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Bogusław Jasiok, wicedyrektor Teatru Śląskiego, prezentuje okazałe „R” ze starego szyldu
na frontonie teatru, które pięknie oprawione wręczono prezydentowi Piotrowi Kuczerze na
pamiątkę wspólnego przedsięwzięcia, jakim było wystawienie „Dracha”; z prawej dyrektor
Robert Talarczyk

Czegoś takiego jak to, co przeżyłem w Rybniku na przedpremierowym pokazie
„Dracha” w adaptacji i reżyserii Roberta Talarczyka nie przeżyłem jeszcze nigdy.
(…) Wyszedłem z rybnickiego teatru głęboko wzruszony – napisał na gorąco
na Facebooku Szczepan Twardoch; na zdj. autor „Dracha” w czasie owacji po
sobotnim spektaklu, na pierwszym planie dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej
Michał Wojaczek

Rybnicka prapremiera teatralnej inscenizacji „Dracha”
Szczepana Twardocha, która 21 października odbyła się
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, była wydarzeniem historycznym,
bo bez wątpienia znajdzie swoje miejsce w historii kultury
Górnego Śląska.

Adaptacja teatralna, której dokonał reżyser Robert Talarczyk, przekładając na język teatru trudną, ale ważną powieść Twardocha o losach Ślązaków, podobała się zarówno autorowi powieści, jak i widzom. „Drach” to sztuka wyjątkowa, bo powstała wspólnym wysiłkiem dwóch teatrów – Śląskiego w Katowicach i Ziemi Rybnickiej
w Rybniku. Ale nie byłoby tych starań, gdyby nie odważna decyzja
prezydenta Piotra Kuczery i będący jej efektem finansowy udział naszego miasta w powstaniu spektaklu. Spektaklu, który, mam nadzieję,
jest początkiem owocnej współpracy dwóch śląskich teatrów, choć
TZR to teatr bez aktorów, za to z dużym scenicznym potencjałem
i publicznością spragnioną sztuki teatralnej.
Powieść Twardocha to książka dla Ślązaków wyjątkowa, jednak
jego poglądy na Śląsk czy śląską tożsamość wielu z nas oburzają,
a nawet dotykają. Ale to pisarz, jakiego nam było trzeba, bo zmusza
Ślązaków do myślenia i działania byśmy, mówiąc, że jesteśmy Ślązakami, byli świadomi, co to tak naprawdę znaczy.
(WaT)
Obrotową arenę pod zagadkową
bryłą zapełniają bohaterowie
różnych, choć bliskich światów.
Ziymia to je taki srogi drach… Jego
narrację w spektaklu podzielono na
głos żeński i męski w interpretacji
Anny Kadulskiej i Bartłomieja
Barszczyńskiego (na pierwszym
planie)

Przemysław Jendroska

Przemysław Jendroska

Historyczna
prapremiera

Wacław Troszka

Przemysław Jendroska

Grażyna Bułka w brawurowej roli Geli i grający jej męża Ernsta
Magnora (ojca Josefa) Marcin Szaforz

Rybniczanie zdecydowali:
prezydentem będzie nadal

Piotr Kuczera

Okładka: 21 października 2018 r. „Drach” Szczepana Twardocha w teatralnej adaptacji Roberta Talarczyka na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.
W środku Michał Rolnicki (Nikodem Gemander) i Anna Lemieszek (Caroline Ebersbach)
Zdj. W. Troszka

Jego najgroźniejszy konkurent i rówieśnik Łukasz Dwornik z PiS-u
zgromadził 12.289 (23,49 proc.) głosów, a najlepszy z czterech
pozostałych kandydatów – Michał Chmieliński z BSR-u – zdobył
3.278 (6,26 proc.). Piotr Kuczera jest więc zdecydowanym zwycięzcą tych wyborów, tym bardziej – że jego polityczne zaplecze,
czyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej (Platforma.Nowoczesna)
i koalicyjne ugrupowanie Wspólnie dla Rybnika, zdobyło w 25-osobowej radzie miasta 13 mandatów (jeden z nich zdobył sam Kuczera, który zgodnie z powszechną praktyką kandydował też do
rady miasta). To będzie druga, tym razem nie cztero-, a pięcioletnia kadencja prezydenta Kuczery i według dzisiejszego ustawodawstwa – przedostatnia.
– Dziękuję wyborcom, dziękuję mieszkańcom Rybnika, że poszli na wybory, dzięki czemu frekwencja była najwyższa w historii. Dziękuję za głosy. Przewaga jest dość duża i cieszy, ale najbardziej cieszę się z tego, że mieszkańcy akceptują i podzielają moją
wizję rozwoju Rybnika, do której przekonywałem przez cztery lata.
Chcemy miasta, które będzie się rozwijać zgodnie z trendami europejskimi. Sądząc po wyniku, mam prawo uważać, że rybniczanie
chcą kontynuacji podjętych już działań i dokończenia przedsięwzięć
rozpoczętych w ostatnim czasie. Dziękuję też za chęć uczestnictwa w budowaniu naszego rybnickiego samorządu. Ten sukces nie
jest oczywiście wyłącznie moją zasługą, to sukces moich współpracowników i wszystkich osób przyczyniających się do tego, że
Rybnik jest miastem, które dąży do nowoczesności – mówił prezydent Piotr Kuczera na pierwszej po wyborach konferencji prasowej.
Przyznał, że wyborcza niedziela upłynęła mu dość spokojnie. Sporą
część wieczoru spędził w Teatrze Ziemi Rybnickiej, oglądając rybnicką prapremierę „Dracha”. Pytany o plany mówił o kontynuacji
rozpoczętych projektów oraz o nowych przedsięwzięciach, czyli
budowie hospicjum i komunalnym budownictwie mieszkaniowym.
– Mam nadzieję, że przed nami pięć bardzo twórczych lat, które
spowodują, że Rybnik ze swoimi 27 dzielnicami będzie się rozwijał i rósł na naszych oczach – dodał jeszcze urzędujący, a już nowo
wybrany prezydent Rybnika, podkreślając, że w czasie kampanii
wyborczej nie składał obietnic, które by miały przysporzyć mu głosów, a nie byłyby do zrealizowania. – Wyniki wyborów dowodzą, że
mieszkańcy chcą odpowiedzialnego samorządu i odpowiedzialnego prezydenta – powiedział Piotr Kuczera. Poinformował też, że nie
przewiduje zmian w gronie swoich najbliższych współpracowników.

Wacław Troszka

Głosami mieszkańców urzędujący prezydent Piotr
Kuczera (41 lat), będący kandydatem Koalicji Obywatelskiej
stworzonej przez PO i Nowoczesną, praktycznie zdeklasował
rywali, wygrywając wybory już w pierwszej turze i z dużą
przewagą (61,14 proc. ważnych głosów). Na Kuczerę
zagłosowało 31.994 wyborców spośród 52.720
mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu.

W czasie pierwszej konferencji prasowej po wyborach prezydent Piotr Kuczera
podziękował mieszkańcom za swoje zdecydowane wyborcze zwycięstwo

Wyniki:

Piotr Kuczera
(41 lat, Platforma.Nowoczesna KO)
– 31.994 (61,14%)
Łukasz Dwornik
(41 lat, PiS)
– 12.289 (23,49%)
Michał Chmieliński
(65 lat, BSR)
– 3.278 (6,26%)
Tadeusz Gruszka
(56 lat, SRD)
– 2.679 (5,12%)
Zbigniew Ciokan
(56 lat, Kukiz’15)
– 1.168 (2,23%)
Aleksander Larysz
(53 lata, RNM)
– 917 (1,75%)

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 25 listopada

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Miasto w skrócie
• Zarząd Województwa Śląskiego
rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel
Rodziny 2018”, którego jednym
z laureatów została Teresa Gabryś,
prezes chwałowickiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Serduchowo”. Statuetkę odebrała
8 października w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, a doceniono ją za wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
pomoc dzieciom i zaangażowanie
w wiele działań i projektów na rzecz
rodzin. W uroczystości wzięli także udział radna Krystyna Wałach,
przewodnicząca komisji zdrowia
i pomocy społecznej rady miasta
oraz Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Rybniku.
• Jeszcze w tym roku Ministerstwo
Zdrowia ma przekazać nieco ponad
443 tys. zł na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Orzepowicach.
26 września w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim umowę w tej sprawie podpisali minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz Bożena Mocha-Dziechciarz, dyrektorka rybnickiej lecznicy. Pieniądze mają sfinansować zakup drobnej aparatury medycznej, głównie do leczenia i diagnostyki dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego do nich sprzętu. Obecnie na
rybnickim oddziale ratunkowym
trwa kompleksowy remont, w ramach którego m.in. zabudowywane jest wewnętrzne patio. Pozwoli to na wydzielenie dodatkowych
pomieszczeń, a więc powiększenie oddziału. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.
• Od 9 grudnia w soboty i niedziele rano z rybnickiego dworca będzie odjeżdżał pociąg Kolei Śląskich do Wisły Głębce, wprowadzony do rozkładu jazdy głównie
z myślą o narciarzach. Pociąg Kubalonka będzie się zatrzymywać
również w Ustroniu i w centrum
Wisły, a wieczorem wyruszy z narciarzami i turystami w drogę powrotną.
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Wyniki wyborów prezydenta Rybnika
BOGUSZOWICE OSIEDLE (5 obwodów)
– uprawnionych 8.230, głosowało 2.852
– 34,7%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.479;
2. Dwornik – 773; 3. Gruszka – 321;
4. Chmieliński – 120; 5. Ciokan – 79; 6.
Larysz – 60.

MAROKO–NOWINY (8 obwodów) –
uprawnionych 14.889, głosowało 8.371
– 56,22%. Wyniki: 1. Kuczera – 4.636;
2. Dwornik – 1.571; 3. Chmieliński – 671;
4. Gruszka – 187; 5. Ciokan – 149; 6. Larysz – 123.

BOGUSZOWICE STARE (3 obwody) –
uprawnionych 5.964, głosowało: 3.145
– 52,7%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.667;
2. Dwornik – 772; 3. Gruszka – 497;
4. Chmieliński – 89; 5. Ciokan – 67;
6. Larysz – 37.

MEKSYK (2 obwody) – uprawnionych
2.071, głosowało 1.118 – 54%, wyniki: 1. Kuczera – 710; 2. Dwornik – 241;
3. Chmieliński – 75; 4. Gruszka – 37;
5. Ciokan – 30; 6. Larysz – 20.

