby się zakamarków
dawnej Silesii, czasem z jakichś śmietników. Co ważne, kibicowały nam władze miasta — mówił Marcin
Stach, witając szczególnie ciepło pracowników
dawnej Silesii, m.in. Jerzego Natkańca, współautora

Para buch, lokomobila w ruch
rystów z całego kraju przyciąga również nasza wieża widokowa. Ostatnio mieliśmy telefon z Lublina od grupy
turystów, która dowiedziała się o Ignacym z internetu i
przy okazji pobytu w Katowicach planuje przyjechać do
Niewiadomia. Wspólnie z miastem staramy się też, aby
demonstracyjnie uruchomić naszą maszynę wyciągową
za pomocą innego źródła energii, a może
nawet pary z kotła parowego. To byłaby
naprawdę wielka rzecz, ale raczej nie uda
się tego zrobić jeszcze w tym roku — mówi
Alojzy Szwachuła, prezes Stowarzyszenia
Zabytkowej Kopal- Pomarańczowy koroni „Ignacy”. Plany wód wyruszył z Zespołu
związane z zabytko- Szkolno–Przedszkolnewą kopalnią ma także go w Niewiadomiu na
teren kopalni, gdzie na
Fundacja Kopalń Zli- zwiedzających czekało
kwidowanych Ryb- wiele atrakcji
nickiego Okręgu
Przemysłowego,
która zamierza
wykorzystać rosnące zainteresowanie obiektami
poprzemysłowymi
Górnego Śląska.
— Jednym z pomysłów jest opracowany przez nas „Szlak
zabytkowych obiektów zlikwidowanych kopalń w Ryb-

nickim Okręgu Przemysłowym” z czterema trasami
wycieczkowymi, które miałyby się rozpoczynać właśnie
tutaj na Ignacym — opowiada Ryszard Fuchs, prezes
fundacji, który podczas Industriady przedstawił
szczegóły czterech wycieczkowych tras.
(S)
Zdjęcia Sabina Horzela-Piskula

Na mapie tegorocznej Industriady – święta
Szlaku Zabytków Techniki – znalazło się
osiedle dawnych zakładowych familoków Huty
Silesia przy ul. Przemysłowej na Paruszowcu.

książki pt. „Nie pozwólmy zapomnieć o Hucie Silesia”, który zauważył, że gdyby Silesia wciąż istniała,
miałaby 264 lata.
— To miejsce to przykład, że społecznicy w imię
pięknej idei mogą zdziałać cuda. Dlatego potrzeba
nam społeczników i idei. Gdy wyniosła się stąd poczta,
planowałem przekazać te pomieszczenia Ośrodkowi
Pomocy Społecznej na punkt socjalny. To Marcin Stach
przekonał mnie, że powinna tu powstać placówka
związana z historią tej dzielnicy — mówił wiceprezydent Piotr Masłowski. Dziękował też władzom
województwa za wprowadzenie Paruszowca na szlak
Industriady (formalnie dawne zakładowe osiedle
Silesii otrzymało status „obiektu zaprzyjaźnionego
z Industriadą”). — Cieszę się, że moja dzielnica Paruszowiec-Piaski znalazła się na jej szlaku. Gratuluję pomysłu
i wytrwałości twórcom tego niezwykłego miejsca. Nie ma
wątpliwości, że taka perełka jak Paruszowiec powinna
na stałe znaleźć się na Szlaku Zabytków Techników
— mówił wiceprzewodniczący sejmiku, rybniczanin,
Grzegorz Wolnik. Zauważył też, że Czesi domagają się
przedłużenia tego szlaku w stronę Karwiny i Ostrawy.
Za sprawą deszczowej aury w Magicznej Silesii
odbyły się nie tylko interesujące spotkania byłych
pracowników huty, ale i zajęcia plastyczne dla dzieci,
które według programu miały się odbyć między familokami. W ich trakcie dzieci tworzyły swoje prace,
wykorzystując m.in. ornamenty stosowane kiedyś
w Silesii do zdobienia emaliowanych garnków. (WaT)

Lokomobila na Ignacym – niecodzienny widok
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Wacław Troszka

MOBILNA ZBIÓRKA. 6 czerwca w trzech wyznaczonych punktach – w Golejowie, Kamieniu
i na Nowinach przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano: 1516
kg farb w pojemnikach, 480 kg odpadów elektrycznych, 180 kg przeterminowanych leków,
4 kg świetlówek oraz 9 kg akumulatorów i baterii. Na bieżąco od poniedziałku do piątku
odpady niebezpieczne są przyjmowane nieodpłatnie w gminnym punkcie zbiórki odpadów
niebezpiecznych, na terenie bazy Rybnickich Służb Komunalnych przy ul. Jankowickiej 41b.

MARSZ RODZINNY. 11 czerwca kilkaset osób, w tym sporo małżeństw z małymi dziećmi,
przeszło w Marszu dla życia i rodziny ulicami Rybnika, by zamanifestować swoje przywiązanie
do wartości chrześcijańskich. Wyruszyli spod bazyliki św. Antoniego i przechodząc m.in.
przez rynek i obok galerii handlowej Focus Park dotarli do kościoła pw. Królowej Apostołów
przy ul. Kościuszki. Jak tłumaczy ks. Marek Bernacki, takie przedsięwzięcia mają zbudować
dobrą atmosferę wokół wartości rodzinnych i zmobilizować polityków do obrony rodziny.
Wacław Troszka

JUBILEUSZ Z POMPĄ. 10 czerwca strażacy i mieszkańcy świętowali 110-lecie OSP Kamień.
W kościele w intencji strażaków odprawiono uroczystą mszę, a w ośrodku, rozsławionym przez
piłkarską kadrę trenera Górskiego odbył się festyn rodzinny zorganizowany wspólnie przez OSP,
radę dzielnicy i restaurację Olimpia. Na jubileusz przyjechali ochotnicy z czeskiego Hradca nad Morawicą i przywieźli ze sobą pochodzącą, tak jak OSP Kamień, z roku 1907 parową pompę strażacką
(na zdjęciu ciągnięta przez konie). To rzekomo najstarsze czynne urządzenie tego typu w Europie.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

Z KONIEM W HERBIE. 3 czerwca na pl. Jana Pawła II przed bazyliką zaparkowało 53
fordy mustangi, ekskluzywne, rzucające się w oczy sportowe samochody. Była to rybnicka odsłona dwudniowego II Śląskiego Spotu Mustangów, który odbył się w Rybniku
i w Ustroniu. Obecnie w Rybniku jest zarejestrowanych 16 mustangów. Dwa najstarsze
pochodzą z roku 1967 i mają silniki o pojemności 4,7 litra. W roku 2016 zarejestrowano
w Rybniku aż pięć takich samochodów, a trzy z nich mają silniki o pojemności 4,951 l.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

MSZA PO ŁACINIE. 11 czerwca wczesnym wieczorem, w kościele MB Bolesnej zwanym
Starym, ks. Piotr Lisiecki odprawił tzw. mszę trydencką, czyli po łacinie i według dawnej
liturgii, stojąc tyłem do wiernych. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 100 osób. Kolejną
taką mszę ks. Lisiecki, który wkrótce zostanie wikarym tejże parafii, odprawi w drugą
niedzielę września (10.09). — Wiele osób nam gratulowało i dziękowało, co dowodzi,
że w Rybniku taki powrót do kościelnej tradycji jest pożądany — powiedział nam Roman Fritz.

INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW. Na ul. Zamkowej pojawiły się duże plansze informujące o
najważniejszych planach inwestycyjnych władz miasta. Jedna z nich dotyczy rozpoczętej dopiero
co budowy rybnickiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna i ukazuje dokładny przebieg nowej
miejskiej arterii, co wzbudza spore zainteresowanie przechodniów. Inna tablica przedstawia
plany zagospodarowania terenu między ul. Hallera i Raciborską, gdzie ma powstać m.in. piętrowy parking, a dwie kolejne plany związane m.in. z modernizację dawnego szpitala Juliusz.
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informator
niedziela
25 czerwca
25.06
NIEDZIELA

PIĄTEK
7 lipca
7.07
PIĄTEK

9 lipca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
9.07.

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Dobra czarownica” – rewia • 17.00 – Muzeum w Rybniku: „Edward • od 10.00 – Kampus – Piknik na Kamdziecięca.
Lutczyn: stare i …nowe” – wernisaż
pusie (w programie m.in. warsztaty
• 17.00 – Halo! Rybnik: „Rybnickie
prac popularnego rysownika i warszartystyczne dla dzieci, gry i zabawy
fontanny” – spacer po mieście z cyklu
taty plastyczne z udziałem autora.
dla rodzin, strefa książki, folk na tra„Przewodnik znowu czeka”.
wie – warsztaty głosowo-oddechowe
8 lipca
• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas SOBOTA
Marioli Rodzik-Ziemiańskiej).
SOBOTA
Kobiet.
08.07
• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 27.
Międzynarodowa wystawa lilii i
piątek
• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci i
kompozycji kwiatowych.
30 czerwca
PIĄTEK
30.06
rękodzieła.
12 lipca
• od 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 27. ŚRODA
ŚRODA
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
Międzynarodowa wystawa lilii i 12.07
Metal Music – koncert metalowych
kompozycji kwiatowych.
zespołów Roadhog i Soul Collector.
• od 15.00 – Rynek: II Rajd motocykli • 17.30 – Muzeum: „Savoir-vivre
zabytkowych Rybnickiego Okręgu
wczoraj i dziś” – wykład dr. hab.
SOBOTA
Węglowego (szczegóły: www.ostatZbigniewa Hojki z cyklu „Historia
1 lipca
1.07
SOBOTA
nimohikanie.pl).
magistra vitae est?”.
• od 15.00 – OSP Orzepowice: festyn (w
14 lipca
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
programie m.in. zabawy i warsztaty Piątek
PIĄTEK
koncert w oldskulowym klimacie
dla dzieci, koncert zespołu Gienka 14.07.
(wystąpią zespoły: Opozycja, Danse
Loski B.A.R. i zabawa z grupą Meteor).
Macabre i Masqualeros).
• 17.00 – Naleśnikarnia Cynamonka: • od 19.30 – Boisko KS Silesia Rybnik w
Koncert Mai Czyż i Jarosława HaLigocie-Ligockiej Kuźni: 300-lecie koCZWARTEK
nika.
ścioła
św. Wawrzyńca (w programie
6 lipca
6.07
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowim.in. koncert Magdy Anioł i Chwili
CZWARTEK
cach: Wieczór Sztuk (w programie:
Nieuwagi, animacje dla młodszych).
• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka
„Dawid” – instalacja i multimedia
Publiczna: „Opowieść o czarodziejKrzysztofa Pietrka, „Pejzaż magiczny” SOBOTA
15 lipca
skim ogrodzie” – interaktywne
SOBOTA
– wernisaż wystawy fotografii Piotra 15.07
przedstawienie w wykonaniu teatru
Targosza, „W kadrze Ewelina i Wąż” –
Bajkowe Skarbki Śląska.
promocja tomiku poezji Zofii Komoli i • od 14.00 – OSP Wielopole: Dni Wie• 17.00 – Empik (Focus): spotkanie z
poezja Grzegorza Tokarczyka).
lopola 2017 (w programie: animacje
zespołem MuzyKajaka.
• 22.00 – Rynek: „Ballada o kwadracie
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• 20.00 – Kulturalny Club: koncert ze2” – spektakl plenerowy Teatru Mariakoncert zespołu Kolary, show teatru
społu MuzyKajaka.
na Bednarka.
ognia).

Kulturalne adresy

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23,
tel. 32 422 40 88.
w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 • Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
PLACÓWKI KULTURY:
13 755; (www.dkniewiadom.eu);
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42
• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Podmiej• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19, www.
22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl);
ska 1, (tel. 32 42 10 300),
harcówkarck.pl
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel.
• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.
• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3 • Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Powstańców
32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl);
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 91B, tel. • Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423;
Śląskich 27, tel. 32 755 88 94
(www.muzeum.rybnik.pl);
32 42 16 222 (dkchwalowice.biuro@gmail.com)
• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 23, tel. • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lokale, kluby, OŚRODKI:
Szafranka 7, tel. 32 422 35 41 (www.biblioteka. • Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
32 43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl);
rybnik.pl)
• Industrialne Centrum Kultury
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864

• 17.00 – Naleśnikarnia Cynamonka:
koncert Sylwestra Szwedy.
• 17.30 – Boisko KS „Silesia Rybnik” w
Ligocie-Ligockiej Kuźni: 300-lecie kościoła św. Wawrzyńca (w programie
m.in.: występy zespołów młodzieżowych, Jambo Africa, Kabaret Rak,
animacje dla najmłodszych).
• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”:
Koncert Mros & the Voices.
PONIEDZIAŁEK
17 lipca
PONIEDZIAŁEK
17.07.
• 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: „Integracja przez zabawę”
– inauguracja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami.

22 lipca
SOBOTA
SOBOTA
22.07
• 13.00 – TKKF-Piaski w Paruszowcu:
„Bliscy sąsiedzi” – festyn środowiskowy.

23 lipca
NIEDZIELA
NIEDZIELA
23.07
• 17.30 – Fundacja EDF Polska: Szałas
kobiet.

28 lipca
PIĄTEK
PIĄTEK
28.07
• od 15.00 – Tereny zielone za Hotelem
Olimpia w Kamieniu: I Rybnicki Zlot
Motocyklowy (w programie m.in.:
konkurs na najpiękniejszy motor zlo• Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62
• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
• Naleśnikarnia „Cynamonka” – ul. Jana III Sobieskiego 21
• Stara Gazowania „Czar Nocki” – ul. 3 Maja 14
• Tyskie Pub 2.0, ul. Broniewskiego 23
• Boisko KS Silesia Rybnik, ul. Partyzantów, LigotaLigocka Kuźnia.
• TKKF-PIASKI, ul. Za Torem 5b, Paruszowiec-Piaski
• Hotel Olimpia w Kamieniu, ul. Hotelowa 12.

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika
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• od 12.00 – Rynek: I Rybnicki
Zlot Motocyklowy – parada :
motocykli ulicami miasta na w Muzeum w Rybniku: „Edward
Lutczyn: stare i …nowe” (od 7
rynek i powrót do Kamienia
lipca do 27 sierpnia).
(szczegóły: www.kultura.
w Industrialne Centrum Kultury
rybnik.eu).
w Niewiadomiu: pokonkur• 20.00 – Tyskie Pub 2.0: Eripe
sowa wystawa fotograficzna
w Rybniku – koncerty.
„Kocham psa, kocham kota,
30 lipca
bo...” (do 31 sierpnia).
NIEDZIELA
NIEDZIELA
w MDK: wystawa grafik „Mię30.06.
dzy czernią a bielą” (do 31
sierpnia).
• 20.00 – Herbaciarnia Małpa:
Koncert jazzowy – Agnieszka w Dom Kultury w Chwałowicach:
„Dawid” Krzysztofa Pietrka i
Król (wokal), Mateusz Ulczok
„Pejzaż magiczny” fotografie
(pianino), Jakub Wosik (konPiotra Targosza (od 8 lipca).
trabas) i Tomasz Szczepanek
w Galeria Smolna: „Kolory Gre(perkusja).
cji” – fotografie Andrzeja
Waltera (od 6 lipca do 25
sierpnia).
w Galeria w autobusach miejskich: „Dobre rady od przedPoniedziałek
szkolaków dla przedszkola• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
ków”.
Kino seniora „Dalida. Skazana
w Galeria na przystanku: „Magia
na miłość” (26 czerwca).
bajek” – prace uczniów Szkół
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
Społecznych (do 31 sierpnia).
Dyskusyjny Klub Filmowy
„Ekran” – „Małżeńskie poraW sierpniu m.in.
chunki” (26 czerwca).
• 5 sierpnia, sobota, godz. 20.30
Wtorki i czwartki:
– Plac Jana Pawła II: taneczny
•15.00 i 17.15 – Fundacja EDF
spektakl plenerowy „WodoRybnik: Nowa energia na
wisko”, w reżyserii Wojciecha
śląskim podwórku – integracja
Chowańca.
dziadków i wnuków.
• 11 i 12 sierpnia, piątek, sobota,
Środy:
od 14.00 – Kampus: festiwal
• 12.00 – Dom Kultury w Bogupiwny „Rybnicki zalew dobreszowicach: „W samo południe
go piwa”.
– środa z dobrym kinem”
(cotygodniowa projekcja fil- • 12 i 13 sierpnia, sobota, niedziela, od 10.00 – Teatr Ziemi
mów).
Rybnickiej: Wystawa mie*16.00 – Industrialne Centrum
czyków, dalii i kompozycji
Kultury w Niewiadomiu: Niekwiatowych.
wiadomskie Środy Dziecięce
(w programie m.in. animacje, • 13 sierpnia, niedziela, od
10.00 – Kampus: piknik na
zabawy, dmuchańce, maloKampusie.
wanie twarzy, balonikowe
zwierzątka: 12.07, 19.07 i • 19 i 20 sierpnia, sobota, niedziela, od 17.00 – Kampus:
26.07).
X Międzynarodowy Festiwal
• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia
Jazzu Tradycyjnego.
„Ignacy”: „Czas na kino” –
• 25 sierpnia, piątek, godz. 17.00
projekcje filmów dla dzieci.
– Teatr Ziemi Rybnickiej: 45 lat
•17.00 – Boisko Sahara w Wiez Przygodą – uroczysta gala
lopolu: wakacje na Saharze
z okazji jubileuszu Przygody.
(warsztaty i zajęcia plastyczne, sportowe dla dzieci i
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Rybnik z mocą dla biznesu
Osoby prowadzące w naszym mieście różnego rodzaju i na
różną skalę działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji
działających w tzw. otoczeniu biznesu oraz reprezentanci
funkcjonujących w Rybniku uczelni wyższych spotkali się 30 maja
w Domu Kultury w Niedobczycach, głównie na gruncie towarzyskim.
Założeniem spotkania pod hasłem relacjom międzypokoleniowym i różnym
„Rybnik dla biznesu” była bowiem podejściom do wychowywania dzieci,
integracja środowiska biznesowego a także ludziom, których spotykamy
i nawiązanie nowych znajomości, które przypadkowo, by po jakimś czasie stwiermogą w przyszłości zaowocować wymia- dzić, że np. rozmowa z przypadkowo
ną doświadczeń, a może i nawiązaniem spotkanym w pociągu współpasażerem
współpracy. Z inicjatywy Michała Wo- miała istotny wpływ na nasze późniejjaczka, przedsiębiorcy z Zamysłowa sze decyzje i przedsięwzięcia. Walkiezorganizowali je wspólnie urząd miasta wicz mówił też o „dobrych intencjach”
i Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.
w biznesie, proponując zdecydowanie
— Cieszę się z obecności osób, które humanistyczne podejście do działalności
pokazują, jak szeroko biznes może być gospodarczej.
rozumiany, bo mamy tu również przedBlisko 250 uczestników spotkania
stawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego otrzymało też materiały informujące
w Katowicach czy instytucji działających
w Rybniku od lat Cechu Rzemiosł Różnych oraz Izby Przemysłowo-Handlowej
Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego. Są
również początkujący przedsiębiorcy,
Psycholog Jacek Walkiewicz
przedstawiciele różopowiedział przedsiębiorcom
nych urzędów, a także
m.in. o tym, jak sam realizował
swoje marzenia
przedstawiciele gmin
ościennych. Cieszę
się, że w Subregionie
Zachodnim możemy
również mówić o współpracy w ramach o działalności PUP-u oraz Biura obsługi
biznesu, bo twierdzę, że bogaty sąsiad to inwestora, funkcjonującym w strukturach
też nasze bogactwo. Kontynuacja takich urzędu miasta.
spotkań jest potrzebna, więc mam na— Odbywa się stosunkowo sporo szkodzieję, że w przyszłym roku spotkamy się leń dla osób prowadzących działalność
w równie doborowym towarzystwie — gospodarczą. Brakuje natomiast spotkań,
mówił prezydent Rybnika Piotr Kuczera. w czasie których przedsiębiorcy mogliby ze
— Cieszę się z faktu, że są tu również sobą spokojnie porozmawiać; a to przecież
przedsiębiorcy, którzy z Powiatowym Urzę- relacje personalne tworzą biznes. Chodzi
dem Pracy w Rybniku współpracują od o to, by np. drobni przedsiębiorcy mieli
lat. Mam nadzieję, że rozmowy biznesowe, okazję porozmawiać i wymienić spostrzektóre przeprowadzicie, pomogą poprawić żenia z tymi, którzy czasami w tej samej
kondycję waszych firm — dodała Anna branży działają na dużo większą skalę. ZaMichalczyk, dyrektor Powiatowego leżało mi również na tym, by na spotkaniu
Urzędu Pracy w Rybniku.
pojawił się dobry mówca, motywator, który
W roli „gwiazdy wieczoru” wystą- zainspiruje i zachęci jego uczestników do
pił Jacek Walkiewicz, psycholog, tre- działania. Bardzo się cieszę, że prezydent
ner motywacyjny i znakomity mówca. Piotr Kuczera i dyrektorka Powiatowego
W swoim ponaddwugodzinnym wystą- Urzędu Pracy w Rybniku dali się przekopieniu zatytułowanym „Pełna moc w ży- nać do zorganizowania takiego spotkania.
ciu i biznesie”, powołując się głównie na W ankietach wypełnionych przez jego
przykłady z własnego życia tak zawodo- uczestników znaleźliśmy wyłącznie powego, jak osobistego, opowiedział, skąd zytywne opinie — mówi pomysłodawca
czerpać inspirację, entuzjazm i energię spotkania Michał Wojaczek, który chciałdo skutecznego działania w różnych by, by podobne spotkania odbywały się
sferach życia. Sporo uwagi poświęcił też co pół roku.
(WaT)
Wacław Troszka

tu, koncerty zespołów, pokazy
rodziców).
tańca, show Bractwa Ognia • 20.00 – Kulturalny Club: Wie„Spaleni”, szczegóły: www.
czory z salsą.
kultura.rybnik.eu).
Czwartki:
• 20.00 – Celtic Pub: Jam session
29 lipca
SOBOTA
– noc z muzyką na żywo.
SOBOTA
29.07

29

Dominika Ingram-Nowaczyk

CRÈME DE LA CRÈME. — Teraz pewnie będę odpoczywać — deklaruje Rafał Półgroszek,
absolwent „Budowlanki”, który z pewnością zasłużył na udane wakacje, bo edukację zakończył z dwoma tytułami – został prymusem naukowym i stypendystą prezydenta miasta.
Wyróżnienia odebrał z rąk prezydenta Piotra Kuczery, 20 czerwca podczas uroczystości
w siedzibie zespołu Przygoda. Rafał jest finalistą ogólnopolskiej olimpiady wiedzy elektrycznej i elektronicznej z zakresu informatyki. — Interesuję się nią od czasów podstawówki,
kiedy to odkryłem Linuxa — mówi. Takich jak on podwójnych laureatów – stypendystów
i prymusów – jest w naszym mieście dziewięcioro. Jest wśród nich również Karol Tokarski
z Gimnazjum nr 17. — Na tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii
pracowałem całe poprzednie wakacje, ale mama uczy chemii, więc niewykluczone, że coś
jest w genach — mówi z uśmiechem. W czasie trzech spotkań z najzdolniejszymi uczniami
wręczono w sumie 57 stypendiów, które może otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń z każdej
szkoły, oraz 154 medale i tytuły prymusa, przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe. — To czas radości z osiągnieć, ale też czas, by pomyśleć o swojej
przyszłości. Wierzę, że stać was na wiele — mówił młodym-zdolnym prezydent Kuczera.

30

FINAŁ PÓL NADZIEI. 9 czerwca na rybnickim rynku wolontariusze Niemedycznego Hospicjum Domowego im św. Ojca Rafała Kalinowskiego zorganizowali finał Rybnickich Pól Nadziei, corocznej kampanii na rzecz hospicjów,
której pomysł narodził się w Wielkiej Brytanii. Celem akcji jest rozpowszechnianie idei opieki paliatywnej, edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na
los terminalnie chorych, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie
hospicjów. Jej wyróżnikiem jest żonkil, uznany za międzynarodowy symbol
nadziei. Organizatorzy rybnickiego finału zadbali o to, by żonkilowe podsumowanie pełne było atrakcji. Był więc barwny korowód, który utworzyli
wolontariusze hospicjum oraz dzieci i młodzież z Przedszkola nr 7, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z Zamysłowa, Zespołu Szkół z Rydułtów oraz
podopieczni stowarzyszenia Oligos. Nie zabrakło też występów artystycznych,
a wolontariusze przeprowadzili kwestę, podczas której zebrali ponad 2,7 tys.
zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup drobnego sprzętu i środków
opatrunkowych dla podopiecznych niemedycznego hospicjum.
Sabina Horzela-Piskula

Wacław Troszka

REGATY PEŁNE ŚMIECI. Strzała, Jurij, Rudi, Jaś i Małgosia 2017, Zeusia, Pepe i Champion Chwałęcic to nazwy tylko części tratw, jakie 19 czerwca wystartowały w piątych
młodzieżowych ekoregatach na rybnickim zalewie. Każda z tratw przygotowanych przez
uczniów dziesięciu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych została zbudowana z 210 plastikowych butelek typu PET. — Jesteśmy tutaj po to, aby zwrócić uwagę mieszkańcom
Rybnika, że nie należy palić plastikowych butelek w piecach — mówił Jan Krajczok,
polonista z IV LO, pomysłodawca nietypowej ekologicznej akcji. — Już tradycyjnie
w regatach naszą szkołę reprezentuje klasa, która zebrała najwięcej butelek — dodaje
dyrektorka ogólniaka Małgorzata Wróbel. W zawodach LO z Chwałowic reprezentowali
Wiktoria Cieślak i Wojciech Frelich. Budowa tratwy o wdzięcznym imieniu Jaś i Małgosia
2017 zajęła młodzieży ponad dwie godziny. — Nie mamy żadnego doświadczenia na
wodzie — przyznał Wojtek, a po ich pierwszym wygranym wyścigu Wiktoria dodała,
że wiosłowanie wcale nie jest takie łatwe. Ostatecznie ekipa z IV LO zajęła czwarte miejsce, a zwyciężył duet Zesołu Szkół Technicznych na tratwie Jurij. Po zawodach butelki,
z których powstały tratwy, zostały przez uczniów zgniecione i spakowane do worków.

Sabina Horzela-Piskula

W fotograficznym skrócie

UBRANI W NIEPEŁNOSPRWNOŚĆ. — Pierwsze wrażenie? Dezorientacja, zagubienie
i świadomość, że trudno poradzić sobie bez drugiej osoby. Z zasłoniętymi oczami odczuwa
się bardziej nie tylko nierówności na drodze — mówiła Alicja Lepiarczyk-Chlubek z wydziału
architektury, po spotkaniu, w trakcie którego urzędnicy wydziałów technicznych magistratu,
jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę miejską oraz radni wzięli udział w nietypowym
szkoleniu. W jego trakcie mieli poznać problemy osób niepełnosprawnych, jakie te napotykają poruszając się w przestrzeni miejskiej. Korzystając z okularów ograniczających pole
widzenia, opasek imitujących pełne niewidzenie, wózków inwalidzkich oraz kombinezonów
symulujących częściowy paraliż ciała urzędnicy przynajmniej w jakimś stopniu przekonali się,
jak w codziennym życiu funkcjonują niepełnosprawni. Tę wiedzę mają wykorzystać podczas
projektowania i modyfikowania infrastruktury miejskiej. — Jestem wdzięczny losowi, że mogę
wstać z tego wózka i iść dalej. Takiej możliwości nie ma niestety część z szesnastu tysięcy
niepełnosprawnych rybniczan. Dlatego przy planowaniu inwestycji musimy niezmiennie brać
pod uwagę ich potrzeby — mówił prezydent Piotr Kuczera, który podobnie jak inni uczestnicy
spotkania pokonał na wózku inwalidzkim trasę z urzędu miasta do sądu przy pl. Kopernika.
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Sabina Horzela-Piskula

NAUKA NA FESTIWALU. 25 maja wydział edukacji urzędu miasta zaprosił na piątą
edycję Festiwalu Nauki. Deszczowa i wietrzna tego dnia aura uniemożliwiła rozstawienie
stoisk w plenerze, jednak budynki Kampusu przy ul. Rudzkiej szczelnie wypełnili uczniowie
czwartych klas rybnickich podstawówek, którzy spotkania z chemią i fizyką w szkole mają
jeszcze przed sobą. Organizatorzy zadbali o to, by w trakcie festiwalu nikt się nie nudził:
były warsztaty, doświadczenia i prezentacje z zakresu matematyki, chemii, fizyki, biologii,
a nawet astronomii, które przygotowali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej, animatorzy warszawskiej firmy Funiversity oraz fundacji Astrohunters
z Wodzisławia Śląskiego. Czwartoklasiści poznali m.in. zasady działania elektrycznego
fryzjera, armaty powietrznej czy laserowej harfy, wysłuchali opowieści o galaktykach,
zobaczyli ekspozycję meteorytów i sprzętu do obserwacji kosmosu, a za sprawą nerwusometru mogli sprawdzić poziom stresu. Swoje stoiska rozstawiły też rybnickie szkoły
ponadgimnazjalne, których uczniowie przeprowadzali eksperymenty i pokazy z różnych
dziedzin nauki i techniki. O tym, że nauka może być ciekawa i wciągająca, przekonało
się ponad 1100 biorących udział w festiwalu uczniów.
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NA HOYM GRUBIE. Wstępem do tegorocznej Industriady był wernisaż wystawy
„Szychta” w Zabytkowej kopalni „Ignacy”. Tworzą ją zdjęcia dwóch niemieckich pasjonatów górnictwa Edgara Bergsteina i Christopha Obotha, którzy prezentowane zdjęcia
wykonali m.in. w kilku śląskich kopalniach. Gościem wernisażu był 62-letni Hartwig Graf
von Hoym (na zdjęciu w niebieskiej koszuli), ostatni potomek pruskiej linii rodu von Hoym.
Z jego śląskiej linii wywodził się Karol Jerzy von Hoym, pruski minister prowincji śląskiej.
To na jego cześć powstałą w 1792 roku kopalnię nazwano Hoym grubą i pod tą nazwą
funkcjonowała przez wiele lat. Hartwig Graf mieszkający w miejscowości Düren niedaleko
Ahen historią swojej rodziny zaczął się interesować dopiero kilkanaście lat temu, wtedy
w internecie natrafił na informacje o Hoym grubie w Niewiadomiu. Niedawno wysłał list
do prezydenta Rybnika i z pomocą przyjaciół z Niemiec trafił do Rybnika. W Polsce był po
raz pierwszy i oczywiście był zachwycony przyjęciem, bo prezydent Kuczera zaprosił go
do magistratu. Na zdjęciu również m.in.: prezydent Piotr Kuczera (w środku) , fotograficy
Christoph Oboth i Edgar Bergstein (z tyłu), a także Alojzy Szwachuła (pierwszy z lewej)
i poseł Marek Krząkała (pierwszy z prawej).
Dominika Ingram-Nowaczyk

Wacław Troszka

URZĘDNICY NA ROWERACH. Urząd miasta zakupił dla urzędników trzy popularne
składaki. Rowery kosztowały łącznie 6 tys. zł, ale pieniądze te pochodziły z dotacji,
którą miasto zdobyło uczestnicząc w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji. Pierwsi
służbowe jednoślady wykorzystali pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która
funkcjonuje w ramach wydziału architektury i przemierzając dzielnicę Zamysłów na
rowerach, dostarczyli jej mieszkańcom broszury, informujące o trybie sporządzania
planu zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy oraz o zaplanowanych
w tej sprawie konsultacjach społecznych z mieszkańcami. Przypominamy, że spotkanie
informacyjne obędzie się w szkole podstawowej na Zamysłowie w poniedziałek 17 lipca
o 17. — Wykorzystywanie przez urzędników roweru w codziennej pracy to kolejny
etap naszej rybnickiej rewolucji rowerowej – chcemy dać przykład i pokazać, że ten
sposób przemieszczania się jest praktyczny, ekonomiczny i ekologiczny. Wykorzystując
służbowo rowery oszczędzamy czas, pieniądze, ograniczamy natężenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza. Warto pamiętać, że metodą małych kroków możemy osiągnąć
wielkie efekty — podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

BATERIE HURTEM. — W ubiegłym roku też przyniosłem sporo baterii, a sosny,
jakie wtedy dostałem w nadleśnictwie, posadziłem na specjalnie przygotowanym
zagonie i dobrze sobie radzą — mówi Czesław Karwot z Popielowa, który również w tym roku włączył się do zbiórki zużytych baterii oraz tonerów z drukarek
i kserokopiarek. Tym razem pan Czesław przyniósł do wydziału ekologii urzędu
miasta ponad sto baterii i w zamian otrzymał talon uprawniający do odbioru
sadzonek w Zagrodzie Leśnika, czyli w szkółce Nadleśnictwa Rybnik w dzielnicy
Paruszowiec. W sumie w czasie trwającej od 6 do 8 czerwca akcji zebrano 27364
zużyte baterie, które ważyły 591 kg oraz 569 zużytych tonerów o wadze 220 kg.
Urzędnicy wydali w sumie 403 talony na 2840 sadzonek sosny pospolitej, które
mieszkańcy powinni odebrać do 30 czerwca w rybnickim nadleśnictwie. Dla porównania podczas ubiegłorocznej akcji zebrano 31777 baterii oraz 361 tonerów,
a wydano 448 talonów. Warto dodać, że w czasie tegorocznej zbiórki najdłuższa
kolejka ustawiła się na początku akcji, kiedy to na pierwsze sto osób oddających
co najmniej 30 zużytych baterii lub 15 tonerów czekała flaga naszego miasta.
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W budynku przy ul. Cmentarnej w Śródmieściu
już ruszyły pierwsze prace – składane są meble
dla pierwszoklasistów, a w czasie wakacji zaplanowano m.in. remont dwóch toalet i zabudowę
drzwi, które pozwolą oddzielić parter od reszty
szkoły. Wszystko po to, by dostosować budynek do
nowych realiów. Od września nadal będzie się tam
uczyć 309 gimnazjalistów w klasach drugich i trzecich, ale ruszą też trzy klasy siódme mistrzostwa
sportowego – koszykówki chłopców, siatkówki
dziewcząt i lekkoatletyczna. Średnio będą liczyć
po 15 uczniów. SP nr 9 będzie też jedną z czterech
podstawówek w mieście, w której otwarta zostanie
również klasa siódma dwujęzyczna. Będzie się
w niej uczyć 20 uczniów, którzy 6 czerwca,
podobnie jak kandydaci do pozostałych klas
dwujęzycznych w szkołach na Nowinach,
w Boguszowicach i Rybnickiej Kuźni, napisali
identyczny test językowy. — W pierwszej klasie
szkoły podstawowej naukę rozpocznie 19 siedmiolatków. Rodzice, którzy zdecydowali się zapisać
tutaj swoje dzieci są otwarci, świadomi i wiedzą,
że szkoła zrobi wszystko, by się o nie właściwie
zatroszczyć. Pierwszaki będą się uczyć na parterze,
który zostanie oddzielony drzwiami od pozostałych
pięter przeznaczonych dla starszych uczniów. Będą
też dwa odrębne wejścia: głównym wchodzić będą
tylko maluchy, a młodzież dostanie się do szkoły
od strony boiska — wyjaśnia Mirosława Ćwięczek.

Remonty na lato
Jak w każde wakacje, w rybnickich szkołach
i przedszkolach przeprowadzone zostaną
remonty i modernizacje.
Ekipy budowlane wykonają termomodernizację siedmiu budynków, m.in. Przedszkola
nr 13 w Chwałowicach oraz zespołów szkolno-przedszkolnych nr 12 w Zebrzydowicach,
nr 1 w Wielopolu i nr 2 w Niewiadomiu.
W szkołach podstawowych nr 27 w Chwałęcicach i 28 w Kamieniu zostaną zainstalowane
ekologiczne pompy ciepła, a w kilkunastu
innych placówkach zaplanowano wykonanie
większych i mniejszych remontów i napraw.
Pojawią się m.in. nowe wykładziny, drzwi
i okna, wymienione lub odnowione zostaną
instalacje, schody, rynny, nawierzchnie boisk,
bieżni sportowych, a nawet gzymsy. Z kolei
w SP 35 ogrodzony zostanie szkolny trawnik,
na którym w ciepłe dni uczniowie spędzają
przerwy.
(D)
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Szykują się (na) zmiany
Ale remonty to tylko część wyzwań, największym
okazała się przyszłość 54 nauczycieli dotychczasowego Gimnazjum nr 1. Już wiadomo, że od
września nie wszyscy będą pracować na dotychczasowych zasadach – ośmioro nauczycieli będzie
musiało uzupełniać etat w innych szkołach (są
tacy, którzy w macierzystej szkole mają mniej niż
pół etatu, a na jeden etat składają się lekcje nawet

bo nauczyciele podejmowali kolejne wyzwania,
doskonalili się i realizowali różne projekty.
Wiedzieli, że nie mogą stać w miejscu, że muszą
postawić na naukowy rozwój, doskonałe przygotowanie do zawodu i budowanie swojego autorytetu, bo świat wokół się zmienia, oczekiwania
rosną, a do szkoły przychodzi młodzież świadoma
i doskonale poruszająca się w świecie nowoSabina Horzela-Piskula

23 czerwca nauczyciele i uczniowie
opuścili mury Gimnazjum nr 1, by
po wakacjach wrócić już do Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego nr 9. — Do tej pory zdobywaliśmy
doświadczenia w pracy z młodzieżą, teraz się
to zmieni — mówi dyrektor Mirosława
Ćwięczek, która nie będzie już świadkiem
tych zmian. Po osiemnastu latach pracy
w Gimnazjum nr 1 przechodzi na
emeryturę, a szkoła powoli do historii.

Piotr Moroń już rozpoczął składanie mebli dla pierwszoklasistów, którzy od 1 września będą się uczyć w SP nr 9, czyli w dawnym Gimnazjum nr 1

w trzech różnych szkołach), czterech nauczycieli
musiało się przenieść do innych placówek, jedna
osoba została zwolniona, jeden nauczyciel uniknął
zwolnienia w wyniku naboru uczniów do klasy
sportowej, a troje zdecydowało się przejść na
emeryturę, choć był to z ich strony gest dobrej
woli. — Zdecydowali się odejść, aby zrobić miejsce
swoim młodszym kolegom — mówi dyrektorka.
Nie ukrywa, że decyzje kadrowe były najtrudniejszymi, z jakimi przyszło się jej zmierzyć.
Na szczęście pomocną dłoń wyciągnęli dyrektorzy
pozostałych rybnickich szkół. — Zawsze mogłam
na nich liczyć, również teraz dyrektorzy zjednoczyli
siły, bo nie do końca jest tak, jak zapowiadano,
że żaden nauczyciel nie straci pracy. Starałam
się zrobić wszystko, by nauczyciele, jak najmniej
odczuli skutki tej reformy, ale niestety, nie udało
się to w stu procentach. Pracuję w tym gimnazjum
od początku jego istnienia i bardzo zżyłam się
z gronem nauczycieli, więc decyzje o ograniczeniu,
łączeniu etatów, czy przeniesieniu do innej szkoły,
były dla mnie wyjątkowo trudne, bo musiałam
decydować o losie swoich kolegów. Nauczyciele
mówią mi, że z jednej strony są zadowoleni, że
jakoś udało się to poukładać, ale jest im też żal —
mówi dyrektorka. Mirosława Ćwięczek pracuje
w Gimnazjum nr 1 od początku jego istnienia (1999 r).
Uczyła tutaj geografii, była wicedyrektorem,
a od 2007 – dyrektorem. — O gimnazjach mówiło
się różnie. Jednak nie boję się głośno powiedzieć,
że funkcjonowaliśmy naprawdę bardzo dobrze,

czesnych technologii, z którą trzeba nawiązać
kontakt, współpracować, kierować jej poczynaniami oraz pomagać rodzicom w jej wychowaniu.
Ta szkoła to nasze dziecko, o które dbaliśmy.
Stworzył ją zespół ludzi potrafiących zainteresować młodzież i rozwinąć nawet najdrobniejsze
talenty — mówi z uznaniem. Ma nadzieję,
że kadra znów sobie poradzi, jak wówczas,
gdy gimnazjum stało się szkołą integracyjną
i nauczyciele zaczęli się dokształcać, by służyć
wsparciem uczniom słabosłyszącym, autystycznym, z zespołem Aspergra, czy niedowidzącym.
— Mamy specjalistów w zakresie tych niepełnosprawności, ale od września szkoła nie będzie już
integracyjna, więc dla tych nauczycieli oznacza to
utratę gruntu pod nogami — mówi dyrektorka.
Chciałaby, aby w nowej rzeczywistości szkoła
utrzymała swój poziom i rozpoznawalność,
a korytarze zapełniły się uczniami. — Pojawią
się kolejne wyzwania, ale będą je pokonywać, bo
taka właśnie jest grupa ludzi, z którą współpracowałam i której będzie mi bardzo brakować.
Dziękuję też zespołowi pracowników administracji i obsługi, których wysiłek i zaangażowanie
współtworzy dobrą jakość tej szkoły — mówi.
Na pożegnalnym dyplomie koledzy-dyrektorzy
napisali o Mirosławie Ćwięczek wiele ciepłych
słów, nazwali ją m.in. „Perfekcyjną Panią
Dyrektor”. Jednak ona najbardziej ceni sobie
zwrot „Droga Przyjaciółko”.
Sabina Horzela-Piskula
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Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta w pełnym składzie

Ostatnia sesja, pierwsza karta
Czworo rybnickich maturzystów zakończyło swoją pracę w Młodzieżowej Radzie
Miasta Rybnika. — To było niesamowite doświadczenie, dlatego gorąco polecam innym
bycie młodzieżowym radnym. Można w ten sposób poznać wiele osób, współpracować ze
sobą, organizować ciekawe akcje oraz poznać, jak działa Młodzieżowa Rada Miasta —
wylicza Aleksandra Polak, która w MRM pełniła funkcję wiceprzewodniczącej.