CHWAŁĘCICE (1 obwód) – uprawnionych
1.467, głosowało 816 – 55,6%. Wyniki:
1. Kuczera – 465; 2. Dwornik – 212;
3. Ciokan – 65; 4. Chmieliński – 42;
5. Gruszka – 23; 6. Larysz – 6.
CHWAŁOWICE (3 obwody) – uprawnionych 5.913, głosowało 2.781 – 47%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.499; 2. Dwornik – 677;
3. Chmieliński – 376; 4. Gruszka – 111;
5. Ciokan – 50; 6. Larysz – 45.
GOLEJÓW (1 obwód) – uprawnionych
1824, głosowało 1.003 – 55%. Wyniki: 1. Kuczera – 582; 2. Dwornik – 285;
3. Chmieliński – 53; 4. Gruszka – 40;
5. Ciokan – 28; 6. Larysz – 12.
GOTARTOWICE (2 obwody) – uprawnionych 2.799, głosowało 1510 – 53,9%.
Wyniki: 1. Kuczera – 834; 2. Dwornik
– 431; 3. Gruszka – 110; 4. Chmieliński – 85; 5. Ciokan – 24; 6. Larysz – 14.

NIEDOBCZYCE (6 obwodów) – uprawnionych 9.551, głosowało 4.308 – 45,1%.
Wyniki: 1. Kuczera – 2.543; 2. Dwornik
– 1.098; 3. Gruszka – 239; 4. Chmieliński – 182; 5. Ciokan – 116; 6. Larysz – 86.
NIEWIADOM (2 obwody) – uprawnionych
3.792, głosowało 1681 – 44,3%. Wyniki: 1. Kuczera – 1064; 2. Dwornik – 384;
3. Chmieliński – 87; 4. Gruszka – 79;
5. Ciokan – 29; 6. Larysz – 28.
OCHOJEC (1 obwód) – uprawnionych
1.586, głosowało 870 – 54,9%, wyniki: 1. Kuczera – 590; 2. Dwornik – 176;
3. Gruszka – 40; 4. Chmieliński – 38;
5. Larysz – 10; 6. Ciokan – 8.
ORZEPOWICE (2 obwody) – uprawnionych 2.795, głosowało 1.487 – 53,2%.
Wyniki: 1. Kuczera – 811; 2. Dwornik
– 448; 3. Gruszka – 86; 4. Chmieliński –
73; 5. Larysz – 27; 6. Ciokan – 24.

GRABOWNIA (1 obwód) – uprawnionych 593, głosowało 310 – 52,3%. Wyniki: 1. Kuczera – 186; 2. Dwornik – 83;
3. Chmieliński – 13; 4. Gruszka – 12; 5.
Ciokan – 10; 6. Larysz – 4.

PARUSZOWIEC–PIASKI (2 obwody) –
uprawnionych 3.479, głosowało 1.648
– 47,4%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.100;
2. Dwornik – 325; 3. Chmieliński – 73;
4. Gruszka – 66; 5. Ciokan – 43; 6. Larysz – 29.

KAMIEŃ (2 obwody) – uprawnionych
3.538, głosowało 1881 – 53,2%. Wyniki: 1. Kuczera – 1188; 2. Dwornik – 492;
3. Chmieliński – 59; 4. Gruszka – 53;
5. Larysz – 42; 6. Ciokan – 39.

POPIELÓW (2 obwody) – uprawnionych
2.621, głosowało 1.367 – 52,2%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.091; 2. Dwornik – 156;
3. Gruszka – 47; 4. Chmieliński – 37;
5. Ciokan – 22; 6. Larysz – 10.

KŁOKOCIN (1 obwód) – uprawnionych
2.057, głosowało 980 – 47,6%. Wyniki: 1. Kuczera – 527; 2. Dwornik – 316;
3. Gruszka – 61; 4. Chmieliński – 30;
5. Larysz – 18; 6. Ciokan – 15.

RADZIEJÓW (1 obwód) – uprawnionych
1.478, głosowało 761 – 51,5%. Wyniki: 1. Kuczera – 503; 2. Dwornik – 145;
3. Chmieliński – 56; 4. Gruszka – 25;
5. Ciokan – 19; 6. Larysz – 7.

LIGOTA–LIGOCKA KUŹNIA (2 obwody) – uprawnionych 3.122, głosowało
1692 – 54,2%. Wyniki: 1. Kuczera – 985;
2. Dwornik – 392; 3. Gruszka – 144;
4. Chmieliński – 99; 5. Larysz – 38;
6. Ciokan – 23.

RYBNICKA KUŹNIA (2 obwody) – uprawnionych 2.819, głosowało 1.483 – 52,6%.
Wyniki: 1. Kuczera – 910; 2. Dwornik –
319; 3. Chmieliński – 127; 4. Ciokan – 42;
5. Gruszka – 37; 6. Larysz – 27.
RYBNIK–PÓŁNOC (4 obwody) – upraw-
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nionych 6.201, głosowało 3.482 – 56,2%.
Wyniki: 1. Kuczera – 2.222; 2. Dwornik
– 734; 3. Chmieliński – 259; 4. Gruszka – 108; 5. Ciokan – 76; 6. Larysz – 67.
SMOLNA (3 obwody) – uprawnionych
5.462, głosowało 2.877 – 52,7%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.890; 2. Dwornik – 644;
3. Chmieliński – 136; 4. Gruszka – 78;
5. Ciokan – 65; 6. Larysz – 50.
STODOŁY (1 obwód) – uprawnionych 483,
głosowało 217 – 44,9%, wyniki: 1. Kuczera – 145; 2. Dwornik – 45; 3. Chmieliński – 19; 4. Ciokan – 4; 5. Gruszka i Larysz po 1 głosie.
ŚRÓDMIEŚCIE (4 obwody) – uprawnionych 5.876, głosowało 2.982 – 50,7%.
Wyniki: 1. Kuczera – 1.921; 2. Dwornik

– 622; 3. Chmieliński – 173; 4. Gruszka – 104; 5. Larysz – 84; 6. Ciokan – 58.
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WIELOPOLE (1 obwód) – uprawnionych
1.579, głosowało 906 – 57,4%. Wyniki: 1. Kuczera – 561; 2. Dwornik – 231;
3. Chmieliński – 39; 4. Gruszka – 36;
5. Larysz – 17; 6. Ciokan – 13.

• Tradycyjnie już, choć po raz pierwszy pod szyldem PGE Energia Ciepła SA, w pierwszą sobotę października rybnicka elektrownia
zorganizowała dzień otwarty. Dla
rybniczan i mieszkańców regionu
to jedyna okazja w roku, by wejść
na teren jednego z największych
zakładów na Śląsku pod przewodnictwem pracowników elektrowni i zobaczyć, jak funkcjonuje oraz
w jaki sposób produkowana jest
w nim energia elektryczna. Jak
co roku wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem odwiedzających, tym bardziej że pogoda dopisała, a na rozstawionych
w plenerze stanowiskach czekało wiele atrakcji: konkursów, prezentacji, pokazów i występów
muzycznych.

ZAMYSŁÓW (2 obwody) – uprawnionych
2.794, głosowało 1.704 – 61%. Wyniki: 1. Kuczera – 1.081; 2. Dwornik – 337;
3. Chmieliński – 121; 4. Gruszka – 79;
5. Ciokan – 41; 6. Larysz – 34.
ZEBRZYDOWICE (2 obwody) – uprawnionych 2.574, głosowało 1.340 – 52,1%.
Wyniki: 1. Kuczera – 731; 2. Dwornik
– 357; 3. Chmieliński – 141; 4. Gruszka – 48; 5. Ciokan – 27; 6. Larysz – 20.

Wartości procentowe w wynikach wyborów oznaczają frekwencję.

Wybory na dwie komisje
Czy wprowadzone w ostatnim czasie
zmiany w sposobie przeprowadzania
wyborów coś poprawiły?

Wacław Troszka

Przezroczyste urny, na które w skali kraju wydano sporo milionów, samym
wyborcom nic tak naprawdę nie dały, no
może poza wrażeniami estetycznymi, a i
te były różne. Poważnym natomiast problemem okazały się podwójne składy obwodowych komisji wyborczych. Z założenia jedna miał czuwać nad prawidłowym
głosowaniem, a druga miała policzyć głosy.
W praktyce fakt, że każda komisja odpo-

wiadała właściwie za połowę wyborów,
doprowadził do wielu kłopotów. Inna sprawa, że po szkoleniach dla członków obwodowych komisji wyborczych kilkadziesiąt osób zrezygnowało w Rybniku z pracy
w tychże. W efekcie nocne komisje liczące głosy w wielu przypadkach pracowały
w minimalnych dopuszczalnych 5-osobowych składach. Wielu członków komisji
narzekało też na brak w ich składzie przedstawiciela prezydenta miasta. W czasie
wcześniejszych wyborów był to zazwyczaj doświadczony urzędnik magistratu,
który niejedne wybory już obsługiwał i sprawnie radził sobie z rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów, których
w czasie liczenia głosów i wypełniania obszernych protokołów pojawia się całkiem sporo.
Ustawodawca zdecydował, że
urzędników już w komisjach
nie będzie i w efekcie tworzyli je wyłącznie przedstawiciele
komitetów wyborczych, którzy różnie radzili sobie z wyborczymi trudnościami. Ostatni
protokół z obwodowej komisji
dostarczono miejskiej komisji
wyborczej 22 października po
godz. 18. To dlatego tak długo trzeba było czekać na pełne wyniki wyborów.
(WaT)
To były pierwsze wybory, w czasie
których karty do głosowania lądowały
w przezroczystych urnach
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• Wychowankowie Domu Dziecka
i młodzież z Mieszkania nr 2 przy
ul. Mikołowskiej w Rybniku (placówka opiekuńczo-wychowawcza) wciąż wspominają wakacyjny
wyjazd do Grecji, ale również obóz
pod hasłem „Mazurska przygoda na
bezludnej wyspie”, zorganizowany przez Akademię Rozwoju Edukacji Kreatywnej wspólnie z miastem. Podopieczni Domu Dziecka zwiedzili również Jurę Krakowsko-Częstochowską podczas wycieczki przygotowanej przez Dom
Kultury w Boguszowicach. Zostali
też zaproszeni na zjazd samochodów sportowych do Bielska-Białej, z czego ucieszyli się przede
wszystkim chłopcy, a końcówkę
wakacji młodzi ludzie spędzili nad
polskim morzem.
• 25 października (już po zamknięciu
tego wydania „GR”) w Zabytkowej
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu
miała się odbyć 25. konferencja naukowo-techniczna zorganizowana
przez rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jej temat brzmiał „Ochrona
środowiska na terenach górniczych
i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Kilkanaście prelekcji i wystąpień miało dotyczyć m.in. gospodarki wodnej i wpływu górnictwa na rozwój regionu.