— Najbardziej podobał mi się pierwszy wykład
o nietoperzach, był super — ocenia Kinga Holek.
— Najciekawszy był wyjazd do Chlebowej Chaty,
jak piekliśmy pyszne podpłomyki — dodaje Julia
Kotowska. — Bardzo chciałabym nadal chodzić
na takie zajęcia, bo były bardzo ciekawe — mówi
Maja Kopczyńska. Dziesięciolatki są studentkami Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego
i właśnie zakończyły pierwszy rok akademicki
na tej wyjątkowej uczelni, która stawia sobie
za cel rozbudzenie dziecięcej ciekawości i pasji.
Na pomysł uruchomienia Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego wpadły radna Mirela Szutka
i Janina Wystub, była dyrektorka I LO, która
podobną uczelnię uruchomiła sześć lat temu w Raciborzu. Wykłady zainaugurowano w październiku
w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki
Śląskiej, gdzie 10 czerwca odbyło się również uroczyste zakończenie pierwszego roku akademickiego.
— W zajęciach uniwersytetu uczestniczyło 203 studentów w wieku od 6 do 12 lat, w tym 104 dziewczyny
i 99 chłopców. W pierwszym roku kształcenia odbyło
się dziesięć wykładów, w tym pięć z ćwiczeniami, sześć
warsztatów, po dwa zajęcia laboratoryjne i wyjazdy
dydaktyczne, jedno konwersatorium oraz wykład dla
rodziców o kształtowaniu dziecięcych zainteresowań
— podsumowuje Janina Wystub, prezes Rybnickiego
Uniwersytetu Dziecięcego, który działa w formie
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Wspólnie z Olą kadencję w MRM zakończyli też
inni maturzyści: Maria Pacak, Jessica Foit i Michał
Grzybek. — Dziękuję wam za czas, jaki poświeciliście,
pracując na rzecz miasta. To był dla was twórczy okres,
ale też szczególna szkoła życia, w której uczyliście się
postaw obywatelskich — mówił maturzystom wiceprezydent Wojciech Świerkosz. Młodzieżowi radni
podziękowali też Katarzynie Korbie z wydziału edukacji, która nadzoruje pracę MRM z ramienia miasta
oraz Małgorzacie Jarubas-Szyrszeń, nauczycielce
z „Ekonomika”, która w kończącym się właśnie roku
szkolnym zadebiutowała w roli opiekuna MRM.

Studenci już na wakacjach
stowarzyszenia. Zajęcia odbywały się średnio dwa
razy w miesiącu, a w ich trakcie dzieci wysłuchały
ciekawostek na temat nietoperzy, czarnych dziur
w kosmosie, wulkanów i robotów. Przygotowano
dla nich m.in. wykłady „Jajko w oczach fizyka, czyli
jajeczne eksperymenty” i „Iluzje optyczne, czyli jak
nas oszukuje mózg”, ale też zajęcia w uczelnianym
laboratorium chemicznym, wyjazd do rezerwatu
przyrody Łężczok, warsztaty konstruowania robotów pod okiem Antoniego Dudy czy pokaz ptaków
drapieżnych w ZS nr 3 na Nowinach. W czasie
ostatniego w tym roku akademickim wykładu „Od
małego do wielkiego uczonego” Zygmunt Łukaszczyk z CKI Politechniki Śląskiej zachęcał dzieci do
rozwiązywania zagadek i
przeprowadzania eksperymentów, opowiedział o
nastoletnich geniuszach
i przygotował kilka quizów z nagrodami. —
Mam nadzieję, że nadal

będziecie odkrywać wasze pasje i zainteresowania
oraz rozbudzać swoją ciekawość — mówił Zygmunt
Łukaszczyk, który wspólnie z Janiną Wystub oraz
prorektorem ds. studenckich i kształcenia Tomaszem
Trawińskim podpisali list intencyjny o współpracy
pomiędzy Politechniką Śląską a Rybnickim Uniwersytetem Dziecięcym. — Dotyczy on m.in. realizowania wspólnych projektów edukacyjno-naukowych,
pozyskiwania środków zewnętrznych oraz popularyzacji nauki — mówił prorektor. Rok akademicki
2016/2017 zakończyło uroczyste rozdanie dyplomów
wszystkim małym studentom. Zapisy na zajęcia
w nowym roku akademickim ruszyły 19 czerwca.
(S)
Sabina Horzela-Piskula

Ola, maturzystka „urszulańskiego” liceum,
w radzie pracowała dwa lata. 23 maja wzięła udział
w ostatniej sesji MRM w rybnickim magistracie.
— Tutaj zawiązały się przyjaźnie, które pewnie będą
podtrzymywane, ale udało mi się również zdobyć wiele
cennych doświadczeń, głównie organizacyjnych. Dość
intensywnie zaangażowałam się w dwie edycje akcji
Czapka św. Mikołaja, opiekując się wolontariuszami,
co z pewnością przyda mi się w czasie przyszłych
studiów — mówi Aleksandra Polak, która chce studiować zarządzanie na krakowskim Uniwersytecie
Ekonomicznym i pracować w dużym zespole osób.

Oczywiście ostatnią sesję w takim gronie wykorzystano też na omówienie ważnych dla rybnickiej
młodzieży spraw. Podsumowano targi edukacyjne,
pomoc w organizacji koncertu charytatywnego
i wyjazd do Warszawy, na zaproszenie posła Marka
Krząkały. Omówiono też szczegóły wprowadzenia w
mieście rabatowej karty Młodzieżowej Rady Miasta,
którą wraz z końcem roku szkolnego otrzymało 610
najzdolniejszych uczniów z dziesięciu rybnickich
szkół ponadgimnazjalnych (średnia ocen minimum
4,5). Na razie chęć udzielania młodym zdolnym
zniżek na swoje usługi (do 20 proc.) zaoferowało
dziewięć firm, m.in. księgarnia Orbita oraz lokalne
bary i restauracje. — Karta z numerem PESEL będzie
obowiązywała na dany rok szkolny, więc ta, którą
otrzymali najlepsi tegoroczni uczniowie, będzie ich
uprawniać do korzystania ze zniżek w roku szkolnym
2017/2018. Lista partnerów, którzy zechcą ją honorować, jest otwarta — mówiła Katarzyna Korba
z wydziału edukacji.
(S)

Kinga Holek, Julia Kotowska i Maja
Kopczyńska właśnie zakończyły
pierwszy rok akademicki na
uniwersytecie dziecięcym
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Dzień Dziecka (nie tylko) na familokach

Z okazji Dnia Dziecka w pięciu dzielnicach objętych programem rybnickich osiedli. Oprócz mieszkańców domów przy ul. Mikołowskiej i Dłuspołecznej rewitalizacji zorganizowano podwórkowe festyny.
gosza, w zabawie wzięli udział również podopieczni pobliskiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Piasta, ich nauczyciele, opiekunowie
oraz wolontariusze. Na wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.
bańki mydlane, malowanie na płótnie, tworzenie masek teatralnych, zabawy
z chustą animacyjną i klaunem, warsztaty decoupage’u, nauka gry na dzwonkach, ale też rozgrywki sportowe i minikawiarenka z ciastami, kawą i napojami.
Z uczestnikami sąsiedzkiego pikniku spotkał się też prezydent
Piotr Kuczera, który tego dnia odwiedził również uczestników podobnych plenerowych imprez m.in. w Chwałowicach,
Niewiadomiu i Niedobczycach. — Charakterystyczne śląskie
podwórka okazały się doskonałym, choć niedocenianym miejscem zabawy. W organizację festynów zaangażowali się również
sami ich uczestnicy, co jeszcze bardziej przyczyniło się do
integracji lokalnych społeczności — podsumowuje prezydent.
Wacław Troszka

Między familokami w Chwałowicach, Niedobczycach i na Paruszowcu zrobiło się gwarno i tłoczno. Co ważne, w organizację tych zabaw zaangażowali
się też sami mieszkańcy.
W czasie festynu na Paruszowcu prezydent Piotr Kuczera przekazał miejskiemu komendantowi policji insp. Teofilowi Marcinkowskiemu 200 małych

Ekologicznie

Czym się różni pszczoła od osy? Dlaczego warto jeść owocowe sałatki? Jak oszczędzać wodę i do których pojemników
należy wrzucać stłuczoną porcelanę? – to tylko część pytań,
na które odpowiedzi znaleźli uczestnicy ekologicznego dnia
dziecka, jaki odbył się 1 czerwca tradycyjnie już na placu
przed bazyliką św. Antoniego. — Do udziału zaprosiliśmy
przedszkolaków i uczniów wszystkich rybnickich podstawówek — mówi Katarzyna Korba z wydziału edukacji UM,
który zorganizował ekologiczną zabawę dla dzieci. Najmłodsi
z

Sabina Horzela-Piskula

Gwiazdą festynu na Paruszowcu został policyjny Sznupek

Sznupków – policyjnych maskotek oraz 200 odblasków. Policjanci rozdadzą je
dzieciom w czasie akcji, w ramach której będą ich uczyć m.in., jak bezpiecznie
przechodzić przez ulice.
Na plenerowej scenie zbudowanej między familokami a tamtejszym stawem
wystąpiły dzieci z dzielnicy m.in. zwyciężczyni konkursu gwarowego Antosia
Zimończyk oraz prowadzona przez Magdalenę Makosz grupa Przygody, którą
współtworzą dziewczęta z Paruszowca-Piasków.

Na śląskim placu

Najmłodsi z chęcią angażowali się w najróżniejsze formy ekologicznej aktywności
Sabina Horzela-Piskula

— Po raz pierwszy na tym placu coś się dzieje. Warto było go wykorzystać —
mówi Marcin Stach, doradca prezydenta Rybnika ds. rewitalizacji, o przestrzeni pomiędzy ulicami Mikołowską a Długosza w Śródmieściu. To właśnie tam,
31 maja z okazji Dnia Dziecka, odbył się jeden z kilku rodzinno-sąsiedzkich
festynów zorganizowanych w ramach projektu „Nowa energia rybnickiej tradycji”, którego podstawowym założeniem jest rewitalizacja poprzemysłowych

chęcią zaangażowali się w najróżniejsze formy ekologicznej aktywności – ozdabiali bawełniane worki, tworzyli bransoletki ze starych
koszulek T-shirt i breloczki z korków po winie. — Warsztaty cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem dzieci, a niektóre z nich spędziły na
naszym stoisku wiele godzin. W warsztatach malowania worków wziął
udział także wiceprezydent Wojciech Świerkosz, który przygotował
unikatową torbę promującą miasto — podkreśla Gabriela Walerych,
organizatorka warsztatów. Dużym powodzeniem cieszył się też konkurs „wKOŁO odpadów” z ekokołem fortuny, ekologiczne warcaby,
puzzle rozmiaru XXL czy budowa instrumentów z odpadów pod
okiem mistrza w tym fachu – muzyka Tomasza Manderli. Można
było też oznakować rower, nauczyć się zasad udzielania pierwszej
pomocy, oddać stare baterie, skosztować zdrowej żywności i usiąść za
kierownicą pojazdów, jakie w swojej codziennej pracy wykorzystują
Zarząd Zieleni Miejskiej i Rybnickie Służby Komunalne.
(S), (WaT)
Jeden z rodzinno–sąsiedzkich festynów zorganizowanych w ramach projektu „Nowa energia
rybnickiej tradycji” odbył się w rejonie ul. Mikołowskiej i Długosza w Śródmieściu
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RYBNIK NA WAKACJE

Dom Kultury w Niedobczycach przygotował odpłatne półkolonie dla dzieci, które
ukończyły ósmy rok życia. Zajęcia potrwają
od 21 do 31 sierpnia. Przez dwa tygodnie
(od poniedziałku do piątku) dzieci będą
mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych
i projekcjach bajek. Zaplanowano również
wycieczki m.in. do Rud, ogrodu zoologicznego w Opolu, wioski indiańskiej MATO w
Tworkowie oraz Domu Chleba w Brennej. W
upalne dni nie zabraknie też wypadów na
basen. Zapisy ruszają 26 czerwca. Szczegóły:
www.dkniedobczyce.pl

Pływalnie kryte MOSiR-u będą czynne
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Baśnie, legendy i przygody nigdy nie również w wakacje: Yntka (Śródmieście,
wyjdą z mody – przekonują bibliotekarki z ul. Powstańców Śl. 40, tel. 32 73 95 809),
rybnickiego oddziału dla dzieci i młodzieży, czynna do 30 czerwca i po przerwie techktóre przygotowały
akcję „Wakacje z
biblioteką”. Zajęcia
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
odbywać się będą
od 3 lipca do 25
sierpnia od 11 do
13 (w poniedziałki
– zajęcia literackie,
środy – plastyczne, piątki – gry i
zabawy ruchowe).
Każdy wakacyjny
Tor rolkowy, który miasto zbudowało na Błoniach (dzielnica
tydzień poświęParuszowiec-Piaski) to formalnie jeszcze plac budowy,
ale miłośników jazdy na rolkach to nie odstrasza
cony będzie innej
polskiej legendzie
– na początek Śląsk
i legenda o Skarbku. Szczegóły: www.bi- nologicznej od 1 sierpnia. Akwarium (Boguszowice, ul. Jastrzębska 3a, tel. 32 42 330
blioteka.rybnik.pl
21 ), czynne przez całe wakacje.
Młodzieżowy Dom Kultury. Warsztaty
artystyczne, wyjścia na Rudę, zabawy,
spacery po mieście, zajęcia w Halo! RybPływalnia kryta Fundacji EDF (ul. Podnik oraz udział w kinowych seansach – to
miejska, tel. 32 42 10 300 lub 500 290 029),
sprawdzony sposób na udane wakacje z
czynna do 20 sierpnia (Saunarium, grota
Młodzieżowym Domem Kultury. Placówka
solna, basen mały – nieczynne od 17 do
swoją akcję „Lato” zaplanowała w terminie
25 lipca).
od 31 lipca do 11 sierpnia. Szczegóły: www.
mdk.rybnik.pl
Kąpielisko RUDA (tel. 32 42 23 408),
przez całe wakacje czynna od 9 do 20.
Wacław Troszka

Dom Kultury w Boguszowicach od 24
lipca do 4 sierpnia zaprasza na „Artystyczne
lato”. Pod okiem wykwalifikowanych animatorów dzieci wezmą udział w zajęciach
rozwijających wyobraźnię i plastyczne umiejętności. Wszystko w ramach warsztatów:
chemicznych, cukierniczych, komiksowych
i konstrukcji robotów. Będą też poranki
filmowe, wycieczki do Muzeum Śląskiego
w Katowicach oraz sztolni Królowa Luiza i
parku trampolin w Zabrzu. Zapisy od 4 lipca.
Szczegóły: www.dkboguszowice.pl

Dom Kultury w Niewiadomiu. Dwa turnusy półkolonii (26 czerwca – 30 czerwca
oraz 3-7 lipca) dla dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych przygotowało Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu.
W programie „Wakacji na Ignacym” m.in.
zajęcia w placówce, seanse filmowe, wyjazdy na basen, ale też wycieczki: do Parku
Miniatur w Inwałdzie, Wesołego Miasteczka
w Chorzowie, Muzeum produkcji zapałek w
Częstochowie i na „Bajtel Gruba” do Zabrza.
Muzeum w Rybniku (czynne we wtorki,
Szczegóły: www.dkniewiadom.eu
czwartki, piątki od 9 do 15; w środy od 9
do 18; w soboty i w niedziele od 11 do 16),
Dom Kultury w Chwałowicach od 3 do
do zobaczenia wystawy stałe: „Rybnik nasze
14 lipca zaprasza dzieci od 7 lat na warszmiasto”, „Cechy rzemieślnicze w miastach
taty, poranki filmowe oraz wycieczki. W
Górnego Śląska”, „Wyrobisko górnicze”,
programie rozpoczynających się o godzinie
a od 7 lipca do 27 sierpnia wystawa prac
10 zajęć zaplanowano m.in. warsztaty
popularnego rysownika Edwarda Lutczyna.
lalkarskie, taneczne i bębniarskie, a dzieci
spędzające wakacje w mieście będą mogły
Zabytkowa kopalnia „Ignacy” (Niepojechać na wycieczkę do Nysy, Otmuchowa
wiadom, ul. Mościckiego 3, tel. 32 432 74
i Żywca. Szczegóły: www.dkchwalowice.pl
99), czynna od poniedziałku do piątku w
Fundacja EDF. Z pewnością nudzić nie godz. od 9 do 18 ( możliwość zwiedzania z
będą się uczestnicy dwutygodniowych pół- przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji
kolonii letnich (26.06-7.07; 10.07-21.07; telefonicznej).
24.07-4.08 i 7.08-18.08) zorganizowanych
Magiczna Silesia (dzielnica Paruszowiec-Piaski,
przez Fundację EDF Polska. W programie
zaplanowano m.in. pokazy iluzjonisty, la- ul. Przemysłowa 17) to nowe miejsce na mapie
serowy paintball i kręgle, seanse filmowe, Rybnika. Członkowie stowarzyszenia Instytut Spowyjazdy na basen, warsztaty taneczne i łeczny „Silesia” stworzyli tu małe muzeum huty
wycieczki, m.in. do Sztolni Luiza w Zabrzu, Silesii, która działała tu przez blisko 250 lat. Możparku linowego w Radlinie, Leśnego Parku na tu nie tylko zobaczyć interesujące eksponaty,
Niespodzianek w Ustroniu i Juraparku w ale też wziąć udział w warsztatach plastycznych.
(kontakt przez Facebooka: Magiczna Silesia)
Krasiejowie. Szczegóły: fundacja.edf.pl

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

Kąpielisko Chwałowice (ul. 1 Maja 75,
tel. 782 317 621) czynne od 9 do 18.
Centrum Sportów Wodnych „Big Blue”
(obok kąpieliska Ruda, tel. 733 812 772),
czynne od 9 do 19. W ofercie: sprzęt do
windsurfingu, kajaki, rowery wodne, żaglówki, łódź wiosłowa i wyciąg do wakeboardu.
Biblioteka na Rudzie. W każdy pogodny czwartek, począwszy od 6 lipca do 27
sierpnia od 11 do 13, trwać będzie akcja
rybnickiej biblioteki pt. „Czytaj z Rudą”, czyli
mobilna „wypożyczalnia” dla plażowiczów,
z której książki można zabrać do domu.
Obowiązku zwrócenia książek nie ma, ale bibliotekarze mają nadzieję, że rzetelni czytelnicy oddadzą je po ich przeczytaniu, tak by
w lekturze mogli się zanurzyć również inni
bywalcy miejskiego kąpieliska. Oczywiście
warunkiem jest przeczytanie książki przed
27 sierpnia. Uczynni miłośnicy literatury
mogą też przynieść inne książki na wymianę.
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Był 2001 rok, gdy Mariusz Wiśniewski
namówił grupę osób, z którymi pracował
w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 17 i rodziców uczniów, do stworzenia organizacji,
która zaopiekuje się dziećmi z Boguszowic
Osiedla. Rok później, wtedy jeszcze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic
„17-tka” otworzyło w budynku dzisiejszego
Gimnazjum nr 5, w pomieszczeniu dawnego
mieszkania służbowego, pierwszą w Rybniku
placówkę wsparcia dziennego klub „17-tka”.
— Gdy wspólnie z prezydentem Adamem
Fudalim przecinaliśmy symboliczną wstęgę,
pod opieką „17-tki” znajdowało się 45 dzieci
z dzielnicy Boguszowice Osiedle. Dzisiejsze 15.
urodziny świętujemy w towarzystwie niemal 300
młodych uczestników z sześciu prowadzonych
przez nas placówek wsparcia dziennego oraz
kilkudziesięciu osób dorosłych z Klubu Integracji
Społecznej „SR” — mówił Mariusz Wiśniewski
4 czerwca podczas jubileuszowych uroczystości
z udziałem zaproszonych gości, przyjaciół,
wychowawców, podopiecznych i wychowanków
klubu „17-tka” oraz ich rodzin. Od tamtego
pamiętnego czerwca 2002 roku upłynęło ponad
5480 dni, jak skrupulatnie wyliczył były już prezes Mariusz Wiśniewski, oraz prawie 500 mln
sekund, jak doprecyzował obecny szef – Grzegorz Głupczyk. Jak na urodziny przystało,
był tort rozmiarów XXL, festynowa zabawa
z dmuchańcami, przejażdżkami na motorach
i wielkimi sferycznymi kulami (tzw. bumper
balls) oraz prezenty – każda placówka stowarzyszenia otrzymała czek wartości 1500 zł na realizację własnych pomysłów. Przyznano też trzy
tytuły Przyjaciół „17-tki” – wiceprezydentowi
Piotrowi Masłowskiemu, warszawskiej fundacji
„Wspólna droga” oraz Leszkowi Kuśce, który
w pamiętnym 2002 r. był członkiem zarządu
miasta i dzięki jego zaufaniu i życzliwości

liderzy, streetworkerzy, psycholodzy, terapeuci,
prawnicy, pracownicy obsługi, pielęgniarka
i pracownik administracyjny. W czasie minionych piętnastu lat, „17-tka” zrealizowała też
kilkadziesiąt rocznych i dwuletnich projektów,
w partnerstwie z innymi organizacjami, firmami
i organami samorządowymi. — Piętnaście lat to
czas ciągłego rozwoju „17-tki”, wcielania w życie
kolejnych pomysłów i programów, tworzenia nowych form wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, borykających się z różnymi problemami — podsumowuje radny Mariusz Wiśniewski,
dziś dyrektor zespołu placówek wsparcia,
żartobliwie nazywany „ojcem dyrektorem”.
— Naszą największą siłą są ludzie – oprócz
naszych podopiecznych również nasi pracownicy, ale też członkowie „17-tki”, przyjaciele
stowarzyszenie miało możliwość rozwinąć i partnerzy — dodaje Grzegorz Głupczyk, który
skrzydła. I to jak, dziś „17-tka” to nie tylko klub, od 2015 roku pełni funkcję prezesa; zaczynał
ale też „Ekipa z placu”, czyli pedagodzy ulicy, w 2008 roku jako wolontariusz „17-tki”. — Już
którzy docierają do najtrudniejszej młodzieży dziś planujemy 17. urodziny „17-tki”, ale nie
spędzającej większość czasu na ulicach Bogu- przegapimy też kolejnej okazji do zabawy, bo
szowic czy Paruszowca, ale też prowadzony od przecież pełnoletność też zobowiązuje, no i nie
2009 roku Młodzieżowy Klub Środowiskowy wypada nam nie uczcić okrągłej 20. rocznicy,
„Maszkeciarnia”, w którym działa jedyne na więc w najbliższym czasie będziemy się systemaŚląsku darmowe studio nagrań, czy Rybnicki tycznie spotykać. Na szczęście lubimy gości —
Bank Drugiej Ręki, który przekazuje używa- żartował prezes. A goście z chęcią biorą udział
ne meble i najróżniejsze przedmioty osobom we wspólnym świętowaniu, bo na urodzinach
w najtrudniejszej sytuacji materialnej (do „17-tki” nigdy nie jest nudno.
grudnia 2016 taką pomocą objęto 2264 osoby).
(S)
W 2013 roku stowarzyszenie uruchomiło też
Klub Integracji Społecznej „SR”, w którym
do tej pory 159 dorosłych rybniczan zdobyło
lub podniosło swoje kwalifikacje zawodowe
— Chciałam pomóc choć jednemu dzieci wkroczyło lub powróciło na rynek pracy, a od
2016 roku „17-tka” prowadzi jeszcze placówki ku. To było moje założenie na samym początwsparcia dziennego w Śródmieściu, na Nowi- ku — mówi pani Marzena Gabryś, która
nach i w Niewiadomiu. Nad sprawnym funkcjo- od trzech lat prowadzi rodzinę zastępczą
nowaniem wszystkich tych instytucji czuwa nie- pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.
Pani Marzena swój plan zrealizowała ze spomal trzydziestoosobowa kadra: wychowawcy,
rym okładem, bo jak dotąd przyjęła nie jedno,
a siedemnaścioro dzieci pozbawionych opieki
swoich rodziców. Zawsze chciała pracować z najmłodszymi. Ukończyła studia filologii polskiej,
urodziła i wychowała trójkę własnych, dziś już
dorosłych dzieci, więc na jakiś czas plany pomocy
odłożyła na bok. W 2014 roku, przy wsparciu
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, który pozyskuje, przygotowuje i wspiera
rodziców zastępczych, utworzyła pogotowie
rodzinne. — Nie byłam pewna, czy po rozstaniu
z mężem, jako samotna matka, będę mogła
podjąć się tego zadania — wspomina. Udało
się, a do pogotowia pani Marzeny trafiają nawet
kilkumiesięczne maluchy, często zaniedbane,
po trudnych przejściach, z poważnymi problemami zdrowotnymi. W opiece pomagają bliscy,
którzy podobnie jak ona bardzo przywiązują
się do dzieci. — Im dłużej przebywamy razem,
tym to przywiązanie jest silniejsze. Gdy dziecko
nas opuszcza, cieszę się, bo wiem, że trafia do
rodziny, w której będzie kochane i będzie miało
dobrą opiekę, ale są to trudne rozstania i zawsze
Skoro są urodziny, musi być tort – pokroili i spałaszowali go gospodarze i goście jubileuszowej uroczystości
długo je przeżywam — przyznaje pani Marzena.

— O historii tego miejsca mogę opowiadać
godzinami, dniami, tygodniami… — mówi
z uśmiechem Mariusz Wiśniewski.
Trudno się dziwić – 15 lat z życia
prężnie działającego stowarzyszenia
„17-tka” stanowi gotowy materiał na
długą i barwną opowieść oraz, jak
się okazuje, na 17 prac licencjackich
i magisterskich, jakie do tej pory
napisano na temat „17-tki”.

Piętnastka
„17-tki”

Sabina Horzela-Piskula

Ro z s t a n i a
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Są pieniądze, będzie bus!
— Czasem rzeczy się psują, tak też było z busem, który dotąd przewoził uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Po prawie dwudziestu latach pojazd
odmówił posłuszeństwa — mówią organizatorzy akcji „Nasz nowy bus”, którą 24
maja podsumowano w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
przyjaciele placówki. Pomoc zaoferowało także
stowarzyszenie Razem, przygotowując projekt
„Razem możemy więcej… nowym busem po
Europie”, który sfinansowała Fundacja PZU.
Podczas zapoczątkowanego w październiku
2015 i trwającego ponad rok przedsięwzięcia
gromadzono tysiące plastikowych nakrętek i
grosików oraz kilogramy
makulatury. Pieniądze
zbierano w rybnickich
sklepach, poprzez serwis
internetowy FaniMani.
pl, w trakcie koncertów,
świątecznych kiermaszów, charytatywnych
meczów oraz balu.
W akcję zaangażował
się m.in. Maciej Muras,
rybnicki żeglarz i poDominika Ingram-Nowaczyk

Ciągłe awarie i wysokie koszty napraw
pojazdu, który przez ponad osiemnaście lat
dowoził wychowanków SOS-W na zajęcia,
zawody sportowe i wycieczki, dały impuls do
podjęcia akcji, której celem było zebranie środków na nowego busa, a w którą zaangażowali
się rodzice uczniów, społeczność szkolna oraz

Ponad 104 tysiące złotych uzbierano
podczas zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy akcji „Nasz nowy bus”

są najtrudniejsze
Tak drobiazgowa procedura została stworzona po to, by maluchy trafiły do odpowiedniego,
gwarantującego im bezpieczeństwo domu,
a rodziny były pewne, że podołają kolejnym
obowiązkom. Gdy już utworzą rodzinę zastępczą, mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników ORPZ. — Każda rybnicka rodzina
zastępcza jest objęta opieką koordynatora, który
na stałe z nią współpracuje. Jeśli pojawią się trudności, jesteśmy pierwszą instytucją, która śpieszy
z pomocą — podkreśla Arkadiusz Andrzejewski. Rodziny zastępcze korzystają również ze
wsparcia państwa, które przekazuje im pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.
Dominika Ingram-Nowaczyk

Obecnie w niemal 170 rodzinach zastępczych w
Rybniku przebywa prawie 300 dzieci. Trafiają tu,
gdy z różnych przyczyn nie mogą pozostać w swojej rodzinie naturalnej. Ta zastępcza jest dla nich
szansą na dorastanie w przyjaznym, domowym
środowisku. Ośrodek Pieczy Zastępczej od lat
wyszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.
— Osoby, które chcą zaopiekować się dziećmi,
mogą mieć pewność, że najpierw my zaopiekujemy
się nimi. To kilkuetapowy proces: przeprowadzamy
procedurę kwalifikacyjną, organizujemy szkolenia,
uczymy, jak zajmować się maluchami, wreszcie dobieramy rodzinę do dziecka — wyjaśnia Arkadiusz
Andrzejewski, dyrektor ORPZ.

dróżnik, który pod hasłem „Ruszamy w góry dla
nowej fury” przeszedł górskimi szlakami 700
km i zdobył 13 szczytów, a w trakcie wyprawy
zbierał fundusze i opowiadał o akcji. Podczas
finału akcji w Teatrze Ziemi Rybnickiej jego
organizatorzy pochwalili się zebraną kwotą:
— Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wpłatom z 1 proc. mamy nieco ponad 104 tys. zł.
Chcemy, by jak najszybciej nasi uczniowie mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach
docierać do szkoły, a może nawet wyruszyć
na podbój Europy — mówi Justyna Pieczka
z SOS-W. Nowy, dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych bus ma jednorazowo pomieścić 17 osób i najprawdopodobniej zostanie
zakupiony w przyszłym roku szkolnym. Pracownicy i uczniowie SOS-W dziękują darczyńcom
za wsparcie akcji, której huczne zakończenie
połączono z pokazem talentów niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, dwóch rybnickich
warsztatów terapii zajęciowej, Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II, szkół
podstawowych z oddziałami integracyjnymi nr
1 i 34, Zespołu Szkół nr 6 oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Najwyżej
oceniono występ uczniów z ZS nr 6, drugie
miejsce przyznano podopiecznym SOS-W,
a trzecią nagrodę odebrali uczestnicy WTZ nr 2
w Niedobczycach.
(D)
Dodatkowo wszystkie maluchy w rodzinnej
pieczy korzystają z programu „Rodzina 500+”;
niestety, świadczenie to nie trafia do dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczych,
np. w domach dziecka. — Państwo dość dobrze
wspiera finansowo rodziny zastępcze. Większy
problem jest z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną, a wiele dzieci potrzebuje
takiego wsparcia. Staramy się więc pomagać
rodzinom w dotarciu do instytucji i specjalistów,
którzy tej pomocy mogą im udzielić — dodaje
Arkadiusz Andrzejewski. 28 maja rybnickie
rodziny zastępcze i adopcyjne spotkały się
w parku przy Domu Kultury w Chwałowicach
podczas pikniku „Bajkowa kraina”. Organizatorzy zabawy w plenerze: Ośrodek Rodzinnej
Pieczy Zastępczej, rybnicka filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Stowarzyszenie
Rodzin Zastępczych „Serduchowo” przygotowali wiele atrakcji, a osoby chcące podjąć
się opieki nad dziećmi mogły porozmawiać
z pracownikami instytucji zajmujących się kwalifikacją, szkoleniem i wsparciem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby
stworzyć dom dla dzieci pozbawionych opieki
swoich rodziców, mogą przez cały rok zgłaszać
się do Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Rybniku (ul. Floriańska 28, tel. 32 42 40 435,
e-mail: orpz.rybnik@op.pl).
(D)
Doroczny piknik rodzin zastępczych i adopcyjnych był dla nich okazją
do wymiany doświadczeń

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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W erze przedkomputerowej pogodne dni dzieciarnia spędzała głównie poza
domem – na placu i w wielu innych, tylko sobie wiadomych miejscach. Na naszych
łamach Marek Szołtysek z sentymentem wspominał dawne zabawy, teraz pod
egidą Fundacji EDF Polska chcą je przypomnieć Grażyna Zajączkowska i Ewa
Czajkowska.

Nowa energia na śląskim podwórku

Do udziału w projekcie „Nowa energia.
Dziadkowie i wnuki grają razem” jego autorki
zaprosiły dzieci w wieku 7-12 lat, z babciami,
dziadkami lub innymi bliskimi dorosłymi. Takie
zabawy jak: fulek, klipa, cymbergaj, kulanie
felgi, zośka, ciuciubabka, puszczanie własnoręcznie wykonanych drachów, czyli latawców,
oraz inne gry zespołowe, planszowe czy zawody sportowe rozwijają myślenie, ale też uczą
współdziałania, odpowiedzialności i pozwalają
budować więzi. — Obserwujemy, że z podwórek
i placów znikają dzieci. Ich najważniejszymi
towarzyszami zabaw są konsole do gier, tablety

i telewizja i często brak im innego pomysłu na
dobrą zabawę. Chcemy to zmienić — mówi
Grażyna Zajączkowska, z zawodu pedagog. W
trakcie kilku spotkań w czerwcu i lipcu autorki
projektu chcą odtworzyć atmosferę dawnych
dziecięcych zabaw i sposobu spędzania wolnego czasu na powietrzu, ale i w domu. Żeby jednak nie zamykać się jedynie w ramach tradycji,
proszą dzieci, by pokazały aktualnie popularne
gry i zabawy, zaproszą też do zwiedzenia okolic
elektrowni i wykonają zdjęcia dokumentujące
zajęcia. Ich celem jest również nauka współdziałania w grupie oraz szacunku do tradycji w

atmosferze zabawy połączonej z odrobiną rywalizacji. Autorki projektu wierzą, że wynikiem
współdziałania będzie nowa energia, która
wzmocni międzypokoleniową więź. Inicjatorki
projektu przypominają, że Śląsk zawsze był
regionem, gdzie zabawie towarzyszyła pieśń
i muzyka, dlatego chcą zachęcić dorosłych do
wspólnego z dziećmi muzykowania i śpiewania
przy różnych okazjach, na przykład przy ognisku. Widzą potrzebę, by ocalić od zapomnienia
dawne sposoby spędzania wolnego czasu,
wykorzystując pamięć i potencjał starszego
pokolenia i przywrócić je dla ogólnego dobra.
Seniorzy również będą mieli okazję do wyjścia
z domu, podzielenia się swoimi historiami i
aktywnego uczestniczenia w pracach grupy.
Zaplanowano sześć spotkań w dwóch grupach,
we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych. Pierwsze takie spotkanie miało się odbyć
20 czerwca. Potrwają do 8 lipca.
(r)

Tegoroczna konferencja „Na pomoc
rodzinie”, zorganizowana przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rybniku, była
poświęcona wsparciu, jakie w naszym było także okazją do zaprezentowania historii ryb- Odpowiednio fachowo i głęboko humanistycznie
mieście udzielane jest rodzinom.
nickiego ośrodka pomocy społecznej jako instytu- przedstawiła ten temat dr Blanka Długi, prowa-

Miasto przyjazne rodzinom

cji, która inicjowała działalność wielu podmiotów
i placówek, dziś samodzielnie prowadzących
pracę na rzecz rodzin (m.in. środowiskowy dom
pomocy, miejski dom pomocy społecznej, ośrodek
interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze itp.) – tę część działalności OPS zreferowała Marta Kulik, kierownik działu pieczy zastępczej. O pracy socjalnej w środowisku i studium
przypadku mówili Jolanta Herman, kierownik
punktu terenowego w Boguszowicach, i pracownik
socjalny Robert Długosz. Powszechnie wiadomo,
że praca to niełatwa, więc każde potwierdzenie, że
komuś udało się pomóc, niezwykle cieszy i motywuje do działania. Szczególnie ciepło i życzliwie
została zatem przyjęta wypowiedź Przemysława
Bednorza, niepełnosprawnego uczestnika grupy
wsparcia, który przedstawił swoją historię i dał
„zawodowcom” prawdziwą lekcję na temat tego,
czym jest wytrwałość, i że jak się chce i pracuje,
to wiele można osiągnąć. Notabene pan Przemek
wspominał, że szuka zatrudnienia – bardzo więc
polecamy jego kandydaturę, bo swoją postawą
udowodnił, że jest solidny i wytrwały. O pracy na
rzecz rodzin realizowanej przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
w Rybniku opowiedziała jego przedstawicielka
Agnieszka Pytlik. Żeby dobrze „trafiać” z pomocą,
trzeba umieć rozpoznawać
ludzkie potrzeby, w tym wyczuć i zrozumieć tę najważniejszą – potrzebę miłości.
Małgorzata Tytko

— To, jak w Rybniku wspieramy rodziny, zostało
zauważone i nagrodzone – nasze miasto jest laureatem II miejsca w województwie śląskim. Jako
ośrodek pomocy społecznej staramy się jak najlepiej
realizować powierzone zadania oraz dobrze rozpoznawać potrzeby rodzin — mówił Jerzy Kajzerek,
dyrektor OPS. Zastępca prezydenta miasta Piotr
Masłowski podkreślił, że gmina cieszy się z wyróżnienia, lecz nie spoczywa na laurach: — Na
terenie dawnego szpitala „Juliusz” chcemy stworzyć
centrum usług dla rodzin. Mamy nadzieję, że remont
ruszy jesienią – teraz jest więc czas, by dobrze zaplanować ofertę pomocy. Z pewnością postawimy na
inicjatywy i zajęcia o charakterze profilaktycznym,
zapobiegające narastaniu trudności w funkcjonowaniu rodzin. Zależy nam, żeby przeciwdziałać,
a nie reagować. Obszerną i wyczerpującą informację o strukturach, działaniach i perspektywach
wsparcia dla rodzin na poziomie województwa
przedstawiła Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W jej wystąpieniu znalazły się dobre
wiadomości dla pracowników pomocy społecznej:
planowane są kolejne edycje szkoleń. Spotkanie
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dząca grupy wsparcia. Nie zapominajmy jednak,
że choć pomoc udzielana rodzinom zawsze powinna być zakorzeniona w ideach i wartościach,
przekłada się też na konkretne kwoty. Wyliczenia
w tym zakresie za pierwszy kwartał 2017 roku podał Michał Zorychta, kierownik działu świadczeń
rodzinnych. Na świadczenia rodzinne wydano
w tym okresie prawie 7,3 mln zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły ponad 1,3 mln zł.
Świadczenie wychowawcze „500 Plus” od początku realizacji programu do końca kwietnia
2017 roku wypłacono w kwocie ponad 18,6 mln
zł. Zgodnie z obowiązującą od tego roku ustawą
„Za życiem” dotąd wypłacono świadczenie dwóm
osobom (po 4 tys. zł). „Becikowe” pobrano na 363
dzieci, a ze świadczenia rodzicielskiego (tzw. „kosiniakowe”) korzysta 411 osób. W dyskusji zgodnie
uznano, że program „500 Plus” znacząco poprawił
sytuację rodzin o niskich dochodach; wyzwaniem
pomocy społecznej niezmiennie pozostaje jednak
fakt, że wiele rodzin – zamiast zyskiwać samodzielność – przywyka do takiego stylu życia i korzysta
ze wsparcia w kolejnych pokoleniach. Cóż, w tym
obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia, i to nie
tylko w skali Rybnika.
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery,
zgłoszone zostało także do obchodów X Metropolitalnego Święta Rodziny. Konferencji towarzyszył
również konkurs plastyczny dla dzieci. Autorzy
najlepszych prac otrzymali nagrody i wyróżnienia,
a wszyscy uczestnicy konferencji zostali obdarowani ręcznie robionymi serduszkami, wykonanymi
Spotkanie było okazją do rozmowy przez uczestników grup wsparcia – wrócili więc do
na temat pomysłów i doświadczeń swoich obowiązków z sercem na dłoni…
związanych ze wspieraniem rodzin
Małgorzata Tytko
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W świetnych nastrojach 60 rowerzystów wzięło udział w piątym rajdzie
„Odjazdowy Bibliotekarz”, zorganizowanym przez filię nr 4 rybnickiej biblioteki.