5

• 23 października w Teatrze Ziemi
Rybnickiej Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” z Niedobczyc świętowały jubileusz 15-lecia istnienia. Podczas uroczystości połączonej z VI Dniem Anioła rozstrzygnięto pierwszą edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Anielskie Pióro”. Na konkurs skierowany do osób z niepełnosprawnościami nadesłano ponad 120 wierszy i utworów prozatorskich. Więcej o jubileuszu WTZ
i wynikach anielskiego konkursu
w kolejnym wydaniu „GR”.
• 10 października w wyniku interwencji strażników miejskich trzech
mężczyzn trafiło do chorzowskiej
izby wytrzeźwień. Pierwszy z nich
spał na klatce jednego z bloków w
Boguszowicach. Na widok patrolu
zaczął się zachowywać agresywnie; krzyczał, że wyszedł z zakładu karnego i strażnicy mają go zostawić w spokoju. Kolejni dwaj to
upojeni alkoholem bezdomni, którzy zostali zabrani z przystanku na
placu Wolności. Ich stan był na tyle
poważny, że konieczne było wezwanie pogotowia.
• 3 października strażnicy miejscy
udzielili pomocy mężczyźnie, który zagubił się w wyniku problemów
z pamięcią i chciał wejść do cudzego mieszkania przy ul. Hallera.
Funkcjonariuszy zaalarmowali lokatorzy budynku, informując, że ta
osoba tam nie mieszka. Po ustaleniu personaliów i adresu zagubionego strażnicy przekazali go pod
opiekę rodziny.
• Z początkiem grudnia na terenie
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych rozpocznie działalność kontenerowa miejska ogrzewalnia dla osób
bezdomnych. Schronisko będzie
usytuowane w pobliżu izby przyjęć szpitala, w którym funkcjonują m.in. oddziały odwykowe.
W ogrzewalni będzie się można
wykąpać, napić ciepłej herbaty,
a nawet przebrać w świeże ubrania. Co ciekawe, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego typu placówek, w ogrzewalni będą wyłącznie miejsca siedzące.
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Dziesięciu nowych radnych
Wynik rywalizacji o miejsca w radzie
miasta był przed wyborami znacznie
większą zagadką niż wynik batalii
o urząd prezydenta Rybnika.

O 25 mandatów ubiegało się łącznie 231
kandydatów, reprezentujących 8 komitetów wyborczych (7 z nich wystawiło kandydatów we wszystkich czterech okręgach
wyborczych). Ostatecznie w podziale mandatów wzięły udział tylko cztery ugrupowania: 1. Koalicja Obywatelska Platforma.
Nowoczesna (14.387 głosów – 28,04%);
2. PiS (14.011 – 27,31%); 3. Wspólnie dla
Rybnika (11.258 – 21,94%); 4. Blok Samorządowy Rybnik (6.077 – 11,84%).
Wyniki pozostałych komitetów: 5.
SRD (2.667 – 5,2%); 6. Kukiz’15 (1.587
– 3,09%); 7. RNM (704 – 1,37%); 8. Nasz
Wspólny Śląski Dom (618 – 1,2%)
Najwięcej – 9 mandatów zdobył PiS,
w czym spora zasługa czterech „jedynek”,
czyli kandydatów z pierwszych miejsc
list wyborczych w czterech okręgach.
W okręgu nr 2 na przykład dobry wynik
Mireli Szutki (1.668) sprawił, że mandat
zdobyła tam również inna kandydatka PiS-u Joanna Brzózka, na którą zagłosowało 327 wyborców. To uroki ordynacji proporcjonalnej. W tym samym okręgu mandatu nie zdobył np. doświadczony radny
Andrzej Oświecimski, na którego głosowało 686 rybniczan. PiS zdobył o jeden
mandat więcej niż przed czterema laty,
ale przecież po różnych perturbacjach ma
obecnie w radzie miasta (kadencja kończy
się oficjalnie 16 listopada) tylko czterech
radnych, a to za mało na stworzenie klubu
radnych (minimum 5 osób). PiS niewątpliwie ma powody do zadowolenia, bo choć
w skali miasta otrzymał o 376 głosów mniej

niż PO, a właściwie Koalicja Obywatelska
Platforma.Nowoczesna, to zdobył o dwa
mandaty więcej.
Kandydaci prezydenckiego ugrupowania,
czyli KO Platforma.Nowoczesna zdobyli 7
mandatów, a ich partnerzy z koalicyjnego
Wspólnie dla Rybnika 6, dzięki czemu koalicyjne kluby wspierające prezydenta Kuczerę
będą miały 13 mandatów, czyli najmniejszą
możliwą większość. Mocno przetrzebiony
jest po wyborach Blok Samorządowy Rybnik, czyli ugrupowanie zmarłego niedawno
byłego prezydenta Adama Fudalego. Przed
czterema laty, choć Fudali przegrał w II turze z Piotrem Kuczerą, to BSR zdobył w radzie najwięcej – 10 mandatów. Tym razem
tylko 3, ale jeśli połączy siły z PiS-em, to
w czasie głosowań opozycja będzie miała aż
12 szabel. W wyborach przepadli kandydaci Samorządowego Ruchu Demokratycznego, który w urzędującej jeszcze radzie miasta miał dwuosobową reprezentację. Radny
Forum Obywateli Rybnika Mariusz Wiśniewski o kolejną kadencję powalczył w barwach
koalicyjnego Wspólnie dla Rybnika i zdobył
mandat, podobnie jak urzędujący wiceprezydent Piotr Masłowski, który przed czterema laty startując z listy FOR-u do rady miasta się nie dostał.
Wiadomo już, że mandatów radnych
zrzekną się prezydent Piotr Kuczera, którego w radzie zastąpi inny kandydat Koalicji Obywatelskiej Marian Fojcik (230 głosów) i zastępca Kuczery Piotr Masłowski;
jego mandat przejmie emerytowany dyrektor Budowlanki Marek Florczyk (507
głosów). Po tych roszadach w nowej radzie miasta znajdzie się aż 10 debiutantów
(4 z PiS-u, 3 z KO Platforma.Nowoczesna, 2 z
WdR-u i 1 z BSR-u). To znaczy, że w radzie za-

Frekwencja była w tym roku znacznie wyższa niż w dotychczasowych wyborach. Swoje głosy oddały blisko
53 tys. rybniczan. Na zdjęciu lokal wyborczy urządzony w II LO im. A.F. Modrzewskiego
Wacław Troszka
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brakło miejsca dla kilku doświadczonych radnych: byłej wiceprezydent Ewy Ryszki (BSR),
która po raz pierwszy zdobyła mandat w roku
1998, oraz Henryka Cebuli (WdR), Benedykta
Kołodziejczyka (KO Platforma.Nowoczesna)
i Andrzeja Oświecimskiego (WdR); wszyscy
trzej byli radnymi od 2006 roku. Mandatu nie
zdobyli też obecni radni Maria Polanecka-Nabagło i Tadeusz Białous.
Radni wybrani do rady miasta kadencji
2018-2023: PiS (9) – Joanna Brzózka (II,
327), Łukasz Dwornik (IV, 1.782), Jerzy Lazar (I, 1.993), Tadeusz Pałka (II, 709), Andrzej
Sączek (I, 607), Mirela Szutka (II, 1.668), Arkadiusz Szweda (III, 1.232), Karol Szymura
(IV, 390), Mariusz Węglorz (III, 652); Platforma.Nowoczesna KO (7) – Marian Fojcik (III, 230), Wojciech Kiljańczyk

(I, 1.433), Łukasz Kłosek (II, 1.298), Radosław Knesz (IV, 969), Franciszek Kurpanik
(IV, 1.278), Zbigniew Lubszczyk (III, 348),
Krzysztof Szafraniec (I, 659); Wspólnie dla Rybnika (6) – Marek Florczyk
(IV, 507), Grażyna Kohut (III, 654), Jan Mura
(II, 688), Małgorzata Piaskowy (I, 1.178), Krystyna Wałach (I, 740), Mariusz Wiśniewski
(II, 786); BSR (3) – Jacek Mularczyk
(I, 451), Andrzej Wojaczek (III, 1.320), Michał
Chmieliński (IV, 521). W nawiasach numer
okręgu i liczba otrzymanych głosów.
Kadencja rady miasta 2014-2018 dobiegnie końca 16 listopada, w ciągu siedmiu kolejnych dni powinno się odbyć pierwsze posiedzenie nowej rady. Niewykluczone, że 8 listopada odbędzie się ostatnia sesja ustępującej rady miasta.
(WaT)

Wybory do rady miasta
Przedstawiając wyniki wyborów do rady miasta użyliśmy następujących skrótów:
BSR – Blok Samorządowy Rybnik; WdR – Wspólnie dla Rybnika; SRD – Samorządowy Ruch Demokratyczny; RNM – Rybnik Nasze Miasto.
Prezentując dzielnicowe wyniki, podajemy liczbę głosów zdobytych przez pięć najlepszych ugrupowań, bo przy obowiązującej ordynacji proporcjonalnej o liczbie mandatów zdobytych przez dany komitet wyborczy w okręgu (w Rybniku były cztery)
nie decydują indywidualne wyniki poszczególnych kandydatów, ale suma głosów
oddanych na wszystkich kandydatów z listy tego komitetu w konkretnym okręgu.
Okręg I
ŚRÓDMIEŚCIE: 1. Platforma.Nowoczesna
KO – 1043; 2. PiS – 741; 3. WdR – 505;
4. BSR – 224; 5. RNM – 140. Najwięcej
głosów: W. Kiljańczyk (Platforma.Nowoczesna KO) – 577.
RYBNIK-PÓŁNOC: 1. Platforma.Nowoczesna KO – 1186; 2. PiS – 798;
3. WdR – 578; 4. BSR – 542; 5. Kukiz’15 – 126. Najwięcej głosów: J. Lazar (PiS) – 449.
KAMIEŃ: 1. WdR – 854; 2. Platforma.
Nowoczesna KO – 404; 3. PiS – 400;
4. Kukiz’15 – 63; 5. Nasz Wspólny Śląski
Dom – 41. Najwięcej głosów: M. Piaskowy
(WdR) – 809.
WIELOPOLE: 1. WdR – 450; 2. PiS – 238;
3. Platforma.Nowoczesna KO – 126;
4. BSR – 29; 5. Kukiz’15 – 16. Najwięcej
głosów: L. Moskal (WdR) – 399.
ORZEPOWICE: 1. PiS – 616; 2. Platforma.Nowoczesna KO – 313; 3. SRD – 221;
4. WdR – 186; 5. BSR – 58. Najwięcej głosów: J. Lazar (PiS) – 516.
RYBNICKA KUŹNIA: 1. BSR – 454; 2. PiS
– 333; 3. Platforma.Nowoczesna KO – 319,
4. WdR – 231; 5. Kukiz’15 – 43. Najwięcej
głosów: J. Mularczyk (BSR) – 400.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

GOLEJÓW: 1. WdR – 459; 2. PiS – 269;
3. Platforma.Nowoczesna KO – 122; 4. Kukiz’15 – 45; 5. BSR – 41. Najwięcej głosów:
G. Zaik (WdR) – 393.
GRABOWNIA: 1. WdR – 123; 2. PiS – 112;
3. Platforma.Nowoczesna KO – 30; 4. BSR
– 15; 5. Kukiz’15 – 8. Najwięcej głosów: G.
Zaik (WdR) – 94.
CHWAŁĘCICE: 1. WdR – 435; 2. PiS – 261;
3. Platforma.Nowoczesna KO – 37; 4. Kukiz’15 – 27; 5. BSR – 23. Najwięcej głosów:
Krystyna Wałach (WdR) – 421.
STODOŁY: 1. WdR – 91; 2. PiS – 60; 3. Platforma.Nowoczesna KO – 25; 4. BSR – 17;
5. Kukiz’15 – 8. Najwięcej głosów: Krystyna Wałach (WdR) – 74.
OCHOJEC: 1. Platforma.Nowoczesna
KO – 542; 2. PiS – 130; 3. BSR – 76;
4. SRD – 59; 5. WdR – 28. Najwięcej głosów: K. Szafraniec (Platforma. Nowoczesna KO) – 505.
Okręg II
PARUSZOWIEC–PIASKI: 1. WdR – 703; 2.
PiS – 307; 3. Platforma.Nowoczesna KO –
257; 4. BSR – 184; 5. Kukiz’15 – 82. Najwięcej głosów: A. Oświecimski (WdR) – 595.

Miasto w skrócie
• 17 października w rybnickim ośrodku Sądu Okręgowego w Gliwicach
miał się rozpocząć proces 20-letniego Adriana P. oskarżonego
o zamordowanie na początku lutego 17-letniej Alicji z Boguszowic.
Oskarżony miał ją najpierw dotkliwie pobić, a potem udusić. Jej ciało znaleziono obok garaży na końcu
ul. Łokietka (boczna ul. Kościuszki). Policja zatrzymała go kilkadziesiąt godzin później. W toku śledztwa ustalono, że w chwili zabójstwa był pod wpływem alkoholu i
amfetaminy, a że wcześniej był już
karany za przestępstwo przeciwko
zdrowiu, przyjęto, że zbrodni dokonał w warunkach recydywy. Grozi
mu od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Na sali sądowej okazało się,
że przebywający w areszcie oskarżony został przez sąd zbyt późno
powiadomiony o terminie pierwszej rozprawy, w związku z czym
prowadzący ją sędzia zmuszony był
ją odroczyć, wyznaczając jej termin
na 24 października. Za drugim podejściem proces ruszył. Oskarżony
nie przyznał się do winy, wycofał
z wcześniejszych zeznań i przedstawił nową wersję wydarzeń, według której nie miał ze śmiercią nastolatki nic wspólnego. Odmówił
też składania zeznań i odpowiadania na pytania sądu i oskarżycieli.
• 4 października strażnicy miejscy
odebrali dwa zgłoszenia w sprawie
osób leżących na chodniku, wobec
których zachodziło podejrzenie,
że są pod wpływem środków psychoaktywnych. Pierwszą był mężczyzna zauważony na ul. św. Antoniego, drugą – mężczyzna leżący na
ul. Tęczowej, obok którego znaleziono strzykawkę. W obydwu przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe i podjęto decyzję o przewiezieniu mężczyzn do szpitala.
• Miejskie rowery będą z godnie
z umową dostępne w Rybniku do 30
listopada. Zimę komunalne jednoślady spędzą w magazynie operatora całego systemu. Przypominamy,
że rowery z herbem Rybnika są też
na bieżąco serwisowane przez wynajętą przez operatora firmę.

cd. na stronie 8
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Okręg III

Okręg IV

LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA: 1. PiS
– 483; 2. WdR – 394; 3. Platforma.Nowoczesna KO – 324; 4. BSR
– 200; 5. SRD – 162. Najwięcej głosów: M. Szutka (PiS) – 201.

MEKSYK: 1. Platforma.Nowoczesna KO – 483;
2. PiS – 242; 3. BSR – 145; 4. WdR – 85;
5. SRD – 81. Najwięcej głosów: P. Kuczera (Platforma. Nowoczesna KO) – 220.

MAROKO–NOWINY: 1. Platforma.Nowoczesna KO – 2.102; 2. PiS – 1.817;
3. WdR – 1.594; 4. BSR – 1.124; 5. Kukiz’15 – 220. Najwięcej głosów: 1. Ł. Dwornik (PiS) – 1.002; 2. R. Knesz (Platforma.Nowoczesna KO) – 639; 3. F. Kurpanik (Platforma.Nowoczesna KO) – 625; 4. P. Masłowski (WdR) – 550; 5. M. Polanecka–Nabagło
(BSR) – 459; 6. M. Chmieliński (BSR) – 355.

GOTARTOWICE: 1. PiS – 520,
2. Platforma.Nowoczesna KO –
276; 3. BSR – 260; 4. WdR – 205;
5. SRD – 96. Najwięcej głosów: M.
Szutka (PiS) – 387.
BOGUSZOWICE STARE: 1. PiS – 1028;
2. Platforma.Nowoczesna KO – 967;
3. WdR – 548; 4. SRD – 290;
5. BSR – 114. Najwięcej głosów: Ł.
Kłosek (PO) – 860.
BOGUSZOWICE OSIEDLE: 1. PiS – 928;
2. WdR – 799, 3. Platforma.Nowoczesna KO – 440; 4. BSR – 281;
5. SRD – 216. Najwięcej głosów: M.
Wiśniewski (WdR) – 661.
KŁOKOCIN: 1. PiS – 494; 2. Platforma.Nowoczesna KO – 220; 3. WdR
– 195; 4. BSR – 22; 5. Nasz Wspólny
Śląski Dom – 9. Najwięcej głosów: Tadeusz Pałka (PiS) – 442.

CHWAŁOWICE: 1. BSR – 1078; 2. PiS – 735;
3. Platforma.Nowoczesna KO – 567; 4. WdR
– 121; 5. Kukiz’15 oraz SRD – po 81. Najwięcej
głosów: A. Wojaczek (BSR) – 998.
RADZIEJÓW: 1. BSR – 178; 2. Platforma.Nowoczesna KO – 177; 3. PiS – 161; 4. WdR – 158;
5. SRD – 28. Najwięcej głosów: P. Kuczera (Platforma.Nowoczesna KO) – 146.
POPIELÓW: 1. Platforma.Nowoczesna KO –
436; 2. WdR – 339; 3. PiS – 196; 4. BSR – 160;
5. SRD – 98. Najwięcej głosów: P. Kuczera (Platforma. Nowoczesna KO) – 368.
NIEDOBCZYCE: 1. PiS – 1.195; 2. Platforma.Nowoczesna KO – 1.179; 3. SRD – 642;
4. WdR – 640; 5. BSR – 270. Najwięcej głosów
P. Kuczera (Platforma.Nowoczesna KO) – 759.
NIEWIADOM: 1. WdR – 548; 2. Platforma.Nowoczesna KO – 363; 3. PiS – 340, 4. SRD – 197;
5. BSR – 110. Najwięcej głosów: Tadeusz Białous (WdR) – 493.

Wysoka frekwencja
Frekwencja wyborcza wyniosła w Rybniku 49,75 proc. (głosowało
52.720 rybniczan z spośród 105.970 uprawnionych) i była o prawie
10 proc. wyższa niż w czasie poprzednich wyborów samorządowych
cztery lata temu.
Nieco wyższą frekwencję odnotowano u naszych sąsiadów: w Żorach
(52,06%), Gliwicach (50,44%) i w gminach powiatu rybnickiego (53,7%).
Minimalnie gorszą frekwencję odnotowano w Jastrzębiu-Zdroju (49,73).

Siedmiu do Sejmiku
Województwa Śląskiego
Wspólnie z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i Żor oraz powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego (okręg wyborczy nr 3)
z grona 113 kandydatów wybraliśmy 7 radnych sejmiku.
Zostali nimi: Wojciech Kałuża (25.109 głosów; w Rybniku – 5.201) oraz Henryk
Siedlaczek (16.332; 2150) i Grzegorz Wolnik – (10.914; 4754) z Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna KO, Michał Woś (39.618; 6999), Julia Kloc-Kondracka
(18.298; 2933), Ewa Gawęda (13.702; 1.159) i Jacek Świerkocki (8.464; 741) z PiS-u.
Zatem w naszym okręgu PiS zdobyło 4 mandaty, a Koalicja Obywatelska – 3.
W naszym okręgu na 566.995 uprawnionych głosowało 289.703 wyborców, co daje
frekwencję 51,1%. Generalnie w Sejmiku Śląskim PiS zdobyło 22 mandaty, Platforma.Nowoczena KO – 20, SLD – 2, a PSL – 1 mandat.
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SMOLNA: 1. Platforma.Nowoczesna KO
– 1.020; 2. PiS – 734; 3. WdR – 672;
4. BSR – 211; 5. Kukiz’15 – 77. Najwięcej
głosów W. Piekoszowska (Platforma.Nowoczesna KO) – 438.
ZAMYSŁÓW: 1. Platforma.Nowoczesna
KO – 836; 2. PiS – 418; 3. WdR – 208;
4. BSR – 115; 5. Kukiz’15 – 40. Najwięcej
głosów F. Kurpanik (Platforma.Nowoczesna KO) – 437.
ZEBRZYDOWICE: 1. Platforma.Nowoczesna KO – 580; 2. PiS – 417; 3. BSR – 108;
4. WdR – 93; 5. Kukiz’15 – 43. Najwięcej
głosów Bronisław Drabiniok (Platforma.Nowoczesna KO) – 376.