Wspólna przejażdżka zgromadziła miłośników książek, bibliotek i rowerów. Trasa rajdu
liczyła około 40 km; zaczynała się i kończyła na
Paruszowcu-Piaskach, a wiodła przez Ligotę,
Chwałowice, Kielowiec, tężnię w Radlinie,
kopalnię Ignacy w Niewiadomiu (gdzie właśnie
odbywała się Industriada) i las Beata. Tak jak
w poprzednich latach, wszyscy uczestnicy byli
bardzo zadowoleni z udziału w rajdzie, tym
bardziej że spotkanie było także okazją do bezpłatnej wymiany książek (tzw. bookcrossingu).
„Odjazdowy Bibliotekarz” to oczekiwana przez
czytelników impreza, ciesząca się co roku dużym
zainteresowaniem. Jej sukces polega na tym,
że łączy aktywność fizyczną z poznawaniem
najbliższej okolicy w doborowym towarzystwie. — Naszym przewodnikiem ponownie był
świetny znawca regionu Aleksander Żukowski,
który ciekawie opowiadał o historii i przyrodzie

Tegoroczna Noc Bibliotek zabrała
swoich gości w niezwykłą, pasjonującą
podróż za ocean, gdzie spełniają się
amerykańskie sny...

„Odjazdowy Bibliotekarz” to
ogólnopolska akcja, w której
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy
książek oraz rowerów, przejeżdżając
przez miasto lub okolicę, mogą
przyjemnie i aktywnie spędzić
czas w gronie osób o podobnych
zainteresowaniach

Stany Zjednoczone Biblioteki
mów, z których kadry wyświetlał projektor,
z kolei w Viva Las Vegas można było zagrać
w bingo i ruletkę (co ważne, nie trwoniąc przy
tym majątku życia). Zakochani mogli pobrać
się w Little Wedding Chapel i uzyskać akt
ślubu. W magazynie grasował Al Capone i
zachęcał do zmierzenia się z mafijną układanką. Z kolei w San Francisco miłośnicy muzyki
mieli szansę skorzystać z szafy grającej, oferującej evergreeny zza oceanu. Zwiedzaniu USA
towarzyszyły także interesujące wydarzenia
kulturalne. Odbyło się spotkanie z Ewą Winnicką, autorką takich książek jak „Milionerka.
Zagadka Barbary Piaseckiej-Johnson” czy
„Nowy Jork zbuntowany. Miasto w czasach
prohibicji i gangsterów”. O amerykańskich
snach, utrwalonych
w hitach muzyki rozrywkowej, mówił – jak
zwykle bardzo interesująco – dr Jacek Kurek. Wiele osób wzięło
udział w grze „Route
Zdj. PiMBP

— 3 czerwca rybnicka biblioteka stała się
ambasadą amerykańskiej kultury. Trzecia
ogólnopolska edycja Nocy Bibliotek nosiła
nazwę „Czytanie porusza”. Wśród 1353 bibliotek z całego kraju nie mogło zabraknąć
naszej, która w tym roku „powędrowała” aż
do Stanów Zjednoczonych — mówi Karolina
Doliba z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rybniku. Program podróży
przewidywał wiele atrakcji: w check point
weryfikowano dane, Biblioteka Kongresu
w Waszyngtonie przygotowała bibliofilskie
zagadki, w Los Angeles można było przejść
się po czerwonym dywanie i zrobić zdjęcie
w dużym dolarze bądź przy statuetce Oscara.
W Hollywood należało odgadnąć tytuły fil-

odwiedzanych miejsc. We wspólnej przejażdżce
wziął także udział Jan Fiałkowski, oficer rowerowy urzędu miasta. Należy również wspomnieć, że
dobrym duchem i główną organizatorką rajdu od
jego pierwszej edycji jest Bogumiła Ziołko-Napieralska, kierowniczka filii nr
4 — mówi Karolina Doliba
z rybnickiej biblioteki. (m)

Podczas Nocy Bibliotek
w rybnickiej książnicy działy
się rzeczy fascynujące: każdy, kto przekroczył jej próg,
natychmiast rozpoczynał interesującą podróż po Stanach
Zjednoczonych
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Zdj. PiMBP

Czytelnicy objechali Rybnik

66”, zdobywając przy okazji cenne nagrody.
W przerwach pomiędzy kolejnymi jej etapami
degustowano donaty i kawę w bistro „Gruby
Elvis”. Nocnym wędrówkom towarzyszyła
muzyka w wykonaniu zespołu Jazz Po KreDzie. — Noc Bibliotek była także zwieńczeniem
kilkumiesięcznych zmagań pisarskich naszych
czytelników, w jej trakcie nastąpił finał akcji
pisania powieści internetowej pt. „Grona
śmiechu. Kto zabił Dicka Palmera?” — mówi
Karolina Doliba. Czy wyjaśniło się, kto był
mordercą? Nie, gdyż zakończenie powieści
pozostało otwarte i być może kiedyś doczeka
się kontynuacji. Zwyciężczynią, uznaną za
najbardziej zaangażowaną i najlepszą autorkę
„Gron śmiechu”, okazała się Barbara Podstawek, która otrzymała czytnik e-booków. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla Justyny
Cisak i Magdaleny Matlingiewicz.
Impreza cieszyła się dużym powodzeniem,
a goście z zadowoleniem oddawali się amerykańskim snom: — Z roku na rok jestem coraz
bardziej zaskakiwana pomysłami biblioteki.
Lubię tutaj przebywać za dnia, a tym bardziej
w nocy. Amerykańska noc, jak dla mnie, to strzał
w dziesiątkę. Świetnie się bawiłam, biorąc udział
w grze. Ba! Wzięłam nawet ślub — wyznała
jedna z uczestniczek. A że rybnickim bibliotekarzom pomysłów nie brakuje, to ciekawe,
co nas czeka za rok…
Małgorzata Tytko
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Jubileuszowy Festiwal Folkloru „Przygoda 2017”
Bardzo egzotycznie zapowiada się
Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który
w sierpniu uświetni 45. rocznicę powstania
Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”.
Aż trudno uwierzyć, że nasz eksportowy popularyzator śląskiego i polskiego folkloru oraz
ludowej tradycji „…tańczy, śpiewa i złych humorów nie miewa” aż tak długo! W ciągu tych lat
przez zespół przewinęło się jak nic kilka tysięcy
młodych ludzi, którzy niezmiennie twierdzą, że
czas w nim spędzony był bardzo ważnym okresem
w ich życiu. Tu, oprócz oczywiście tańca ludowego, nauczyli się szacunku do tradycji, samodzielności, odpowiedzialności i pracy w grupie,
nawiązali szereg przyjaźni, a nawet miłości.
A dzięki udziałowi w międzynarodowych festiwalach poznali kawał świata. Rodzina Przygody
trzyma się mocno!
Główne jubileuszowe uroczystości będą miały
miejsce 25 i 26 sierpnia. W piątek (25.08, godz.

17) w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się
koncert jubileuszowy, a w sobotę (26.08) o godz.
10 spod bazyliki św. Antoniego ruszy na rynek
korowód złożony nie tylko z gospodarzy, ale
także zaproszonych gości. Mają wśród nich być
zespoły z Meksyku, Wysp Zielonego Przylądka,
Kolumbii i z kilku innych krajów, choć jeszcze nie
wszystkie grupy potwierdziły udział w imprezie.
Tego samego dnia o godz. 17 na rynkowej estradzie będzie miała miejsce gala jubileuszowa
z udziałem wszystkich grup. Na dzień przed
głównymi uroczystościami Przygodę i urodzinowych gości przyjmie prezydent miasta. W trakcie
pobytu w Rybniku zagraniczne zespoły będą też
występować w dzielnicach i poza Rybnikiem.
Już wiadomo, że Meksykanie przyjadą wcześniej
i wraz z Przygodą wystąpią na pszczyńskim rynku
(19.08); 23 sierpnia w Niewiadomiu ma pojawić
się zespół z Kolumbii; 24 sierpnia zaplanowano
dwa koncerty (godz. 10 i 17) na rynku w Rybniku,

Mali dużym

„Jestem mordercą”. W zabawie uczestniczyło
14 drużyn z rybnickich szkół gimnazjalnych
23 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył
i ponadgimnazjalnych oraz dwie drużyny
się coroczny koncert „Dzieci rodzicom”,
z Pszowa i Wodzisławia Śląskiego. Młodzi
w trakcie którego wszystkie zespoły taneczludzie rysowali portret mordercy, inspirując
ne z Młodzieżowego Domu Kultury zapresię obrazami Beksińskiego, tańczyli do muzyki
z „Córek dancingu”, rapowali piosenkę niczym
Magik z Paktofoniki i poszukiwali śladów
zbrodni w parku na Nowinach. Zwycięzcami
tej edycji została drużyna z ZS nr 5 w Niedobczycach, wyprzedzając ekipy z „Mechanika”
i „Budowlanki”. Jednak tak naprawdę zwycięz-

zentowały swój dorobek artystyczny. Jak
zwykle widownia była wypełniona po brzegi,
a na scenie wystąpili wychowankowie Moniki
Floryszak, Marzeny Butyłkin i Ilony Myszki.
Łącznie zaprezentowało się 180 młodych
tancerzy, a dyrektor MDK-u Barbara Zielińska
wręczyła nagrody dyrektora najzdolniejszym
tancerzom. Dziękowała też choreografkom
za pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi
oraz rodzicom za systematyczność i dobrą
współpracę z nauczycielkami.

gdzie trzy zespoły wystąpią też o godz. 10 następnego dnia; 27 sierpnia na godz. 12 – równolegle
na dwóch scenach – pod bazyliką i na rynku
zaplanowano koncert gości zagranicznych, zespołów polskich oraz grup tanecznych i wokalnych
Ogniska Pracy Pozaszkolnej – zespołu Przygoda,
bo w takiej formule działa nasz eksportowy
zespół. Po południu zaplanowano też koncert
w Kamieniu. 28 sierpnia dla gości przewidziano
wycieczki po regionie, o godz. 19 zaśpiewają
dla nich zespoły wokalne Przygody, a w tym
dniu odbędą się jeszcze warsztaty artystyczne;
29 sierpnia o godz. 20 – spotkanie narodów,
czyli impreza pożegnalna w hotelu Politański.
Goście wyjadą z Rybnika 30 sierpnia. Ponieważ
do jubileuszowych uroczystości zostało jeszcze
sporo czasu, wszystkich zainteresowanych odsyłamy do plakatów i informacji medialnych, które
będą zawierać aktualny program jubileuszowego
festiwalu.
(r)

drugiej edycji Międzynarodowego biennale na małą
formę graficzną „Między
czernią a bielą”. Tytuł konkursu nawiązuje do tradycyjnej w grafice czerni i bieli,
a podtytuł – „Elfy, skrzaty i wróżki, czyli dobre
duszki” miał zainspirować młodych ludzi do
sięgnięcia po techniki grafiki warsztatowej
w postaci druku wypukłego, wklęsłego
i płaskiego. Na biennale napłynęły 1393 prace
wykonane przez młodzież w wieku od 12 do 25
lat ze 158 placówek m.in. z Rosji, Czarnogóry,
Izraela, Tajlandii, Indii, Chin, USA oraz Polski.
Jury konkursu – Franciszek Nieć, Katarzyna
Sekulska i Milada Więckowska – przyznało 10
nagród, 20 wyróżnień i 100 prac zakwalifikowało do pokonkursowej wystawy. Nagrody

cami byli wszyscy uczestnicy, którzy doskonale
się bawili i wykazali się dużą kreatywnością
i pomysłowością, co podkreśliła organizatorka
gry, nauczycielka w V LO i MDK-u Ewa Klonowska, liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej.
To właśnie uczniowie V LO, uczestnicy zajęć
Po raz piąty w Rybniku odbyła się filmo- w tej pracowni, opracowali scenariusz całej osobiście odbierali laureaci pierwszych miejsc –
wa gra miejska, tym razem pod hasłem gry, przygotowali zadania konkursowe i prze- Katia Lazar z Mińska i Karol Kociach z Rzeszowa
„Śledztwo doskonałe”. Uczestnicy wcielili prowadzili całą filmową zabawę (na zdj.).
oraz zdobywczynie drugiego miejsca – Olena
się w role detektywów rozwiązujących
Kalczuk i Solomija Dorosz ze Lwowa. Wystawę
zagadkę tajemniczych zbrodni. Inspiracją
można oglądać w MDK (ul. Broniewskiego) do
2 czerwca w Młodzieżowym Domu Kul- 31 sierpnia.
do zadań były polskie filmy, m.in.: „Ziarno
prawdy”, „Demon”, „Ostatnia rodzina”, czy tury odbyło się uroczyste podsumowanie
(S)

Zagrali filmowo

Między czernią a bielą
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W dwóch kolejnych odsłonach cyklu koncertów edukacyjnych „Filharmonia jest dla Ciebie” 9 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej wzięło udział
kilkuset uczniów z kilku rybnickich szkół podstawowych i gimnazjów.
Filharmonia Rybnicka oraz prowadzący ją Sławomir Chrzanowski, dyrygent,
prelegent muzyczny, a na potrzeby cyklu i pedagog w jednym, przybliżyli młodej
publiczności suitę, czyli złożoną z kilku lub kilkunastu części cykliczną formę
instrumentalną, najczęściej o charakterze tanecznym. Orkiestra wykonała
m.in. najpiękniejsze fragmenty opery „Carmen” Bizeta, baletu „Dziadek do
orzechów” Piotra Czajkowskiego, ilustracji do dramatu Ibsena „Peer Gynt”
Edwarda Griega, czy suitę Bacha. Prowadzący tonował żywiołowe zachowanie
szczególnie młodszej publiczności, przypominając o zasadach zachowania się
w sali koncertowej. — Słuchając, zamknijcie oczy i otwórzcie serca, a emocje
wyrażajcie po wybrzmieniu utworu — mówił. W grupie starszej można było
dojrzeć prawdziwych melomanów, którzy wyjątkowość spotkania ze sztuką
wysoką podkreślili eleganckim strojem.
— Nowością prowadzonego od ubiegłego cyklu są ankiety, w których młodzież, obok zaznaczenia płci i wieku, wyraża opinię o kulturalnym wydarzeniu,
w którym uczestniczy — powiedziała Jolanta Sobczak-Smołka z Towarzystwa

Joanna Sobczak

Muzyczna edukacja

W suicie Bacha solo na flecie wykonała Barbara Śrubarz

Muzycznego im. Braci Szafranków, które jest inicjatorem, a wraz z wydziałem
edukacji urzędu miasta i TZR, organizatorem koncertów. Po dwóch kolejnych,
planowanych na 13 września koncertach, ankiety z komentarzem trafią z powrotem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dotacje,
tzw. granty, umożliwiają ich organizację. Pozytywna ocena koncertów przez
młodych słuchaczy będzie miała być może wpływ na przyznanie dotacji na
kontynuowanie cyklu.
(r)

Teatr pełen Beatlesów
Zaczęło się od rozbicia świnki-skarbonki, z której ośmioletni Piotrek Metz wyjął
4,50 zł, by kupić dźwiękową pocztówkę z nagraniem piosenki „Help”. — To była
moja pierwsza beatlesowska płyta, która zapoczątkowała wieloletnią, niezwykłą przygodę
— mówił dziennikarz radiowej Trójki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie spotkali
się fani Beatlesów, aby wysłuchać koncertu zorganizowanego z okazji 50. rocznicy
wydania przez zespół legendarnej płyty „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.
— Nigdy wcześniej ani nigdy później nie było takiej sytuacji, by świat niemal wyłącznie
słuchał wtedy jednej muzyki, z tej właśnie płyty — zauważył znany radiowiec.
saksofonowego Four Brothers, w którym zagrał
też dyrektor TZR Michał Wojaczek. Najbardziej
zaskakujące wersje utworów Beatlesów przygotował
hiphopowiec Metrowy, wspólnie z innym niekonwencjonalnym rybnickim muzykiem Tomaszem
Manderlą, a cały koncert wzbogaciły wspomnienia i
ciekawostki dotyczące utworów i zespołu serwowane
przez Piotra Metza, który dzielił się z publicznością
również osobistymi przeżyciami. — W 1979 roku
wpadłem na dość dziwny pomysł, żeby napisać do Johna Lennona, a on wpadł na jeszcze dziwniejszy – i mi
odpisał. Wtedy jego słowa
na pocztówce „Keep on
rockin’” miały dla mnie
symbolicznie znaczenie,
bo wyleciałem ze studiów,
więc przetłumaczyłem je
sobie jako „Nie poddawaj
się, rób swoje, trzymaj
się”. Tej rady słucham
do dziś — mówił Metz.
Opowiedział też o spotkaniach z pozostałymi
członkami legendarnej
grupy i o koncercie Paula
McCartneya w WarszaSabina Horzela-Piskula

Przypomniano ją 1 czerwca, dokładnie pół wieku od
jej wydania. — Nie lubię coverów Beatlesów z wyjątkiem
piosenki „With a little help from my friends” Joe Cockera oraz wersji, jakie zostaną zaprezentowane tego
wieczoru — kurtuazyjnie zapowiedział Piotr Metz.
Publiczność wysłuchała więc wszystkich 13 piosenek
z płyty „Sierżanta Pieprza...” w nowych aranżacjach
zespołów Supersonic, Carrantuohill, South Silesian
Brass Band, kwartetu Dolce Far Niente oraz wokalistki Karoliny Filec, pianisty Jarosława Hanika
i gitarzysty Andrzeja Trefona, a także kwartetu

Adam Drewniok, Piotr Metz, Piotr
Bukartyk i Michał Wojaczek – to
m.in. dzięki nim rybniczanie przeżyli niezapomniany beatlesowski wieczór
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wie w 2013 r., przy którym pracował. Pamiętny
występ oklaskiwał też Adam Drewniok, jeden
z pomysłodawców rybnickiego wieczoru, miłośnik
czwórki z Liverpoolu, na co dzień muzyk zespołu
Carrantuohill, którego życiorys w ciekawy sposób
splata się z Beatlesami. Rybniczanin urodził się
w dniu, gdy zespół zagrał koncert w Odeon Cinema
w Leeds, ożenił w rocznicę wydania płyty „Revolver”,
a jego dwie córki przyszły na świat w kolejne rocznice
występu Beatlesów w Ipswich oraz w Radiu Luxembourg. A zainteresowanie zespołem rozpoczęło się
od przypinki ze zdjęciem „jakiegoś długowłosego
pana” o nazwisku Paul McCartney. — Nie był piłkarzem ani żużlowcem, ale muzykiem, więc musiałem
dowiedzieć się czegoś o nim i o zespole. Kiedy byłem
uczniem rybnickiej „Budowlanki”, ciągnęło mnie do
gitary, a wiedzę muzyczną czerpałem m.in. z radiowej
Trójki, gdzie usłyszałem, że Beatlesi to nie tylko „Yeah,
yeah, yeah”, ale też „A day in the life”, „Because”, czy
„Helter skelter”. Całe technikum wiedziało, że zbieram
wszystko, co dotyczy Beatlesów – płyty, kasety, wycinki z
gazet, nuty... A od kiedy gram koncerty z Carrantuohill
w Polsce, Europie i w USA, przywożę stamtąd wszystko,
co ma związek z Beatlesami, między innymi po to, aby
pokazywać je na takich wystawach — zachęcał Adam
Drewniok do oglądania kolekcjonerskich pamiątek
związanych z zespołem na wystawie towarzyszącej
koncertowi. Uczestnicy jubileuszowego koncertu,
urodzeni dokładnie przed 50 laty, otrzymali na pamiątkę płyty Carrantuohill. — Planujemy kolejne tego
typu koncerty, bo ten pierwszy pokazał, że mamy wielu
muzyków i twórców, którzy chcą brać udział w takich
nietuzinkowych wydarzeniach i przygotowywać nowe
aranżacje, a publiczność potwierdziła, że warto takie
wyzwania podejmować. Myślimy więc o kolejnych
historiach płyt, nie tylko Beatlesów, ale też polskich
wykonawców — podsumowuje Michał Wojaczek,
dyrektor TZR. Niewykluczone, że kolejny koncert
odbędzie się na dachu jednej z galerii handlowych,
jak planował Piotr Bukartyk. — Tym razem się nie
udało, ale może jeszcze wrócimy do tego pomysłu? —
mówi.
Sabina Horzela-Piskula
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Kwiaty lata w teatrze
Tradycyjnie podczas wakacji Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów zaprasza na dwie międzynarodowe wystawy florystyczne.
W lipcu w TZR będzie można podziwiać okazałe lilie, z kolei w sierpniu swe wdzięki roztoczą tam dorodne dalie i mieczyki. Wystawcy
z Polski i z zagranicy przygotują oryginalne kompozycje, pokażą
też najpiękniejsze okazy wielobarwnych roślin, które wyhodowali
w tym roku. Podczas wystaw będzie można odwiedzić stoiska
tematyczne, wziąć udział w loteriach fantowych, a także zakupić
książki o tematyce florystycznej, sadzonki do własnego ogródka,
a po zakończeniu prezentacji również wystawowe eksponaty po
promocyjnych cenach.
XXVII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych
z Lilią – sobota, 8 lipca od 10 do 18; niedziela, 9 lipca od 10 do 17
XX Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji
Kwiatowych – sobota, 12 sierpnia od 10 do 18; niedziela, 13
sierpnia od 10 do 17

Pikniki w środku lata
Wakacyjne pikniki na Kampusie przy ul. Rudzkiej 13. W programie dwóch spotkań w plenerze m.in.: warsztaty artystyczne dla
dzieci, gry i zabawy dla rodzin, spotkania muzyczne z warsztatami
głosowo-oddechowymi, które poprowadzi Mariola Rodzik-Ziemiańska, laboratorium trzaskodźwięków, budowa instrumentów
muzycznych z materiałów przeznaczonych do recyklingu oraz
improwizacje na instrumentach elektronicznych. Tradycyjnie nie
zabraknie też stref: ciszy, książki i gastronomicznej. Organizatorem
pikników jest TZR, stowarzyszenie instytut społeczny „Silesia”,

POLECA!