Top 10

Dziesięciu kandydatów na radnych
przekroczyło barierę 1.000 głosów.
Najlepszy wynik w wyborach do rady
uzyskał urzędujący prezydent Piotr
Kuczera (2.042 głosy).

Dzięki tej rekordowej liczbie głosów
mandat radnego zdobył również inny kandydat Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 3
Zbigniew Lubszczyk, który zdobył dużo
mniej głosów (348). Co ciekawe kolejne
trzy miejsca na liście kandydatów z najlepszym wynikiem wyborczym zajęli radni PiS-u Jerzy Lazar, Łukasz Dwornik i Mirela Szutka.
Radni z najlepszymi wynikami: 1. Piotr
Kuczera (Platforma.Nowoczesna KO)
2.042; 2. Jerzy Lazar (PiS) 1.993; 3. Łukasz Dwornik (PiS) 1.782; 4. Mirela Szutka
(PiS) 1.668; 5. Wojciech Kiljańczyk (Plaforma.Nowoczesna KO) 1.433; 6. Andrzej
Wojaczek (BSR) 1.320; 7. Łukasz Kłosek (Platforma.Nowoczesna KO) 1.298;
8. Franciszek Kurpanik (Platforma .Nowoczesna KO) 1.278; 9. Arkadiusz Szweda (PiS) 1.232; 10. Małgorzata Piaskowy
(WdR) 1.178.
Nr 10/568; październik 2018

18 października pierwsi lokatorzy odebrali klucze
do nowych mieszkań w bloku przy ul. Borki w dzielnicy
Orzepowice. Mieszkania są nowe, ale sam budynek
to gruntownie zmodernizowany przez miasto dawny
szpitalny internat. Wśród jego nowych mieszkańców
liczną grupę stanowią dzieci.

Pierwsi lokatorzy

Zdjęcia Wacław Troszka

W należącym do miasta budynku, zarządzanym
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, urządzono na nowo 26 jasnych, przestronnych mieszkań, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku (więcej w sierpniowym wydaniu „GR”). Mieszkania
z zasady przeznaczono dla rodzin z dziećmi oraz
osób niepełnosprawnych. Chcące się tu wpro-

Miasto
w czołówce

Rybnik znalazł się w pierwszej trójce
miast województwa śląskiego w 14. edycji
ogólnopolskiego rankingu najlepszych
samorządów dziennika „Rzeczpospolita”.
To niejedyne wyróżnienie dla naszego
miasta.

W tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej”,
wśród miast na prawach powiatu, Rybnik zajął
14. miejsce w kraju i 3. w województwie, po Dąbrowie Górniczej i Gliwicach. – Ranking od wielu lat wyłania i pokazuje jako przykłady do naTelefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

wadzić rodziny musiały spełnić kryterium dochodowe,
Ci którzy wprowadzali się jako pierwsi klucze do nowych mieszkań odebrali z rąk
ale też zamieszprezydenta Piotra Kuczery. Do chwili zamknięcia tego wydania GR klucze odebrało
kiwać w ciasnych
już kilkanaście rodzin
mieszkaniach,
w których na osobę przypadało średnio mniej niż
Lokatorzy nie kryli zadowolenia. – Wcześniej
9 m kw. Wszystkie te kryteria zostały sprecyzowa- mieszkaliśmy w małym, ciasnym wynajętym
ne w programie „Mieszkania dla rodzin”, uchwalo- domu, a tu będziemy mieć trzy pokoje; dla nas to
nym już w kwietniu przez radę miasta. Czynsz bę- idealne, wręcz wymarzone mieszkanie – powiedzie tu wynosił 9 zł za m kw., a warunkiem podpi- dział nam Grzegorz Myszor, dumny tata 12-letniej
sania umowy najmu było wpłacenie kaucji w wy- Klaudii, 10-letniego Maksymiliana i 4-letniej Jasokości 10-krotności miesięcznego czynszu. Tym, dzi. – Franuś wreszcie będzie miał swój pokój, bo
którzy podpisali stosowne dokumenty, klucze do dotąd mieszkaliśmy w jednopokojowej kawalerce
z ZGM-u, którą mąż dostał jeszcze przed ślubem.
mieszkań wręczył prezydent Piotr Kuczera.
– W budownictwie komunalnym jako miasto Cieszymy się bardzo – mówi pani Joanna, mama
mamy sporo do nadrobienia. Chciałbym, by w nie- rocznego Franciszka, którym na co dzień opiekuje
dalekiej przyszłości kolejne rodziny mogły się cie- się babcia, bo oboje rodzice pracują. Najmłodszym
szyć ze swoich przysłowiowych czterech kątów lokatorem bloku przy Borki 37 jest półroczny Woj– mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Roz- tuś, który zamieszkał tu z rodzicami i czwórką ropoczynamy ostatni etap projektowania dwóch dzeństwa. Wcześniej mieszkali w Niedobczycach.
nowych budynków, które powstaną przy ul. Ko- Jego tata pracuje w górniczej spółce, a mama zajlejowej. Kilka dni temu Zakład Gospodarki Miesz- muje się domem i wychowaniem dzieci.
Ze starego internatu pozostały właściwie tylkaniowej w Rybniku podpisał umowę na opracowanie dokumentacji wykonawczej tej inwestycji, ko ściany nośne, wszystko pozostałe jest nowe,
powinna być gotowa w lutym. W przyszłym roku nie wspominając już o solidnej termomodernizarozpoczniemy też budowę, dzięki której powięk- cji. Jest tu winda, pomieszczenie na wózki, dwa
szymy miejski zasób o 32 mieszkania, a przypomi- dwustanowiskowe garaże i piwnice dla lokatonam, że kolejnych 80 zostanie urządzonych przy rów, a tuż obok parking (osobny dla osób nieul. Hallera w strefie Rzeczna, gdzie powstanie oka- pełnosprawnych) i plac zabaw. Budynek posiada
przyłącze ciepłownicze, gazowe i energetyczne.
zały budynek mieszkalny – informuje prezydent.
Inwestycja została dofinansowywana z FunDawny szpitalny internat przy ul. Borki zmienił się
duszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
w nowoczesny blok, w którym zamieszka 26 rodzin
(WaT)
śladowania te samorządy, które najlepiej dbają
o swój zrównoważony rozwój. Pozycja Rybnika w tym zestawieniu sprawia, że nasze miasto
nie ma się czego wstydzić, aspirujemy do grona najlepszych w kraju – komentuje prezydent
Piotr Kuczera. Miejsce w rankingu zależy od
sumy punktów zdobytych w czterech kategoriach: trwałość ekonomiczno-finansowa, społeczna i środowiskowa oraz jakość zarządzania.
Rybnik otrzymał też tytuł „Gminy przyjaznej środowisku” podczas tegorocznej edycji
konkursu „Gmina na 6”, organizowanej przez
„Dziennik Zachodni”. Jury konkursu doceniło nasze miasto m.in. za walkę ze smogiem
oraz dbałość o zieleń. Wyróżnienie odebrał w

Katowicach wiceprezydent Wojciech Świerkosz. – Nie jest łatwo być docenianym za działania na rzecz ekologii w mieście, które w wielu
rankingach pokazywane jest jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Staramy
się swoimi działaniami pokazywać silny samorząd, dla którego walka o czyste powietrze jest
priorytetem. Cieszę się, że wysiłki Rybnika w
tym obszarze zostały docenione – powiedział
prezydent Kuczera. Podczas gali w Katowicach
przyznano też nagrody dla najlepszych samorządowców z województwa śląskiego. Najlepszym rybnickim radnym został najstarszy
w tym gronie Andrzej Oświecimski z Paruszowca-Piasków.
(S)
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Miasto w skrócie
• 18 października na stoisku urzędu
miasta rozdawano na rynku odblaski, a konkretnie odblaskowe opaski samozaciskowe, idealnie nadające się na rękę bądź nogawkę. Służby miejskie apelują, by mieszkańcy
poruszający się pieszo bądź na rowerach np. poboczami dróg, zadbali
o to by byli widoczni dla kierowców
i innych użytkowników dróg.
• Przy drogach dojazdowych do Rybnika pojawiły się żółte tablice informujące o występującej w naszym
mieście zaraźliwej, bakteryjnej chorobie pszczół nazywanej zgnilcem
amerykańskim. W specjalnym rozporządzeniu wojewoda uznał Rybnik
oraz powiaty rybnicki i wodzisławski
za „teren zapowietrzony”, na którym pszczelarze bez zgody powiatowego lekarza weterynarii nie mogą
przenosić pszczół i rodzin pszczelich
oraz sprzętów i narzędzi używanych
w pasiece.
• Piotr Mazurek z Wieprza wygrał zorganizowany przez miasto konkurs
na dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej.
Zastąpił na tym stanowisku Danutę Wimmer, która kierowała tą placówką przez długie lata, a niedawno
przeszła na emeryturę. Jak czytamy
w oficjalnym komunikacie, komisja
rekrutacyjna, po przeprowadzeniu
rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że
kandydat posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. O stanowisko dyrektora MDPS-u ubiegały się w konkursie cztery osoby.
• W połowie listopada powinna się zakończyć budowa pięciokondygnacyjnego parkingu, który powstał
między ulicami Hallera i Raciborską.
Później rozpoczną się procedury odbiorowe i to od ich przebiegu zależy,
kiedy parking zostanie udostępniony kierowcom. Jak zapowiada kierownictwo Rybnickich Służb Komunalnych, które prowadzą inwestycję,
system poboru opłat parkingowych
będzie podobny do tych funkcjonujących w galeriach handlowych.
• 18 października wędkarz z Tychów
wyłowił z wód Zalewu Rybnickiego
suma-olbrzyma mającego 260 cm
długości i ważącego ponad 100 kg.
To nowy rekord Polski.
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Budżet sportów olimpijskich
W ramach przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego we
wszystkich 27 dzielnicach zostaną zrealizowane łącznie
52 projekty dzielnicowe. W głosowaniu mieszkańców nad
propozycjami ogólnomiejskimi najwięcej głosów otrzymał
projekt budowy centrum ekstremalnych sportów olimpijskich
w parku Wiśniowiec (vis-à-vis Stadionu Miejskiego przy ul.
Gliwickiej) w dzielnicy Rybnik-Północ.

W wyznaczonym terminie, czyli od 17 do 23 września – na propozycje
zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego zagłosowało
13.554 rybniczan (tyle było wypełnionych kart, na których głosowało się i na projekt ogólnomiejski, i na dzielnicowy). To o 436 więcej niż
głosowało w roku ubiegłym i o 2.560 mniej niż w roku 2016. Po weryfikacji wypełnionych formularzy okazało się, że oddano łącznie 23.157
ważnych głosów, w tym 12.115 na projekty ogólnomiejskie i 11.042 na
lokalne. 9.231 kart wrzucono do urny, a 4.323 przesłano przez internet.
Z dziesięciu propozycji ogólnomiejskich najwięcej głosów – 3.918 –
oddano na projekt Wiśniowiec (1.), którego realizacja ma kosztować 1 mln zł. Zakłada
on stworzenie na terenie parku Wiśniowiec centrum sportów olimpijskich (kolarstwo
górskie, bmx, skateboarding), czyli wybudowanie trasy do uprawiania kolarstwa górskiego, toru do BMXracingu i skoczni do dirt jumpingu, ale także pierwszego w Polsce
parku do uprawiania mountainboardingu (deskorolka z kółkami zdecydowanie większymi od tradycyjnych; jest nazywany letnią odmianą snowboardu). Na Wiśniowcu ma
się też pojawić oświetlenie, wodociąg i instalacja elektryczna oraz obiekty małej architektury. Po podliczeniu głosów powstała lista rankingowa projektów ogólnomiejskich:
2. (3501 głosów) „Czyste powietrze dla rybnickich dzieci” (zakup 383 oczyszczaczy powietrza dla żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych);
3. (1658) Budowa bazy ratowniczo-szkoleniowej WOPR-u i organizacja pikniku „Bezpiecznie nad wodą”;
4. (1270) „Re:akcja – rewitalizacja parku osiedlowego” w dzielnicy Boguszowice Osiedle;
5. (840) „Bez tydzień i w niedziela dychnij w Parku Czempiela – modernizacja i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku rodziny” (Niedobczyce);
6. (469) „Park linowy Grzybówka” (Golejów);
7. (273) „Walka z bezdomnością psów i kotów” (chipowanie psów i wpisywanie ich
do międzynarodowego rejestru);
8. (82) „Staw Kotewka” – przywrócenie (osuszonego) stawu w sąsiedztwie kompleksu boisk piłkarskich obok kąpieliska Ruda;
9. (75) „Wapnowanie (nawozami węglanowymi) jako walka ze skutkami zanieczyszczenia powietrza, czyli kwaśnymi deszczami”;
10. (29) „V Regionalny Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dzieciom” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zebrzydowicach).

Rybnik w inkubatorze
– Przedsiębiorczości nie da się tak po
prostu nauczyć, ale dzięki warsztatom,
spotkaniom z praktykami i wsparciu doradczemu można zainspirować ludzi do
większej aktywności i przyjmowania postaw przedsiębiorczych. Właśnie na tym
będzie się skupiała załoga rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – zapowiada
Emil Nagalewski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, które kieruje
pierwszym w mieście i trzecim w regionie
Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Oferuje on bezpłatne wsparcie dla ryb-

nickich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w pierwszym okresie funkcjonowania), mieszkańców miasta zainteresowanych założeniem
firmy oraz uczniów i studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie. – Badania
pokazują, że młodzi chcą działać na własny
rachunek, są odważni i cenią niezależność,
potrzeba im tylko wsparcia na starcie. Właśnie takim młodym ludziom, którzy chcą
założyć swoją pierwszą firmę, pomagają inkubatory przedsiębiorczości – mówi prezydent Piotr Kuczera. W programie rybnickieNr 10/568; październik 2018

go inkubatora przewidziano regularne dyżury doradców, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz biznesowe. Inkubator
Przedsiębiorczości został powołany do życia i jest współfinansowany przez miasto. Placówką kieruje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS i jest to już trzeci tego
typu punkt prowadzony przez
CRIS w regionie. Pierwszy powstał w 2016 roku w Raciborzu, drugi rok później w Wodzisławiu Śląskim. Inkubator
Przedsiębiorczości w RybniTelefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

ku przez najbliższe tygodnie
będzie mieścił się w siedzibie
CRIS-u, przy ul. Kościuszki 22.
Docelowo jednak ma działać
w Kampusie (informacje o bieżącej ofercie inkubatora: www.
fb.com/InkubatorRybnik).
Dyżur doradcy biznesowego
w Inkubatorze: poniedziałek:
13:00-17:00 | środa: 12:0016:00. Kontakt do doradcy:
Sebastian Garbacz, tel.: 32
739-55-12 wew. 109 | e-mail:
sebastian.garbacz@cris.org.pl,
ul. Kościuszki 22/5, 44-200
Rybnik.
(S)

Wacław Troszka

Głosowanie w sprawie projektów lokalnych, czyli dzielnicowych, było konieczne w dziesięciu dzielnicach, gdzie łączna wartość zgłoszonych projektów przekraczała kwotę przyznaną danej dzielnicy (w zależności od liczby mieszkańców).
W głosowaniu tym, podobnie jak przed rokiem, mogli wziąć
udział wszyscy mieszkańcy Rybnika niezależnie od dzielnicy
zamieszkania, przy czym każdy mógł oddać tylko jeden głos.
Oto lista zwycięskich projektów dzielnicowych, które doczekają się realizacji w 2019 roku:
Boguszowice Osiedle – „Projekt Fungopolis – miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw” (862 głosy;
liczba odrzuconych projektów: 1 – 570 głosów);
Gotartowice – „Oświetlenie treningowe części boiska i instalacja tablicy informacyjnej” (751; 1 – 313);
Maroko-Nowiny – „Gniazdo cyklistów” (846; 2 – 223 i 36);
Meksyk – „Rekreacja dla każdego. Rozbudowa Street Workout. Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów” (105; 1 – 97);
Niedobczyce – „Rodzina Rymera” (1.229; 2 – 447 i 292);
Orzepowice – „Budowa miejsca treningowego dla najmłodszych grup klubu piłkarskiego Zuch Orzepowice (1.624;
1 – 270) ;
Popielów – „Szafka dla każdego ucznia” (493; 4 – 135; 37;
3 i 2);
Rybnik-Północ – „Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku (1.761; 1 – 220 );
Śródmieście – „Placykowo osiedlowe Dworek – miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi” (354;
1 – 203);
Zamysłów – „Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców
poprzez sport i kulturę” (118; 1 – 51).
W pozostałych 17 dzielnicach zakładany koszt realizacji zgłoszonych propozycji nie przekroczył przyznanej tym dzielnicom
kwoty. Rekordzistą zostało Wielopole, gdzie ma zostać zrealizowanych siedem mniejszych i tańszych projektów (Boguszowice Stare, Golejów, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Stodoły – 1 projekt; Chwałęcice – 2;
Ochojec, Paruszowiec-Piaski – 3; Chwałowice, Rybnicka Kuźnia, Smolna, Zebrzydowice – 4; Radziejów – 5; Wielopole – 7).
Pełną listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego 2019 oraz inne ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta (rybnik.eu).
(WaT)

Budowa tunelu w kolejowym nasypie to poważne przedsięwzięcie inżynieryjne.
Zawiadujący pracami inżynierowie mają nadzieję, że w zwałach ziemi, przez
które muszą się przebić, nie natrafią na żadne niespodzianki

Drążą tunel pod torami
Mocno zaawansowane
są już prace przy drążeniu
tunelu w nasypie kolejowym
w sąsiedztwie stacji RybnikParuszowiec, gdzie ma
powstać tunel dla pieszych
i rower zys t ów ł ączący
dzielnice Rybnik-Północ
i Paruszowiec-Piaski.

Po zabudowaniu zabezpieczających miejsc przyszłego tunelu grodzisk i tzw. ścianek Larsena obecnie przy użyciu specjalistycznej wiertnicy wierci
się otwory w ziemi, w miejscu
przyszłego stropu tunelu, i w
otwory te wprowadza się rury
o średnicy 40 cm. Gdy wszystkie już rury znajdą się w nasypie, wówczas pod te rury będzie

wciskany gotowy betonowy łuk
przyszłego tunelu. Tunel, który
nie tylko połączy dwie dzielnice, ale też wielu mieszkańcom
skróci drogę na stację kolejową,
ma być gotowy w końcu marca.
Jego budowa będzie kosztować
ponad 5,8 mln zł, ale 2,5 mln
zł pokryje unijna dotacja, którą miasto zdobyło na wprowadzenie w życie kompleksowego
Planu zrównoważonej mobilności. W sąsiedztwie tunelu i stacji
powstanie tzw. centrum przesiadkowe, czyli wiaty na rowery
i miejsca postojowe dla samochodów. Pojawi się tam też zieleń i obiekty małej architektury,
a cały teren będzie oświetlony
i monitorowany.
(WaT)

Oczyszczacze dla Chwałowic

– W ostatnich latach zmagamy się z problemem smogu
w naszym mieście, dlatego troska o dobrą jakość powietrza jest
niezwykle ważna, zwłaszcza dla zdrowia naszych dzieci – mówi
Joanna Cichecka, dyrektorka chwałowickiego Przedszkola nr
13, która wpadła na pomysł zakupu oczyszczaczy powietrza
dla chwałowickich placówek oświatowych.

40 oczyszczaczy kupiono w czerwcu, w ramach projektu „Bez
smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach” zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego. Mają one za zadanie aktywnie oczyszczać
powietrze w salach zajęć, w których najdłużej przebywają dzieci.
W Przedszkolu nr 13 jest ich pięć, w Przedszkolu nr 14 cztery, najwięcej (17) w chwałowickiej podstawówce nr 35, a tylko nieco mniej
(14) w równie licznej podstawówce nr 13. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki oczyszczaczom w salach przedszkolnych, w tak
prosty sposób mogliśmy choć częściowo przyczynić się do poprawy
zdrowia naszych wychowanków – podsumowuje Beata Trybuś, nauczycielka z Przedszkola nr 13.
(S)
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Bardzo dobre warunki pogodowe sprawiły,
że postępy robót na budowie drogi regionalnej
Racibórz – Pszczyna są znaczne.