Stowarzyszenie Uwagi ARTe oraz Port Sztuki.
niedziela, 9 lipca i 13 sierpnia od godz. 10

45 lat z Przygodą
Uroczysta gala z okazji jubileuszu 45-lecia Zespołu Tańca
Ludowego „Przygoda”. Jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych zespołów tanecznych w regionie będzie świętował swój
jubileusz w towarzystwie zaprzyjaźnionych grup folklorystycznych
z całego świata. Więcej o jubileuszu Przygody na str. 40.
25 sierpnia, piątek, godz. 17 			
(D)
Poniedziałkowe seanse dla starszych
i młodszych wielbicieli dobrego kina.
Seanse rozpoczynają się o godz. 13,
bilety w cenie 8 zł.
• 26 czerwca – „Dalida. Skazana na
miłość” (reż. Lisa Azuelos).
Na kolejne projekcje Kino Seniora
i DKF Ekran zapraszają po wakacjach

Kulturalnym skrótem

w W Domu Kultury w Chwałowicach ustawiono regał „Mobilnej
książki”. Każdy może wzbogacić go własnymi przeczytanymi już
książkami, ale może też zabrać wybraną książkę do domu lub
też skorzystać z czytelniczego kącika i na miejscu zagłębić się
w lekturze. Dostępne są m.in. bajki, książki kulinarne, powieści
oraz czasopisma.

Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

W okresie od 3 do 28 lipca oraz od 28 sierpnia
do 1 września klub otwarty w godz. 10.00-13.00
W okresie od 31 lipca do 27 sierpnia przerwa wakacyjna

DKK w lipcu i sierpniu
W czasie wakacji filia nr 2 rybnickiej biblioteki
zaprasza na dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Spotkania odbędą się o godz.
16 w siedzibie filii przy ul. Zebrzydowickiej 30. Pierwszą rozmowę
zaplanowano na 27 lipca, a jej
tematem będzie powieść Charles
Martin pt. „W pogoni za świetlikami”. Książka opowiada historię reportera, który zajmuje się sprawą porzuconego
chłopca. Mężczyzna decyduje się zaopiekować
dzieckiem; los chłopca jest mu bliski, bo sam
wychowywał się w rodzinie zastępczej. Ta znajomość będzie dla każdego z nich punktem wyjścia do poszukiwania własnej tożsamości.
31 sierpnia klubowicze sięgną po książkę
Arnhild Lauveng pt. „Byłam po drugiej stronie
lustra”, podejmującą trudny temat schizofrenii.
Lektura jest niezwykle autentyczna: autorka
relacjonuje swoje przeżycia zarówno z czasu
choroby, jak i z perspektywy psychologa klinicznego i psychoterapeuty (dziś Lauveng zajmuje
się profesjonalną pomocą chorym).
Serdecznie zapraszamy!
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Kalejdoskop kulturalny
Sabina Horzela-Piskula

ŻYCIE W SŁONECZNIKACH. 22 lata temu po raz pierwszy sięgnęła po pastele. Miała
namalować rabatę róż, ale to innym kwiatom pozostała wierna do dziś. — Zdecydował
bukiet słoneczników i aksamitek, jaki 22 lata temu dostałam w szpitalu od mojego męża
i młodszego syna. Kwiaty pochodziły z naszego ogrodu i wyglądały tak urokliwie, że nie
chciałam, aby zwiędły bezpowrotnie, więc zaniosłam je do pracowni plastycznej, prowadzonej przez artystę Dariusza Gierdala w Szpitalu Uzdrowiskowym w Ustroniu, aby
posłużyły uczestnikom terapii zajęciowej jako „model”. Ale pan Dariusz przekonał mnie,
abym sama spróbowała je namalować — wspominała Maria Kulawik podczas wernisażu
„Życiorys w słonecznikach” 8 czerwca w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie
spotkała się z Dariuszem Gierdalem, ale też z wieloma przyjaciółmi, znajomymi, rodziną
oraz miłośnikami jej talentu. — Dzięki słonecznikom potrafię pokazać wszystkie bliskie
mi uczucia i przeżycia – te szczęśliwe, ale i te trudne. Myślę, że słonecznik jako jeden
z nielicznych kwiatów najlepiej oddaje stany ludzkiego ducha — mówiła. Na wystawie,
którą można oglądać jeszcze tylko do 27 czerwca, znajdziemy 40 słonecznikowych prac
z różnych lat. Mieszkanka pobliskich Ornontowic najbardziej lubi cykl „Przemijanie”.
Marcin Troszka

KOPPELIA NA DZIEŃ DZIECKA. — Przygotowania ruszyły podczas zorganizowanego
w ubiegłe wakacje obozu treningowego — mówi Izabela Barska-Kaczmarczyk ze Studia Tańca
„Vivero”, które 4 czerwca wystawiło w Teatrze Ziemi Rybnickiej premierę spektaklu tanecznego
„Koppelia”. Bajka powstała na podstawie libretta baletu romantycznego „Coppelia” i opowiada
historię damy „o wielkim umyśle”, która nie mając własnych dzieci, tworzy fabrykę zabawek
i uszczęśliwia inne. — Przedstawienie ze współczesną, neoklasyczną, a nawet popową muzyką,
nawiązuje do baletowego wzorca. Podaliśmy go w nowoczesnej i atrakcyjnej dla najmłodszych
formie — wyjaśnia Izabela Barska-Kaczmarczyk. Na scenie wystąpiło kilkadziesiąt młodych
i nieco starszych tancerek, a w postać tytułowej bohaterki wcieliła się Daria Motyka. Przygotowania okazały się dużym wyzwaniem, bo dzieci, które dotąd tańczyły w turniejach tańca
sportowego, musiały wykrzesać z siebie również umiejętności aktorskie. — Nasi tancerze
są przyzwyczajeni do intensywnych treningów, ale praca przy spektaklu tanecznym była
wyjątkowa i związana z innymi emocjami — wyjaśnia Izabela Barska-Kaczmarczyk, która
wyreżyserowała bajkę. Za choreografię odpowiedzialna była Patrycja Misiewicz, instruktorka
z Vivero, które prawdopodobnie jesienią po raz kolejny wystawi swój spektakl na scenie TZR.

Przemysłowe (foto)fascynacje
Co przedstawia zdjęcie zatytułowane „Głodne ptaki”? Wbrew pozorom nie jest to
gniazdo z pisklętami. — To budynek urzędu w niewielkiej miejscowości Kolasin w Czarnogórze.
Wyszukaliśmy go w internecie i pojechaliśmy tam specjalnie, by go sfotografować. Jesteśmy
z mężem architektami, stąd nasze zainteresowanie tak nietypowymi budynkami — mówi
krakowianka Agnieszka Potocka-Makoś, jedna z laureatek 11. edycji Międzynarodowego
Konkursu Fotografii Przemysłowej i Industrialnej „Foto-Pein” w Chwałowicach.
stawia detale m.in. fragment siatki oraz wentylatora
w elektrociepłowni. W fotografii industrialnej trzeba
„mieć oko”, ale czasem to po prostu brudna praca,
gdyż często, robiąc zdjęcie, trzeba się położyć w kałuży czy przecisnąć się przez jakąś dziurę — mówi
Teresa Solarz. W trzeciej konkursowej kategorii
– future – zwyciężyła Natalia Borowicz
z Bielska-Białej, autorka
cyklu „Schody
do nieba”, która jednak nie
wzięła udziału
w uroczystości
rozdania nagród
Sabina Horzela-Piskula

Agnieszka Potocka-Makoś zwyciężyła w kategorii architektura, a w kategorii industrii I miejsce zajęła Teresa Solarz z Sosnowca za cykl „Elements”.
— To efekt projektu „Industrialne piękno Zagłębia”,
w ramach którego obfotografowaliśmy kilkanaście
zakładów przemysłowych. Nagrodzony tryptyk przed-

w Domu Kultury w Chwałowicach, gdyż uczestniczyła w kolejnym fotograficznym plenerze. Konkurs podsumowano 10 czerwca, po raz pierwszy
łącząc imprezę w Chwałowicach z odbywającą się
w tym dniu w mieście Industriadą. I jak zapowiedziała dyrektor DK Beata Tomas, w przyszłorocznym Foto-Pein będzie obowiązywać dodatkowa
kategoria konkursowa: obiekty na szlaku zabytków
techniki. Jak mówiła pomysłodawczyni konkursu
Izabela Nietrzpiel, w tej edycji wzięło udział prawie
60 osób, które przysłały ponad 200 zdjęć. Wzbogacą one liczące już ponad kilka tysięcy fotografii
cyfrowe archiwum miejsc i budynków, z których
część dziś już nie istnieje. — Wbrew pozorom temat
się nie wyczerpuje i czasem z przykrością musimy
odrzucać zdjęcia, które wcale nie są złe, jednak na
wystawę zawsze wybieramy te najlepsze. Przesyłane
na konkurs propozycje są różne – od zdjęć wielkoprzemysłowych hal po drobne industrialne detale,
wykonywane obiektywem makro — mówił Zbigniew
Podsiadło, jeden z jurorów konkursu, podczas uroczystego podsumowania Foto-Pien. Jego ciekawą
częścią był zdjęciowo-muzyczny pokaz muzyka
i kompozytora Tomasza Manderli, wykorzystujący
prace nadesłane na konkurs. Industrialne zdjęcia
w chwałowickim Domu Kultury można oglądać do
3 lipca.
(S)

Laureatki 11. edycji międzynarodowego konkursu fotografii przemysłowej i industrialnej FotoPein
– Agnieszka Potocka-Makoś i Teresa Solarz, wraz z jurorem Zbigniewem Podsiadło i wyróżnioną
Jadwigą Grzyb (pierwsza z prawej)

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

43

Abecadło Rzeczy Śląskich

Wice czasów powstań śląskich
Dokładnie 95 lat temu, po powstaniach śląskich, część ziem śląskich przyłączano do Polski. Jak zaś chodzi o nasze miasto,
to główne uroczystości przejmowania Rybnika przez władze polskie rozpoczęły się w poniedziałkowy poranek 3 lipca 1922 roku
(Uwaga! W tym roku 3 lipca to też poniedziałek). Do miasta wkroczył oddział Wojska Polskiego, na ratuszu zatknięto narodową
flagę, rozpoczęły się uroczyste przemowy... Chętnych do obejrzenia tej uroczystości było tak wielu, że nie mieścili się na rynku.
Lata 1919-1922 to wyjątkowo gorący moment
górnośląskiej historii, charakteryzujący się – delikatnie mówiąc – polsko-niemieckim sporem
o rząd dusz Ślązoków. Dzisiaj jednak proponuję
spojrzenie na to zagadnienie w nietypowy sposób.
Od strony wiców, czyli żartów. Bo w tym okresie
powstań śląskich działało kilka satyrycznych gazet,
które agitowały z pomocą humoru.

Ligoń. Śląski „Kocynder” był prawdziwym hitem
i to od samego powstania w czerwcu 1920 roku aż
do roku 1922. Następnie z przerwami wychodził
do 1958 roku.
W pierwszym okresie swego istnienia „Kocynder” prezentował teksty po polsku i po śląsku, zaś
najbardziej czytelnicy czekali na rysunkowe wice
oraz na stałe opowieści, których autorzy podpisywali się pod pseudonimami: Hanys Kocynder,
Wice niemieckie
klachula Róźla Pyscycka, grający na harmoszce
Największą niemieckojęzyczną gazetą satyryczWice polskie
Gustlik, buks Francek Fyrtok albo Walek Brózda.
Za przyłączeniem Śląska do Polski namawiała A oto niektóre wice z „Kocyndra” z lat 1920/1922.
ną, która w okresie powstań śląskich namawiała
Ślązoków do pozostania lojalnymi wobec Niemiec, gazeta „Kocynder” – co znaczy dowcipniś – gdzie Zachowano oryginalną pisownię:
był „Pieron”, wydawany najpierw w Berlinie, w podtytule było jeszcze napisane: „Czasopismo
a potem w Głogówku i Gliwicach. A tytuł „Pieron” wesołe –górnośląskie. Wychodzi kiedy chce
Synek do ojca: — Tatulku, co to je pieron?
wziął się stąd, że Niemcy tak właśnie potocznie i może”. Wydawano go kolejno w Bytomiu,
Ojciec: — Jak powiem pieron i zrobia smutno
mówili na Ślązoków. Gazeta ta była niemiecką w Mikołowie i ostatecznie w Katowicach. Redak- mina – to kajś uderzyło. Jak powiym pieron i wyodpowiedzią na popularność śląskiego pisma torem i szefem artystycznym, który miał największy pluja się – to je gazeta, którą nazywa się „Pieron”.
satyrycznego „Kocynder”, które z kolei agitowało wpływ na charakter tej gazety, był słynny Stanisław Jak powiem pieron a zgrzytna zębami – to to je
Niemiec, a jak sie łośmieja – to jest to jakiś wesoły
nasz człowiek.
za powrotem Śląska do Polski. Chociaż „Pieron”
wydawany był na wyższym poziomie technicznym
niż „Kocynder”, to jednak miał bardzo małe
oddziaływanie na społeczność śląską. Głównie z
powodu tradycyjnie już kiepskiego poczucia humoru wśród Niemców. A właściwie zamiast wiców to
w tej gazecie była czysta propaganda albo rysunki
mające szyderczo wyśmiewać Polskę, przedstawiając ją np. jako wściekłego psa czy Kaina-mordercę.

***
Zeflik: — Niemcy godają, że Śląsk już siedymset
lat do Niemiec należy.
Francek: — To też już największy czas, żeby
znowu do Polski wrócił.
***
— Co się stało, gdy wyszedł Kocynder?
— Cysorz Wiluś rozpoczął naukę języka polskiego, by móc czytać tego Kocyndra, zwłaszcza gdy
zobaczył w nim swoja fotografio.
***
Francek: — Czy ty wiysz Karlik, jaka jest różnica
między chrabąszczem a niymieckim policmajstrym?
Karlik po namyśle: — Niy wiym!
Francek: — Chrabąszcz je bronotny i sro na
zielono a niymiecki policmajster je zielony i sro
na bronotno.
„Kocynder” z marca 1921 roku. Na okładce ludzie topią marzannę,
która ma kształt niemieckiego żołnierza

Wic z „Kocyndra”: Grillowanie orła z niemieckiego godła
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Niemiecka gazeta „Pieron” z lutego 1921 roku. Na okładce
widzimy Polaka z „krwią na rękach”

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Satyra przedstawiająca skuteczność gazety „Kocynder” w pozbywaniu się ze Śląska niemieckich
urzędników wraz z czarnym niemieckim orłem, który ucieka kulawy i bez piór
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Złote Gody

Czas refleksji i jubilatów
— Podsumowania to czas refleksji nad tym, co było, ale też nad przyszłością. Cieszcie się dorobkiem waszego życia,
a także z dni, które jeszcze przed wami — mówił prezydent Piotr Kuczera do par małżeńskich świętujących 30 maja
jubileusz Złotych Godów.
12 par małżeńskich, które przed pięćdziesięciu
laty złożyły sobie małżeńską przysięgę, przyjęło
w siedzibie zespołu Przygoda gratulacje od prezydenta Piotra Kuczery oraz odebrało medale za
długoletnie pożycie przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wśród wyróżnionych
małżonków byli m.in. państwo Halina i Henryk
Gleichowie, którzy poznali się w autobusie jadącym z Rydułtów do Rybnika. — Byłam wtedy
taka młoda! — wspomina pani Halina. — To
było przeznaczenie, bo mój przyszły mąż dosiadł się
do mnie, mimo że w autobusie było wiele innych
wolnych miejsc.
Ślub odbył się po roku od wspólnej przejażdżki,
a młodzi małżonkowie zamieszkali w rybnickiej Ligocie, skąd pochodzi pani Halina. Tu wybudowali
dom i doczekali się córki oraz dwóch wnuczek.