Zdjęcia Wacław Troszka

Wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu budowlanego uda się położyć wiążącą warstwę asfaltu na
ponad jednej trzeciej 10-kilometrowej drogi. Już teraz da
się przejechać samochodem drogą lub poboczem całą
trasą, wyłączając tylko okolice dwóch obiektów inżynie400-metrowa estakada nad torami kolejowymi między Chwałowicami a Zamysłowem to
ryjnych: wiaduktu nad linią kolejową do kopalni piasku w
największy i najbardziej efektowny obiekt inżynieryjny na trasie drogi Racibórz – Pszczyna
Kotlarni i estakady nad torowiskiem między Chwałowicami a Zamysłowem. Bez utrudnień całą drogą da się przejechać wirfirm w Polsce, w tym główny wykonawca drogi Racibórz – Pszczyna.
tualnie z pomocą dostępnego na stronie rybnik.eu filmiku z drona.
Nie brakuje też problemów, jak choćby pojawianie się w wykopach
Aktualnie budowlańcy skupiają się na robotach, które ze wzglęwody, szczególnie przed węzłem gotartowickim, gdzie kończy się
dów technologicznych trzeba zakończyć przed zimą. Gotowe są już
zabudowa dodatkowych drenaży. Podobną kwestię trzeba też rozwiadukty w ciągu ulic Boguszowickiej i Wodzisławskiej, pod którywiązać w okolicy węzła wodzisławskiego, gdzie pojawiła się nawet
mi przebiegać będzie nowa droga; trwają roboty na części drogobagienna roślinność.
wej w ich sąsiedztwie, by jeszcze w tym roku te fragmenty nowej
Położono już nawierzchnię bitumiczną na nowej drodze łączącej
trasy były przejezdne, jak zaplanowano. Na Wodzisławskiej kończy
ul. Hallera z wielopoziomowym parkingiem; wykonywane są też rosię przezbrajanie sieci i rozpoczęły się roboty nad konstrukcją droboty na odcinku ul. Pocztowej, gdzie kostkę brukową zastąpi asfalt.
gi i kształtowanie kolejnego ronda, gdzie z łącznikiem nowej trasy
Wykonawca miał już wejść na tzw. „rynek bis”, czyli teren między
(dawna ul. Jagodowa) krzyżować się będzie ul. Hetmańska oraz dwa
nowym parkingiem a pierzeją budynków przy ul. Raciborskiej. Pojawloty ul. Wodzisławskiej. Trwają roboty na najbardziej efektownym
wi się tam sporej wielkości placyk, który w części zostanie utwarobiekcie inżynieryjnym, 400-metrowej estakadzie nad kolejowymi
dzony płytami z zielenią w środku, a od strony parkingu pojawi się
torowiskami pomiędzy Chwałowicami a Zamysłowem. Zastosotzw. zieleń izolacyjna. Powstanie w ten sposób kolejna zielona przewano tam nowoczesną technologię budowy. Na obu przyczółkach
strzeń dla pieszych i rowerzystów, będzie to też najkrótsza droga
tego wyjątkowego wiaduktu uruchomiono wytwórnie 20-metroz nowego parkingu do ścisłego centrum miasta. Ukończenie parkinwych betonowych płyt, które następnie przy użyciu specjalnych sigu planowane jest na połowę listopada.
łowników są nasuwane na zbudowaną wcześniej konstrukcję nośną.
Finiszuje budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej od ronCała ta drogowa estakada ma kształt wznoszącego się i opadającego
da Liévin do ul. Granicznej. Już powinny się zakończyć roboty bitułuku, więc kierowcy, jadąc po zakręcie, najpierw pojadą tu delikatnie
miczne na głównym ciągu, jadąc od centrum po stronie lewej. Od
w górę, a potem w dół. Aktualnie gotowe jest 180 m jednej drogowej
przejścia dla pieszych na wysokości serwisu ciężarówek Man dronitki estakady. W tej metodzie budowy specjalizuje się zaledwie kilka
ga rowerowa pobiegnie stroną prawą, a od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego znów stroną lewą przez las aż do
końca planowanej trasy.
Zakończyła się budowa parkingów
na ul. Hutniczej w centrum i dwóch w Niewiadomiu – przy ul. Racławickiej i Morcinka. I choć nie
były to inwestycje specjalnie wielkie, wykonawcom dały w kość ze względu na niezinwentaryzowaną infrastrukturę pod ziemią. Okazało się,
że nie wystarczyło zabezpieczenie podziemnych
sieci i urządzeń elektroenergetycznych, jak planowano, ale trzeba je było przebudować w porozumieniu z gestorami sieci, co oczywiście roboty wydłużyło.
Koniec roku nie sprzyja rozpoczynaniu nowych zadań, trzeba raczej pozamykać kontrakty
i liczyć na dobry przyszłoroczny budżet przyjęty
już przez nową radę miasta, bo potrzeb w dziedzinie robót drogowych będzie zawsze więcej
niż środków.
(r)
Póki pogoda pozwala, praca wre
Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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Na cmentarze autobusem

Wzorem lat ubiegłych prezydent Piotr Kuczera zdecydował, że w dniu Wszystkich Świętych z autobusów komunikacji miejskiej, które w tym dniu będą kursować jak
w niedzielę, będzie można korzystać za darmo.

Warto zatem zrezygnować ze swoich samochodów na rzecz
miejskich autobusów, unikając korków i kłopotów ze znalezieniem miejsc parkingowych. Tylko 1 listopada kursować będzie
specjalny autobus oznaczony literą „C”. Jego okrężna trasa pozwoli mieszkańcom dwóch największych rybnickich osiedli Nowiny i Kilińskiego dojechać na największą w mieście nekropolię
u zbiegu ulic Kotucza i Rudzkiej, a potem wrócić do domu.
Trasa linii „C”: Rybnik-Północ – Rudzka Cmentarz, Rybnik-Północ – Wawok, Rybnik-Północ – Janiego, Rybnik-Północ - Gliwicka
Szpital, Śródmieście – Plac Wolności, Śródmieście – Sąd, Smolna – Franciszkanie, Smolna – Reymonta, Maroko-Nowiny – Raciborska, Maroko-Nowiny – Chabrowa, Maroko-Nowiny – Szkoła,
Maroko-Nowiny – Budowlanych, Dworzec Autobusowy (stanowisko nr 3), Rybnik-Północ – Rudzka Cmentarz.
Między godz. 7 a 10 autobus ten będzie kursował co godzinę,
między 10 a godz. 15 co 30 minut; między 15 a 19 co 20 minut
i między godz. 19 a 21 co 30 minut.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie

śp. Weroniki Musiolik
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce, kwiaty
oraz modlitwę z wdzięcznością dziękują
Córka i Synowie z Rodzinami oraz Stanisław

PROGRAM OBCHODÓW

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W RYBNIKU

11 LISTOPADA 2018
godz. 10.30
BAZYLIKA PW. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
– złożenie hołdu przed pomnikiem Jana Pawła II, przemarsz na Rynek
RYNEK
– UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
– podniesienie flagi państwowej na maszt, okolicznościowe wystąpienie
Prezydenta Miasta Rybnika, złożenie kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi;
– wspólne zdjęcie„Rybniczanie 2018”;
– żołnierska grochówka
godz. 14.00-17.30 –„Śladami Niepodległości – Józik z Rybnika”
– gra terenowa przeznaczona dla rodzin z dziećmi, patroli harcerskich,
grupek przyjaciół, szkolnych kolegów
godz. 13.00-17.00 –„Przywrócone życiu” – otwarcie wystawy
chorągwi i sztandarów w Muzeum w Rybniku.
RYNEK
godz. 16.45
– koncert pieśni polskich połączony ze wspólnym śpiewaniem
w wykonaniu Joanny Wojnowskiej, Mieczysława Błaszczyka i Miejskiej
Orkiestry Dętej „Rybnik”
godz. 18.00
– mapping 3D opowiadający historię Rybnika;
– biało-czerwony pokaz sztucznych ogni
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ, godz. 19.00
– koncert „Nierówni” wystąpią: Mieczysław Szcześniak – śpiew,
Paulinho Garcia – gitara, śpiew, Marcin Pospieszalski – gitara basowa,
śpiew, Krzysztof Herdzin – fortepian, Maciej Henel-Celis – perkusja,
Tomas Sanchez – perkusjonalia oraz orkiestra smyczkowa Filharmonii
Rybnickiej. Kompozycje do tekstów ks. Jana Twardowskiego.

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu nagłej śmierci Ojca

śp. Henryka Kuźnika
Córkom i Synowi z Rodzinami
składają
przyjaciele z Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża

śp. Adama Fudalego

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Adama Fudalego

Żonie wraz z Rodziną

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

składają
koleżanki i koledzy z Bloku Samorządowego Rybnik

serdeczne podziękowania
składa Żona z Rodziną

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

13

Zielony prąd ze śmieci
Na komunalnym składowisku
odpadów prywatny przedsiębiorca
zbudował małą elektrociepłownię.
Tr z y t u r b i n y z a s i l a n e g a z e m
składowiskowym, powstającym
w wyniku rozkładu gromadzonych na
składowisku śmieci, będą wytwarzać
prąd i ciepło.

Niewielka elektrociepłownia (na drugim planie) powstała w sąsiedztwie popularnej pochodni, w której obecnie
bezproduktywnie spala się gaz składowiskowy powstający w zwałach odpadów
płownię. Trzeba pamiętać, że gaz składowiskowy wytwarza się w pokładach odpadów
jeszcze przez kilka lat po zamknięciu kwatery i zaprzestaniu składowania odpadów.
Teraz inwestor musi jeszcze zbudować gazociąg (3100 m), którym biogaz będzie doprowadzany ze studni odgazowywujących
składowisko do turbin prądotwórczych.
– Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie góra około 4 tys. megawatogodzin, co – biorąc pod uwagę średnie zużycie prądu w Polsce – pozwoli zaopatrzyć
w energię około 2 tys. mieszkań rocznie.
Obecnie w Polsce tylko 6 procent gazów
składowiskowych jest wykorzystywane do
produkcji energii elektrycznej, mimo że zobowiązują do tego zarówno unijna dyrektywa, jak i polskie prawo – mówi przedsiębiorca Leszek Kulawik. Jak wylicza, warta poStudnie odgazowywujące kwaterę
składowiska, na którą obecnie trafiają
kolejne pokłady odpadów
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Zdjęcia Wacław Troszka