Budowę domu i wychowywanie dziecka łączyli
z pracą zawodową. — Kosztowało nas to wiele
czasu, poświęcenia i wyrzeczeń, tym bardziej
że kokosów nie zarabialiśmy. Po latach wiemy,
że w życiu trzeba przetrwać różne trudne sytuacje,
czasem zagryźć zęby, zapłakać, a nawet zakląć —
mówią zgodnie. Pan Henryk pracował w kopalni
Anna w Pszowie, a potem w Rybnickich Zakładach
Naprawczych. Pani Halina przez czterdzieści
lat była protokolantką w Sądzie Rejonowym
w Rybniku. O swej pracy – wymagającej skupienia, refleksu i precyzji, ale też interesującej,
bo związanej z ludzkimi losami, mogłaby opowiadać godzinami. — Pisałam na maszynie, nie
patrząc na klawiaturę, obsługiwałam rozprawy,
które prowadzono w różnych wydziałach. Sprawy
o alimenty, rozwodowe albo o ustalenie ojcostwa

często trwały nawet cztery godziny, a ja pisałam
i pisałam… — wspomina. Uczestniczyła w tysiącach rozpraw, była świadkiem wielu dramatów,
z których niektóre do dzisiaj przechowuje
w pamięci: — Choćby sprawa śmierci chłopca
uduszonego w parku w Boguszowicach. Nie zapomnę też mężczyzn płaczących podczas rozwodów.
Niektórych było mi bardzo żal — dodaje.
30 maja wspólnie z państwem Gleichami
świętowali również: Jadwiga i Józef Afanasiew,
Janina i Zygmunt Duplagowie, Maria
i Norbert Dyrczowie, Hildegarda i Józef
Filcowie, Krystyna i Bronisław Głódowie,
Ewa i Wiesław Jędrzejewscy, Janina i Andrzej
Kubatowie, Łucja i Fryderyk Kuźnikowie,
Łucja i Alojzy Matusikowie, Aniela i Zygfryd
Szwedowie oraz Irena i Jerzy Tomasowie. (D)

Na zdj. od lewej: Łucja i Alojzy Matusikowie, Ewa i Wiesław Jędrzejewscy, Irena i Jerzy Tomasowie, Aniela i Zygfryd Szwedowie, Janina i Andrzej Kubatowie oraz Łucja i Fryderyk Kuźnikowie

Na zdj. od lewej: Jadwiga i Józef Afanasiew, Janina i Zygmunt Duplagowie, Halina i Henryk Gleichowie, Maria i Norbert Dyrczowie, Hildegarda i Józef Filcowie oraz Krystyna i Bronisław Głódowie.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Angelika Naczyńska-Lyp. 						
Zdjęcia: Wacław Troszka
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Nasi
dzielnicowi

asp.szt. Roman Harbaczewski

Komendant rybnickiej policji insp. Teofil Marcinkowski zachęca mieszkańców do
współpracy z dzielnicowymi, czyli policjantami przypisanymi do konkretnych dzielnic
i obszarów miasta.
To ich należy informować o wszelkich zagrożeniach oraz uciążliwych i niepokojących
sytuacjach, występujących w naszym otoczeniu, o problemach sąsiedzkich czy złym oznakowaniu ulic. By ten kontakt ułatwić, w trzech kolejnych wydaniach „GR” przedstawimy
sylwetki wszystkich rybnickich dzielnicowych, z którymi mieszkańcy mogą się skontaktować
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila.

telefony: 32 429 53 56 lub 723 651 530
e-mail: dzielnicowy.rybnik.7@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica Maroko-Nowiny – ulice:
Budowlanych (41-83),
Bema, Wieczorka,
Kardynała Kominka (3-53), Obrońców
Rybnika, Orzepowicka,
Wandy, Broniewskiego
(23-25), Zebrzydowicka (52-76)

mł.asp. Jarosław Nosek

sierż.szt. Maciej Zart

asp.szt. Artur Woźnica

telefony: 32 429 53 54 lub723 651 531
e-mail: dzielnicowy.rybnik.14@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnica Niedobczyce – ulice: Akacjowa, Puszkina, Barbary,
Barbórki, Adamskiego,
Andersa, Górniczego
Stanu, Górnośląska (1155), Hetmańska (167), Paderewskiego, Jabłoniowa, Woronicza,
Zamojskiego, Rymera,
Karlika, Lotników, Modrzewiowa, Obrońców
Pokoju, Odległa (1-55), Olszycka, Pokładowa, Słowiańska, Konarskiego (89-153 i 90154), Worcella, Sztygarska, Szybowa, Weroniki, Wiertnicza, Kadłubka (1-15 i 2-10),
Orkana, Warneńczyka, Wodzisławska (230364), Wyrobiskowa, Związkowa,Żwirowa.

telefony: 32 429 53 54 lub 723 651 141
e-mail: dzielnicowy.rybnik.2@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: centrum – ulice:
3 Maja (1-31), Mickiewicza, Staiera, Bolesława
Chrobrego (9-41 i 16-20),
Byłych Więźniów Politycznych, Dróżka Profesora
Libury, Gliwicka (2-14),
Wieniawskiego, Hutnicza,
Białych, Kochanowskiego,
Matejki, Chalotta, Kraszewskiego, Klasztorna (10-16), Ks. Szafranka,
Łony (1-11), Basisty, Mikołowska (4-74), Na Górze
(6-22), Plac Jana Pawła II, Plac Teatralny, Plac
Wolności (1-10), Powstańców Śl., Saint Vallier,
Staszica, Stroma, Strzelców Bytomskich, Sybiraków, Kościuszki, Tęczowa, Wita Stwosza, Łokietka, Wojska Polskiego, Wysoka, Żwirki i Wigury.

telefony: 32 429 53 59 lub 723 651 191
e-mail: dzielnicowy.rybnik.10@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice:
Nowiny, Orzepowice
- ulice: Azaliowa, Begonii, Borki, Borowa,
Bratków, Chryzantem,
Długa, Dzikiej Róży,
Energetyków, Floriańska (16-36 i 9-21),
Gerberów, Goździków,
Góreckiego, Jaskrów,
Konwalii, Liliowa, Łączna, Nad Zalewem,
Osiedle Krakusa (1-27 i 14-122), Pelargonii,
Piastowska, Piwonii, Rudzka (127-249 i 136224), Słonecznikowa, Stokrotki, Storczyków,
Topolowa, Tulipanów, Wawelska, Wierzbowa (41-57 i 38-44), Żołędziowa.

st.sierż. Bartosz Przybylski

mł.asp. Angelika Strzebinczyk

asp.szt. Łukasz Tymoczko

telefony: 32 429 53 53 lub 723 651 298
e-mail: dzielnicowy.rybnik.11@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Kuźnia
Rybnicka, Chwałęcice, Stodoły – ulice: Batalionów
Chłopskich, Czecha, Cisowa, Dworska, Ekonomiczna, Gen. Sadowskiego,
Golejowska, Grodzka, Gzelska, Marusarzówny, Dobosza, Jaworowa, Karłowa,
Ks. Szramka, Ks. Szwedy,
Kuźnicka, Lechicka, Legionów, Lipowa (59-71 i
58-78), Łabędzia, Mglista, Pniowska, Podmiejska,
Polan, Rudzka (251-469 i 244-456), Rybacka,
Stalowa, Czarnieckiego, Strefowa, Szeroka, Św.
Maksymiliana, Wiosenna, Zwonowicka, Żaglowa.

telefony: 32 429 53 57 lub 723 651 187
e-mail: dzielnicowy.rybnik.15@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Dzielnica: Niewiadom
– ulice: Bolesława Śmiałego, Dąbrowy, Mruli,
Frontowa, Narutowicza
(103a-151), Grota-Roweckiego (13a-13e),
Morcinka, Mościckiego,
Chodkiewicza, Szymanowskiego, Ks. Bończyka, Ks. Skargi, Zamenhofa, Janasa, Niewiadomska, Orzechowa,
Mojżesza, Semana, Przyjemna, Raciborska
(231-279 i 210-268), Racławicka, Rozstajna,
Skalna, Sportowa, Staromiejska, Batorego,
Tomasza Zana, Torowa, Ustronna, Zakole.

telefony: 32 429 53 59 lub 723 651 533
e-mail: dzielnicowy.rybnik.9@rybnik.
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Chabrowa, Zebrzydowice
– ulice: Kwiotka, Basztowa, Brzozowa, Chabrowa, Norwida, Daleka,
Pilarczyka, Gajowa,
G łu ch a, Gr an ic z na ,
Kasztanowa, Kosów,
Krzywa, Zdrzałka, Majowa, Buhla, Malinowa, Malwowa, Przedmieście, Raciborska
(122-208), Równa, Sowia, Świerkowa,
Wiatraczna, Wincentego Pola, Zebrzydowicka (90-223)
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Jak maszerować?

Nordic walking to coraz popularniejsza forma rekreacji. Z kijkami chodzą młodzi
rybniczanie i ci z nieco bardziej zaawansowanym PESEL-em. Stąd u progu wakacji
mł.asp. Wojciech Pielczyk
kilka praktycznych porad Pawła „Spacermistrza” Mitury-Zielonki, prowadzącego
telefony: 32 429 53 58 lub 723 651 224
pod auspicjami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Akademię nordic walkingu,
e-mail: dzielnicowy.rybnik.12@rybnik.
jak również prezesa Rybnickiego Klubu Nordic Walking. Jak podkreśla, to forma
ka.policja.gov.pl
rekreacji dla osób w każdym wieku, a spacerować z kijkami możemy zacząć
Rewir: dzielnice: Golepraktycznie z dnia na dzień.
jów, Kamień, Ochojec,
Grabownia – ulice: Gierymskiego, Szewczyka,
Arki Bożka, Bartników,
Kuglera, Chwałęcicka,
Cystersów, Dożynkowa, Falista, Sikorskiego, Gliwicka (181-333
i 198-324c), Głogowa,
Gminna, Gontowa, Hotelowa, Imbirowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kalinowa,
Komisji Edukacji Narodowej, Krajobrazowa,
Książenicka, Księdza Pojdy, Laurowa, Leszczyńska, Lisia, Łowiecka, Łukowa, Magnolii,
Makowa, Dudka, Milenijna, Miła, Młynek,
Morwowa, Okrężna, Oliwkowa, Hanaka, Pilchowicka, Podgórna, Podhalańska, Poremby,
Północna, Pryszczyny, Pszenna, Robotnicza,
Rybnicka, Sąsiedzka, Sienna, Skowronków, Św. Huberta, Boya-Żeleńskiego, Bieli,
Brzozy, Turystyczna, Tylna, Uczniowska,
Walecznych, Wieżowa, Wiklinowa, Poloczka,
Wilcza, Willowa, Wiosny Ludów, Wiślana,
Wodnika, Wypoczynkowa, Za Wiaduktem,
Nałkowskiej.

węglowego są lżejsze, ale i bardziej elastyczne.
Jeśli kijek z aluminium nam się wygnie, to nic
Kupując kije do chodzenia rekreacyjnego,
z tym już się nie da zrobić. Kije jednoczęściowe są
sprawdzamy, czy opierając je o ziemię, mamy
też na ogół wyposażone w dobrą, profesjonalną
zachowany kąt prosty w zgiętym łokciu. Ważne, by
rękawicę (wyprofilowany pasek przy rękojeści
nie tworzył się kąt rozwarty. Oczywiście kije najleoplatający dłoń) i dobre groty. W rekreacyjpiej mierzyć w obuwiu, w którym później będziemy
nym stylu „basic” rękawica nie jest potrzebna,
chodzić. Z grotów kijków trzeba też zdjąć gumowe
bo chodzimy z dłonią zamkniętą na rękojeści kija,
zabezpieczenie nazywane popularnie bucikami.
ale już w bardziej zaawansowanym stylu „fitness”
Można też stosować przeliczniki; np. dla osób
powinniśmy rękojeść kija wypuszczać z dłoni.
rozpoczynających chodzenie z kijkami, mających
jeszcze kłopot z kondycją to: 0,68 x nasz wzrost w
Jak chodzić?
centymetrach. Jeśli wychodzi nam np. 122,5 cm,
Podstawową sprawą w nordic walkingu
to kupujemy kij o długości 125 cm, bo kije jednojest chodzenie z rękami wyprostowanymi
częściowe są produkowane w długościach, które są
w stawie łokciowym, co najwyżej lekko zgiętymi,
wielokrotnością 5 cm. Praktycznym rozwiązaniem,
zwłaszcza dla początkujących, są kije składane
o regulowanej długości, bo jeśli po dwóch miesiącach chodzenia nasza kondycja się poprawi,
a krok wydłuży, możemy wtedy za krótki już dla
nas kijek nieco wydłużyć. Bardziej zaawansowanym chodziarzom polecam jednak kije jednoczęściowe z domieszką włókna węglowego.
Kije składane są najczęściej aluminiowe,
a te są najcięższe. To oczywiście nie jest duży
ciężar, ale specjaliści wyliczyli, że pokonując
st.sierż. Danuta Kalusek-Szebel
z takimi składanymi kijkami dystans 3,5 km, jedtelefony: 32 429 53 56 lub 727 032 199 na ręka, o ile pracuje prawidłowo, przerzuca mae-mail: dzielnicowy.rybnik.16@rybnik. łymi porcjami prawie jedną tonę. Kije z włókna
ka.policja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Niedobczyce, Zamysłów –
ulice: Woryny, Barwna,
Stolarskiego, Boczna,
Krzywoustego, Bratnia,
Cienista, Franciszkańska, Garbocze, Górnośląska (2-154), Grota
Roweckiego (12-24),
W najbardziej rekreacyjnym stylu „basic” ręka zostająca z tyłu nie
Gruntowa, Hetmańska
przekracza linii bioder.
(4-94), Hoża, Jana Kazimierza, Zagłoby,
tak by pracowały przede wszystkim nasze barki
Skrzetuskiego, Jarzynowa, Cyrana, Kazimiei mięśnie grzbietowe. Wtedy w naturalny sposób
rza Wielkiego, Ujejskiego, Letnia, Liściasta,
odciążamy stawy: biodrowe, kolanowe i skokowe
Wołodyjowskiego, Na Niwie, Na Okrzeszyńi chodzi nam się zdecydowanie łatwiej.
cu, Niedobczycka, Odrodzenia, PlebiscytoW terenie kije faktycznie powinniśmy wbijać
wa, Pod Lasem, Polna, Raciborska (123-229),
w ziemię, ale gdy podłoże jest twarde, niezbędŻółkiewskiego, Leszczyńskiego, Strzelców
ne są gumowe buciki, które musimy założyć na
Podhalańskich, Witosa, Wodzisławska
groty kijków. Ważne, by kije nie były za krótkie,
(90-216), Wrębowa, Wrzosowa, Wyboista,
bo wtedy nasza sylwetka się pochyli i będziemy
Ziemowita, Złota, Zygmunta Starego
obciążać odcinek lędźwiowy kręgosłupa. W rekreacyjnym stylu basic ręka zostająca z tyłu nie
przekracza linii bioder, w stylu fitness już tak
Paweł „Spacermistrz” Mitura-Zielonka pokazuje jakiej długości i to zdecydowanie.
(WaT)

Zdjęcia Wacław Troszka

Jak dobrać kije?

powinny być kije dla początkujących
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Ultramaraton 40 rond

W Rybniku mamy tyle rond, że gdyby biec od jednego do
drugiego, można przebiec dystans ultramaratonu. Na taki
prosty pomysł wpadł Krystian Stawarczyk, który biegając
rekreacyjnie mijał kolejne rybnickie ronda. Do wspólnego
biegu po okrągłych skrzyżowaniach zaprosił znajomych
i przyjaciół również zafascynowanych bieganiem.
— Postanowiliśmy zrobić z tego jakąś imprezę i wypromować
bieganie oraz Rybnik. Tak pojawił się pomysł, który roboczo
nazwaliśmy Ultramaratonem 40 rybnickich rond. Nazwa przyjęła
się i funkcjonuje oficjalnie. Chyba nikt na świecie jeszcze tego nie
zrobił, by przebiec dystans wiodący przez wszystkie ronda w danym mieście. To pierwsza edycja, wierzymy, że impreza przyjmie
się i w przyszłym roku rozrośnie — mówili na poprzedzającej
ultramaraton konferencji prasowej Piotr Puchała i Krystian
Stawarczyk z CPJ Team, organizatorzy przedsięwzięcia.
Podkreślali, że nie chodzi im o ściganie i sportowy wyczyn,
ale o bieg towarzyski. Do udziału zaprosili swoich znajomych,
sprawdzonych biegaczy, wiedząc, że podołają niełatwej 62-kilometrowej trasie.
Pobiegli w niedzielę 4 czerwca, wykorzystując przede
wszystkim chodniki i pobocza. Wystartowali o 9 z parkingu przy
kąpielisku Ruda i tam zakończyli ultramaraton po 6 godzinach

mówi prezes klubu Henryk Frystacki, który zarządza
piłkarskim klubem od września 2015 roku. Zwraca
uwagę, że trener Piekarczyk w rundzie wiosennej
inaczej ułożył drużynę. Pawła Jaroszewskiego grającego dotąd na prawej obronie przesunął np. na
lewą pomoc, a Szymona Jarego przekwalifikował
z defensywnego pomocnika na stopera.
Wprowadzanie do drużyny młodych wychowanków klubu ma wymiar nie tylko sportowy, ale
i finansowy, bo w ramach programu pro-junior
(finansowe premie uzależnione od czasu gry i liczby
Trener Piotr Piekarczyk będzie nadal trenerem II-ligowych piłkarzy ROW-u
młodych piłkarzy) PZPN premiuje kluby stawiające
1964 Rybnik
na młodzież. W tej szczególnej klasyfikacji rybnicki
klub zajął w II lidze piąte miejsce i z piłkarskiej centrali otrzyma wychowanek, 18-letni Aleksander Łubik. Kontrakty z klubem
ponad 200 tys. zł. O dobrej kondycji finansowo-organizacyjnej przedłużyli już dwaj pomocnicy Szymon Jary (29 lat) i Sebastian
klubu najlepiej świadczy fakt, że bez problemów otrzymał Siwek (25 lat), a pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem podbezwarunkową licencją na grę w II lidze w sezonie 2017/2018. pisał kolejny wychowanek, 19-letni napastnik Dominik Niećko,
Co ważne, w tym samym składzie pozostanie sztab szkoleniowy który dotąd grał w drugiej drużynie, występującej w okręgówce.
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, terminarz piłkarskiej
– Piotr Piekarczyk, Roland Buchała – asystent, Daniel Pawłowski – trener bramkarzy. Z drużyną po pięciu latach rozstaje się jesieni, która rozpocznie się latem, nie był jeszcze znany.
natomiast podstawowy bramkarz Daniel Kajzer (25 lat), który Wszystko wskazuje na to, że pierwszy mecz ligowy rybniccy
chce spróbować szczęścia w bułgarskiej ekstraklasie, a klub nie piłkarze zagrają 29 lipca. Wcześniej, 15 lipca, czeka ich pierwszy
zamierza mu tego utrudniać. Warto odnotować fakt, że w ostat- pojedynek w ramach Pucharu Polski. Jeśli wygrają, kolejny
(MF)
nim meczu sezonu w bramce naszego II-ligowca zadebiutował mecz czeka ich 22 lipca.

W Popielowie do biegaczy dołączył wiceprezydent Piotr
i 50 minutach biegu. Wśród 15 biegaczy, którzy przebiegli
całą trasę, było 10 osób spoza Rybnika. — Było fantastycznie. Masłowski, który – pokonując z grupą dystans 23 km – poprawił
O tym, że w Golejowie mamy górę Grzybówkę, wiedziałem, ale swój rekord życiowy, którym dotąd było przebiegnięcie pół(WaT)
nie przypuszczałem, że tyle górek i pagórków jest w Popielo- maratonu (21,097 km).
wie, Radziejowie
czy Niewiadomiu.
Najlepsze było to,
co spotkało nas ze
strony rybniczan,
którzy czekali na
nas na trasie np. z
wodą i bananami.
Jak się okazało,
nasz bieg wywołał
całkiem spore zainteresowanie. Na
różnych odcinkach
towarzyszyli nam
też inni biegacze i
rowerzyści. Za rok
na pewno pobiegniemy znowu! —
powiedział nam
Piotr Puchała.
Uczestnicy „rondnikowego” ultramaratonu na rondzie Meksyk

Wacław Troszka

Piłkarze ROW-u 1964 po dobrej grze w rundzie wiosennej utrzymali się w II lidze. Z 41 pkt zajęli ostatecznie 11.
miejsce, mając w końcowym rozrachunku 6 pkt przewagi
nad pierwszym ze spadkowiczów.
W przedostatnim meczu sezonu, a ostatnim wyjazdowym,
rybniczanie pokonali w Tarnobrzegu tamtejszą Siarkę 4:2
(bramki: Sebastian Musiolik (2), Paweł Jaroszewski, a także
Mariusz Muszalik) i już wtedy zapewnili sobie utrzymanie.
Ostatni mecz w Rybniku nie miał już większego znaczenia
i podopieczni trenera Piotra Piekarczyka zremisowali w nim
z Radomiakiem 1:1.
W 34 meczach sezonu 2016/2017 piłkarze ROW-u 1964
zdobyli 41 punktów. Zdecydowanie lepiej spisali się w rundzie
wiosennej, bo choć rozegrali w niej o cztery mecze mniej niż
jesienią, to zdobyli o 6 pkt więcej (6 zwycięstw, 5 remisów,
4 porażki). — Przytrafiły nam się przykre porażki, ale cel został
osiągnięty i to jest najważniejsze. Pomogły wzmocnienia dokonane
na prośbę trenera Piekarczyka. W obronie dobrze grał Słowak
Marian Jarabica, z którym jednak się rozstajemy, a u jego boku
spore postępy zrobił nasz wychowanek, 27-letni stoper Dawid
Bober. Postępy wychowanków cieszą nas najbardziej. W ataku
ze swoich obowiązków dobrze wywiązał się też pozyskany przed
rundą wiosenną z Odry Opole Przemysław Brychlik (28 lat),
z którym mamy podpisany kontrakt do grudnia 2019 roku —

Wacław Troszka

Piłkarze utrzymali II ligę

zmaganiach na ringu zaprezentowali się juniorzy
i kadeci z kadry Śląska, a także reprezentanci Polski,
W niedzielę 11 czerwca w hali w Boguszowi- Ukrainy, Czech, Słowacji oraz Kosowa i Austrii.
cach zakończył się 41. Międzynarodowy Turniej W turnieju walczyło 88 zawodników z 30 klubów. Do
walk finałowych zakwalifikowało się 8 zawodników
Bokserski „Czarne Diamenty”.
Turniej najpierw odbywał się w Katowicach, RMKS-u Rybnik, z których trzech: Oliwier Nowok,
Bytomiu, Jaworznie i w Myszkowie, a od ubiegłego Artur Skorupa (uznany za najlepszego zawodnika turroku organizowany jest w Rybniku. W trzydniowych nieju wśród kadetów) i Paweł Masternak je wygrało.
W lipcu w Pułtusku odbędzie się Ogólnopolska
Do finału awansowała m.in. rybniczanka Anna Pierchała Olimpiada Młodzieży w boksie, na którą zakwalifikowała się trójka bokserów rybnickiego klubu: Artur
(w niebieskiej koszulce), ale w walce finałowej rywalka
była nieco lepsza
i Szymon Skorupa oraz Dawid Siedlecki.
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Bokserskie diamenty

• 2 lipca godz. 8.30 – Bike Race Zamysłów
(Rajzapunkt przy ul. Pełczyńskiego)
• 2 lipca godz. 9.45 – rajd rowerowy z MOSiRem (zbiórka przy kąpielisku Ruda)

• 29 lipca godz. 14 – 8. Runda Indywidualnych Mistrzostw Polski w Miniżużlu
(stadion Rybek Rybnik w Chwałowicach)
• 30 lipca godz. 11 – 2. Runda Drużynowych Mistrzostw Polski w Miniżużlu
(stadion Rybek Rybnik w Chwałowicach)

• 15 lipca – Finał Młodzieżowych Indywidu- • 30 lipca – rajd rowerowo-kajakowy
z MOSiR-em (szczegóły i zapisy: www.
alnych Mistrzostw Polski na Żużlu (Stadion
mosir.rybnik.pl)
Miejski, startują Kacper Woryna i Robert
• 1 sierpnia – 4. Etap Tour de Pologne &
Chmiel – obaj ROW Rybnik)
Mini Tour de Pologne (szczegóły: www.
• 20-22 lipca – Plaża Open (siatkówka plażowa,
tourdepologne.pl)
kąpielisko Ruda, szczegóły: www.plazaopen.pl)

Sukces
młodych koszykarzy

Podczas pięciodniowego turnieju finałowego w wielkopolskiej Opalenicy młodzi koszykarze MKKS-u Rybnik wywalczyli brązowe
medale mistrzostw Polski w kategorii do lat
14. W ostatnim meczu grupowym, którego stawką był awans do strefy medalowej, podopieczni
trenera Stanisława Grabca pokonali gospodarza
turnieju Basket Team Opalenicę 53:38. W meczu
półfinałowym MKKS przegrał z Ochotą Warszawa
46:67, a potem w pojedynku o brąz pokonał Wilki
Morskie Szczecin 71:49, odnosząc historyczny
sukces. Do pierwszej piątki turnieju wybrany

został Kacper Kowalczyk-Kudziarz, a wyróżnienie otrzymał również kapitan drużyny Kacper
Margiciok. W drodze do finałowego turnieju
koszykarze MKKS-u Rybnik zajęli drugie miejsce
na Śląsku, następnie wygrali turniej ćwierćfinałowy we Włocławku, a w turnieju półfinałowym
w Ostrowie znów zajęli drugie miejsce. Mistrzem
Polski została drużyna z Włocławka, która w finale pokonała Ochotę Warszawa 49:43. Brązowe
medale mistrzostw Polski zdobyli: Jan Czorny,
Maciej Golda, Adrian Ścieszka, Igor Legierski,
Kamil Królikowski, Franciszek Ośliźlok, Kacper
Kowalczyk-Kudziarz, Sebastian Kołowrot, Kacper
Margiciok, Igor Lewandowski, Patryk Legierski,
Adrian Fojcik, Seweryn Cysarz, Karol Piotrowski
i Paweł Rzeszut. Trenerem drużyny jest Stanisław
Grabiec.
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Zapowiedzi na wakacje

Pracowite wakacje żużlowców

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”
kibice rybnickich żużlowców wciąż zastanawiali się na co stać drużynę ROW-u
Rybnik.
To ewenement, 21 czerwca miała ona za
sobą ledwie dwa ligowe pojedynki na swoim
torze, a na koncie komplet punktów meczowych, które mogła w nich zdobyć, bo w tym
drugim, rewanżowym pojedynku z Włókniarzem Częstochowa, wygrywając po trudnym
meczu, przy komplecie widzów, 49:41 zdobyła
bonus za wygranie dwumeczu.
22 i 25 czerwca czekały rybniczan kolejne
dwa, trudne mecze na swoim torze, najpierw
z Unią Leszno (7 meczów, 8 pkt), a potem
z niepokonaną w tym sezonie Stalą Gorzów
(7 meczów, 14 pkt).
W związku z zaległościami żużlowców
ROW-u czekają pracowite wakacje. 9 lipca

Pojedynek liderów obu drużyn G. Łaguty (ROW,
po lewej) i R. Holty (Częstochowa), który pierwszy zameldował się na mecie

udadzą się na mecz do Wrocławia z silną
Spartą. Kolejne dwa mecze odjadą na własnym torze najpierw w środę 12 lipca o godz.
19 z Falubazem Zielona Góra, a dwa dni
później w niedzielę 16 lipca również o 19
ze Spartą Wrocław (rewanż). Z kolei 28 lipca
„rekiny” zmierzą się na wyjeździe z GKM-em
Grudziądz. Sierpień nie będzie łatwiejszy,
najpierw rybniczanie pojadą na mecz z silnym
Falubazem (6 sierpnia), potem 13 sierpnia
zmierzą się u siebie z „piernikami” z Torunia,
które w tym sezonie sporo już przegrały. Sezon
zasadniczy podopieczni trenera Mirosława
Korbela zakończą 20 sierpnia wyjazdowym
meczem z Unią Leszno. Jak to się wszystko
skończy, dziś jeszcze trudno przewidzieć.

Krótko i szybko

zawodnicy TL ROW Rybnik, pozostałych 8, q Na kortach tenisowych w Boguszowicach
SP nr 34, druga z 51,5 pkt była SP nr 5,
w tym 5 złotych z mistrzostw przywieźli
a trzecia SP nr16 (41 pkt). Uczniowie „34”
i w Stodołach odbył się pierwszy oficjalny
q Dwa medale: złoty i srebrny przywiozły szpazawodnicy RMKS-u Rybnik.
wygrali turniej koszykówki dziewcząt i
turniej Polskiego Związku Tenisowe w katedzistki RMKS-u Rybnik z mistrzostw Polski
chłopców, „Piątka” zawody lekkoatletycz- q Na rozegranych we Wrocławiu 51. letnich
gorii Skrzatów i Skrzatek (do 12 lat). Zagrało
młodzików, które odbyły się w Częstochone, SP nr 2 wygrała zawody szachowe. Na
w nim 9 dziewcząt i 16 chłopców z różnych
mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym
wie. Rybniczanki w komplecie zameldowały
basenie i w siatkówce dziewcząt dominowali
stron Polski. W grupie dziewcząt ósma była
grupa
13
zawodników
reprezentująca
rybnicki
się w finałowej ósemce (startowało 111
reprezentanci SP nr 16, turniej siatkówki
rybniczanka Emilia Cimek. W turnieju chłopWOPR
zdobyła
11
medali
i
wiele
cennych
zawodniczek), ale walkę o medale wygrała
chłopców wygrali uczniowie z SP nr 27,
ców rybniczanin Julian Gawlik z Rybnickiego
punktów do klasyfikacji województw. Dzięki
tylko Alicja Klasik. Kinga Zgryźniak przegraa w piłce nożnej najlepsi okazali się piłkarze
Towarzystwa Tenisowego był 11.
tym
punktom
kobiety
wygrały
klasyfikację
ła 10:11w doliczonym czasie, natomiast
z SP nr 24. Klasyfikację generalną gimnazjów
województw, panowie byli trzeci, a łącznie q Na wodach zalewu rybnickiego podczas
Patrycja Frystacka 7:12 uległa Karolinie
wygrało Gimnazjum nr 1 (92 pkt). Uczniowie
województwo śląskie zajęło 2 miejsce. Rybnicdwudniowego finału wyłoniono zwycięzcę
Szymanowskiej z Warszawianki, która
tej szkoły wygrali zawody lekkoatletyczne,
ką
drużynę
WOPR
tworzyli:
Julia
Kaczmarczyk,
Śląskiej Ligi Regatowej. Najlepszą okazała
później w walce finałowej pokonała Alicję
szachowe, pływackie, turniej koszykówki
Anna
Stefaniak,
Dorota
Wencławek,
Alicja
się załoga Classena, która wygrywając
Klasik w doliczonym czasie 11:10. W turnieju
dziewcząt i siatkówki chłopców. Drugie było
Michalak, Maja Dziublińska, Karolina Tomala,
ostatnią rundę regat wyprzedziła załogi
drużynowym w stawce 24 drużyn zespół
Gimnazjum nr 7 (78,5 pkt), którego uczenJakub
Pawlas,
Tymoteusz
Świecak,
Marcin
RKZ Inżbud Rybnik i Aspekt/Impact Photo.
RMKS-u Rybnik w składzie: Alicja Klasik,
nice wygrały turniej siatkówki i piłki nożnej,
Holona, Jakub Szyniec, Korneliusz Zapert,
Od kwietnia odbyły się cztery rundy regat,
Kinga Zgryźniak, Patrycja Frystacka i Natalia
a trzecie Gimnazjum nr 4 (50 pkt), które
Vladislav Bannikov i Kamil Kurzak. Trenerami
w których udział wzięły załogi śląskich
Cieślik wygrał pewnie wszystkie swoje mezwyciężyło w turnieju koszykówki chłopców.
rybnickich
ratowników
są:
Alicja
Stachura,
klubów i przedsiębiorstw. Śląska Liga
cze, zdobywając tym samym tytuł mistrzyń
W turnieju piłki nożnej chłopców zwyciężyli
Monika Nowak, Rafał Tymusz i Mirosław Kubis.
Regatowa organizowana jest przez MT
Polski młodziczek. W szpadzie chłopców
uczniowie Gimnazjum nr 12. Organizatorem
Partners i fundację Towarzystwo Żeglarq Agata Perenc z Polonii Rybnik wygrała
dobrze walczył jeden z najmłodszych
Igrzysk był Miejski Szkolny Związek Sportowy,
stwa Regatowego (Polish Match Tour)
w
Bukareszcie
turniej
judo
Continental
Open
uczestników mistrzostw, Adam Sojka, ale
MOSiR Rybnik i Urząd Miasta Rybnika.
przy współpracy z miastem Rybnik i Ryb(dawny puchar świata). W finałowej walce
w walce o półfinał przegrał z zawodnikiem
nickim Klubem Żeglarskim. Regaty odbyły
q
Na
rozegranych
w
Częstochowie
mistrzoPerenc pokonała Włoszkę Giulię Pierucci.
Górnika Radlin i zajął 6. miejsce. W męskiej
się na Zalewie Rybnickim przy ośrodku
stwach Śląska młodziczek w lekkoatletyce
Dzięki temu zwycięstwu zawodniczka Polonii
drużynówce pierwszy zespół RMKS-u w
Rybnickiego Klubu Żeglarskiego im. kpt.
zawodniczki TL ROW Rybnik wywalczyły
Rybnik awansowała na 51 miejsce w światoskładzie: Wiktor Wałach, Krzysztof Bezuch,
Bogumiła Pierożka.
cztery
medale.
Złoty
w
biegu
na
200
m
wym rankingu. W Pucharze Europy juniorów,
Szymon Pasionek i Adam Sojka w stawce 19
przez płotki zdobyła Natalia Sobik, srebrny
który rozegrany został w austriackim Leibnitz q Czwarty finałowy turniej zakończył tegoroczdrużyn wywalczyła 4. miejsce.
medal w biegu na 80 m przez płotki Daria
inna zawodniczka Polonii – Julia Kowalczyk
ną edycję Trio Basket MOSiR CUP. W parku
q Na początku czerwca odbyły się XXIII
Dąbrowska, a brązowe medale zdobyła Jozdobyła brązowy medal. Rybniczanka przetematycznym nad Nacyną rozegrano cztery
Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów
anna Klasik w biegu na 300 m oraz sztafeta
grała
walkę
półfinałową,
a
w
pojedynku
o
3
turnieje. Trzyosobowe zespoły walczyły
„Rybnik 2017”. Uczniowie 25 rybnickich
4x100 m w składzie: Adela Karpowicz, Sobik,
miejsce
pokonała
Verę
Zemanovą
z
Czech.
o punkty do klasyfikacji końcowej w 6 katepodstawówek i 13 gimnazjów rywalizowali
Dąbrowska i Klasik. W Wapienicy odbyły
Kowalczyk w światowym rankingu w swojej
goriach wiekowych. Po ostatnim finałowym
w turniejach siatkówki, koszykówki, piłki
się natomiast mistrzostwa Śląska seniorów
kategorii
wiekowej
i
wagowej
zajmuje
3
turnieju, który odbył się 4 czerwca, najlepsze
nożnej oraz w zawodach pływackich, szai juniorów, podczas których dwa rybnickie
miejsce, ale w rankingu Polskiego Związku
zespoły otrzymały nagrody, medale i pamiątchowych i lekkoatletycznych. Wśród podkluby lekkoatletyczne zdobyły w sumie 20
Judo jest pierwsza wśród seniorek.
kowe dyplomy.
stawówek z dorobkiem 53,5 pkt zwyciężyła
medali. 12 medali, w tym 3 złote wywalczyli

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

Komunikat o zwrocie podatku
od stypendiów z Funduszu Pracy

poleca

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Dorota Milli, „To jedno lato”,
Wydawnictwo Filia, Poznań
2017.
Lektura miła, lekka i przyjemna –
w sam raz na czas wakacyjnego
relaksu. Akcja powieści toczy
się nad Bałtykiem, a jej sedno
stanowią miłosne perypetie
dwojga bohaterów. Lukrecja
rozwija karierę zawodową w
warszawskim banku, lecz po
kolejnym sercowym rozczarowaniu postanawia odpocząć
w rodzinnych stronach. Hubert to pewny siebie, przystojny
kierowca busa, który jednak będzie musiał się wiele natrudzić, by zdobyć zainteresowanie ukochanej.
• • •
DVD „Amerykańska sielanka”,
reż. Ewan McGregor, Best
Film 2017.
Udana ekranizacja powieści
Philipa Rotha, uznawanej za
jedną z najważniejszych książek XX wieku, które ukazały
się w Stanach Zjednoczonych.
Historia Seymoura wygląda
jak spełnienie amerykańskiego
snu: wspaniała rodzina, dobrze prosperująca firma, udane
życie. Szczęście kończy się nagle i niespodziewanie, gdy
jego nastoletnia córka dokonuje zamachu terrorystycznego.

diów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wobec stypenw okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zaniechano poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że właściwy urząd skarbowy na wniosek
podatnika, który otrzymał takie stypendium, zwróci nadpłacony podatek.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Powiatowego

Wacław Troszka

Urzędu Pracy (www.pup-rybnik.pl) w zakładce Aktualności.

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

zaprasza

14 lipca
Premiera: Czym chata
bogata!
Komedia. Bogaty pisarz-celebryta podczas telewizyjnego
programu, promując swoją
nową książkę, nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską
rodzinę. Gdy do jego wspaniałego domu wprowadzą
się nowi lokatorzy, cały świat stanie na głowie. Dwie
rodziny, dwa światy, różne obyczaje...
•••
21 lipca
Premiera: Dunkierka
Dramat wojenny. Alianccy
żołnierze z Belgii, Wielkiej
Brytanii, Kanady oraz Francji
zostają uwięzieni na plaży.
Między morzem a siłami
przeciwnika, podczas najbardziej zaciekłej bitwy II
wojny światowej muszą
stawić czoła niemożliwemu.
Szczegóły na www.multikino.pl
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie.
Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia i gdzie
się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 18 sierpnia.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a)
lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości
imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Rozwiązanie zagadki 5/2017: Zdjęcie opublikowane w majowym numerze
Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment elewacji narożnej kamienicy u zbiegu ulic
Reja i Sobieskiego. Nagrody otrzymują: Agnieszka Czerniak i Paweł Dąbski (po jednej
książce z Empiku) oraz Jerzy Szaboń (woda).
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 26 czerwca (w ciągu miesiąca)
Nr 6-7/552-553; czerwiec-lipiec 2017

Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające
się od poniedziałku do piątku trwają od godz. 24 do 7,
w soboty od 22 do 8, a w niedziele od godz. 22 do 7.
Informacja o dyżurach aptek dostępna również
na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).
Informacje o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce
„Nocne dyżury aptek”

26/27.07 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
27/28.07 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 73 91 637 Rybnicka Kuźnia
28/29.07 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028

Smolna

29/30.07 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049

Ligota-Ligocka Kuźnia

30/31.07 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608

Śródmieście

31.07/1.08 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

Boguszowice Osiedle

1/2.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

Maroko-Nowiny/os. Dworek

2/3.08 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083

Śródmieście

3/4.08 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031

Śródmieście

25/26.06 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

Boguszowice Osiedle

4/5.08 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218

Meksyk

26/27.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

Maroko-Nowiny/os. Dworek

5/6.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042

Maroko-Nowiny

27/28.06 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083

Śródmieście

6/7.08 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144

Niedobczyce/Biedronka

28/29.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031

Śródmieście

7/8.08 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Śródmieście/Plaza

29/30.06 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218

Meksyk

8/9.08 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036

Kamień

30.06/1.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042

Maroko-Nowiny

9/10.08 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Śródmieście

1/2.07 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144

Niedobczyce/Biedronka

10/11.08 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922

2/3.07 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Śródmieście/Plaza

11/12.08 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście

3/4.07 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036

Kamień

12/13.08 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347

Chwałowice

4/5.07 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Śródmieście

13/14.08 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

Smolna

5/6.07 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922

Orzepowice

14/15.08 brak dyżuru

Orzepowice

6/7.07 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście

15/16.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

Śródmieście

7/8.07 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347

Chwałowice

16/17.08 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Chwałowice

8/9.07 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

Smolna

17/18.08 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

9/10.07 brak dyżuru

18/19.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 32 42 24 234 Smolna/Kaufland

10/11.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

Śródmieście

19/20.08 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095

Północ/Galeria Śląska

11/12.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364

Chwałowice

20/21.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

12/13.07 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

21/22.08 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

13/14.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 32 42 24 234 Smolna/Kaufland

22/23.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

Śródmieście

14/15.07 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095

Północ/Galeria Śląska

23/24.08 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

15/16.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

24/25.08 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

16/17.07 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

25/26.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

17/18.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

Śródmieście

26/27.08 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986

Niedobczyce

18/19.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

27/28.08 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038

Niewiadom

19/20.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

28/29.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

20/21.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

29/30.08 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670

Boguszowice Stare

21/22.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986

Niedobczyce

30/31.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

Boguszowice Osiedle

22/23.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038

Niewiadom

23/24.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

24/25.07 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670

Boguszowice Stare

25/26.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

Boguszowice Osiedle

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

Golejów

Golejów

31.08/1.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego
4) od poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7 do
24, zaś w soboty od godz. 7 do 18. Z kolei apteka Damian
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8 do 20,
zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8 do 22.
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Strona przygotowana przez Fundację EDF Polska

15.000

Zapraszamy
do Biura Ogłoszeń

największy
lokalny nakład
nakładu Twojego ogłoszenia!

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

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl

Letnie warsztaty baletowe
Akademia Baletowa „Classique” z siedzibą w budynku Centrum
Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 zaprasza na letnie
warsztaty baletowe
Warsztaty w terminach od 11 do 14 lipca oraz od 22 do 25 sierpnia
odbywają się w trzech grupach wiekowych: dzieci od lat 6, młodzież
od lat 12 oraz osoby dorosłe. Dla najmłodszych przygotowane zostały
zajęcia baletowo-rytmiczne połączone z zabawami i konwersacją
w języku angielskim z native speakerem, które odbędą się w dniach
od 17 do 21 lipca oraz od 28 sierpnia do 1 września. Dla dorosłych
światowy hit fitnessu – zajęcia cardiobaletu, czyli połączenie ćwiczeń
baletowych i fitness, wzmacniających kondycję i kształtujących sylwetkę jednocześnie. Więcej informacji na stronie internetowej
www.akademia-baletowa.pl lub telefonicznie: 506 237 404.
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Ważne adresy i telefony:
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego
16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32/42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt.
11-16, pt. 7.30-13.30)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32/42 371 88 (ul. J.F. Białych 7, pon.-pt. 7-15)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie
„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087
– wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania
wtorki 10-12.
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774,
www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599
Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

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
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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.

DRUK:
ul. Budowlana 15,
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691

Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

tel. 32 42 60 070

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

Prawo i Sprawiedliwość

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia,
korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