Prąd trafi do sieci Tauronu, zaś ciepło
(około 500 kilowatów) ogrzeje obiekty socjalne składowiska oraz zabudowania sąsiadującej z nim regionalnej stacji segregacji
odpadów spółki Sego, która teraz korzysta
z kotła węglowego. Rozruch małej elektrociepłowni zaplanowano na listopad.
Powstający w pokładach gromadzonych na składowisku śmieci gaz składowiskowy (efekt rozkładu odpadów organicznych) zawiera głównie metan (około 50
proc.) i dwutlenek węgla, ale jest 28-krotnie bardziej toksyczny od tego ostatniego.
By uniknąć samozapłonu, jest odprowadzany przez studnie odgazowywujące pokłady odpadów. Na terenie całego składowiska takich studni jest 36. Obecnie tylko
gaz powstający w dwóch zamkniętych już
i zrekultywowanych kwaterach składowiska jest spalany, zresztą bezproduktywnie, w tzw. pochodni. Gaz z czynnej trzeciej kwatery mający swój przykry zapach
trafia obecnie do atmosfery, a jego roczna
emisja to około 700 tys. m sześc.
Składowiskiem przy ul. Kolberga zarządza miejska spółka Hossa. To z nią prywatny inwestor, częstochowianin Leszek Kulawik zawarł umowę, na mocy której przez 17
lat będzie dzierżawił pokłady biogazu i teren, na którym zbudował swoją elektrocie-

nad milion złotych inwestycja powinna mu
się zwrócić w ciągu pięciu lat.
W ciągu roku na rybnickie składowisko
trafia blisko 30 tys. ton odpadów. Śmieci odbierane z osiedli i prywatnych posesji
trafiają najpierw do stacji segregacji, stamtąd odpady pozbawione surowców wtórnych lądują na składowisku.
– To inwestycja, u podstaw której leży
ochrona środowiska. Elektrociepłownia
spożytkuje to, co do tej pory było zagrożeniem dla środowiska, w sensowny sposób wykorzystując produkt uboczny procesu składowania odpadów. Wspieramy
biznes, wspieramy ekologię i stąd ta inwestycja. Miasto nie wydaje ani złotówki, tylko udostępnia to, co na tym składowisku
jest najcenniejsze, czyli powstający tu gaz
składowiskowy – komentuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
To niejedyne proekologiczne przedsięwzięcie miejskiej spółki Hossa, która zajmuje się też zarządzaniem nieruchomościami, a w Kamieniu prowadzi hotel Olimpia. – Jako spółka miejska staramy się realizować nowe proekologiczne inwestycje,
mające wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście. Naszym kolejnym przedsięwzięciem jest zabudowa turbin kogeneracyjnych w hotelu Olimpia, gdzie jako pierwsi
w Polsce, wykorzystując olej opałowy, będziemy nie tylko ogrzewać nasz hotel, ale
i produkować energię elektryczną – mówi
Jarosław Sikora, prezes Hossy. W tej chwili hotel czeka na podłączenie zabudowanych turbin do sieci energetycznej Tauronu.
Wacław Troszka
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Rodzące się w rybnickim szpitalu wcześniaki mogą przytulać się
do bawełnianych ośmiorniczek, które na oddział neonatologii trafiły
dzięki inicjatywie Fundacji Małych Serc.

Ośmiorniczki dla wcześniaków

Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”, która
od kwietnia prowadzi w Niedobczycach
bistro zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami, znalazła się w gronie laureatów
tegorocznej edycji nagrody „Lodołamacze”.

Bistro z Ikrą przełamuje lody
kazywać, że w Rybniku można być „lodołamaczem”– mówi Piotr Puchała, prezes Spółdzielni
Socjalnej „Z Ikrą”.
Do nagrody spółdzielnię zgłosiła Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach, a kapituła konkursu
doceniła rybnicką organizację za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Zdaniem kapituły jej działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. – Myślę,
że zadziałała tu „magia liczb”, bo ośmiu z dziewięciu naszych pracowników ma orzeczenia o niepełnosprawności. Niewielu pracodawców jest w stanie zatrudnić tak duży odsetek niepełnosprawnych. Na galę do Wrocławia pojechaliśmy więc w komplecie,
by każdy z osobna poczuł, że to
jego nagroda, którą odebrali Lidia Moc i Piotr Masłowski – dodaje Piotr Puchała.
Wacław Troszka

„Lodołamacze” to przyznawane od trzynastu
lat wyróżnienia dla pracodawców, instytucji i osobowości wrażliwych społecznie i zatrudniających
osoby niepełnosprawne. Rybnicka spółdzielnia
została uhonorowana trzecim miejscem w kategorii Otwarty rynek pracy. – Zostaliśmy wyróżnieni na etapie regionalnym, obejmującym cztery
województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie. Jesteśmy wciąż na początku drogi, działamy dopiero od kilku miesięcy, dlatego ta nagroda jest zarówno niespodzianką, jak i zaszczytem. Mobilizuje nas do tego, by się rozwijać i po-

ców przytulanka otula osamotnionego w inkubatorze
wcześniaka. – Chciałyśmy,
by wcześniaki rodzące się
w rybnickim szpitalu miały
lepszy start, dlatego skonKilkadziesiąt bawełnianych ośmiorniczek dla rybnickich wcześniaków
taktowałyśmy się z fundaz rąk prezydenta Piotra Kuczery odebrała dr Ewa Adamiec-Poniewierka
cją, która przygotowała dla
(w środku). Na zdj. również Justyna Wodecka, jedna z inicjatorek spotkania
maluchów te terapeutyczw Halo! Rybnik
ne przytulanki – mówi Marprowadzone ciąże mogą zakończyć się zbyt szybta Leśniak, inicjatorka akcji mającej zwrócić uwakim porodem. – Wcześniak jest wyjątkowym pagę na problem wcześniactwa. Pani Marta z dwocjentem, dzieckiem niedojrzałym, wymagającym
ma innymi mamami wcześniaków: Iwoną Salawą
szczególnej opieki i najczęściej nie gotowym do
i Justyną Wodecką, 17 października spotkały się
życia poza brzuchem mamy. Jego przedwczesne
w Halo! Rybnik z Piotrem Kuczerą i dr Ewą Adaprzyjście na świat jest trudnym doświadczeniem
miec-Poniewierką, która z rąk prezydenta odedla rodziców, dlatego 17 listopada zapraszamy
brała kilkadziesiąt różnobarwnych ośmiorniczek.
do biblioteki głównej na pierwsze w Rybniku obW ubiegłym roku w rybnickim szpitalu na świat
chody Światowego Dnia Wcześniaka. Będą m.in.
przyszło 1300 dzieci, z czego 81 urodziło się przed
wykłady i warsztaty na temat tzw. kangurowania,
planowanym terminem. Najmniejszy rybnicki
noszenia dzieci w chustach, pielęgnacji, żywienia
wcześniak ważył zaledwie 450 gramów. Główną
i wczesnego wspomagania rozwoju maluchów, poprzyczyną porodów przed 37. tygodniem ciąży są
rady dietetyka i warsztaty pierwszej pomocy – zainfekcje, choroby, stres, bardzo młody lub dojrzapowiada dr Adamiec-Poniewierka.
(D)
ły wiek przyszłych mam. Ale również wzorcowo
Wacław Troszka

Wcześniaki, czyli dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży, wymagają szczególnej opieki. Najczęściej tuż po urodzeniu trafiają do inkubatora,
który tym niedojrzałym organizmom ma zapewnić
optymalne warunki rozwoju. Ponieważ mają silnie
wykształcony w życiu płodowym odruch chwytny, w inkubatorach łapią za rurki wenflonów albo
kable aparatury ratującej im życie. I tu z pomocą
przychodzą terapeutyczne maskotki – wydziergane ze specjalnej bawełny ośmiorniczki. Ich macki
to imitacja pępowiny, którą dzieci lubią bawić się
w brzuchu mamy. – Dają one dzieciom poczucie
bezpieczeństwa, relaksują i wspierają ich odporność – wyjaśnia dr Ewa Adamiec-Poniewierka, ordynator oddziału noworodków i wcześniaków (neonatologii) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach. Przyjemne
w dotyku ośmiorniczki dziergane są przez wolontariuszy: mamy, babcie, a nawet więźniów, według
ustalonego standardu dotyczącego rozmiaru i rodzaju włóczki. W szpitalu są sterylizowane, a następnie przekazywane mamie albo tacie, którzy
przez kilka godzin przytulają maskotkę. Przesiąknięta zapachem i dobroczynnymi bakteriami rodzi-

Część dziewięcioosobowej załogi
Bistra z Ikrą w Niedobczycach,
które znalazło się w zaszczytnym
gronie laureatów „Lodołamaczy”
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Zlokalizowane przy ulicy Barbary 22A, tuż
obok parku Czempiela w Niedobczycach Bistro
z Ikrą czynne jest od poniedziałku do piątku, od
godz. 12 do 17. Serwuje smaczne domowe obiady, dania na wynos, organizuje przyjęcia okolicznościowe. Można tu zjeść m.in. pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, racuchy oraz dwudaniowe zestawy obiadowe. Przygotowaniem dań i obsługą klientów zajmują się osoby z różnymi niepełnosprawnościami (również z niepełnosprawnością intelektualną) pod wodzą doświadczonej szefowej kuchni. – Nasi klienci wiedzą, kto tu
pracuje. Niektórzy przychodzą pchani ciekawością, chcą zobaczyć, jak funkcjonuje takie miejsce. Mamy jednak ich pełne wsparcie: gdy czasem na sali coś nie wyjdzie, gdy trzeba ponownie nabić rachunek na kasę, wykazują zrozumienie i cierpliwość. I mam wrażenie, że nie jest to
pobłażliwość wobec osób słabszych, ale zrozumienie, że każdy, również zdrowy, może się pomylić – dodaje Piotr Puchała. Stali bywalcy niedobczyckiego bistra chwalą serwowane tu potrawy, z których największym wzięciem cieszą
się tradycyjne pierogi, placki, gołąbki, dania mięsne i przygotowywane w każdy piątek ryby. (D)
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Młodzieżowi radni
już pracują

Przewodniczącą MRM została Sabina Naczyńska, maturzystka z Ekonomika, która
w radzie zasiada od trzech lat. – Najpierw byłam
szeregowym radnym, w ubiegłym roku szkolnym
wiceprzewodniczącą rady, a teraz mam za sobą
kolejny „awans”. Kto wie, może to nie koniec
i kiedyś znów znajdę się w tej sali, w kolejnej nowej roli? – mówi z uśmiechem Sabina Naczyńska, której w pracy pomagać będzie troje innych
doświadczonych radnych: Aleksandra Żyła i Maciej Wycisk (zastępcy) oraz Kaja Luniak (sekretarz). Nowa przewodnicząca deklaruje kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych przez poprzednie młodzieżowe rady, na czele ze sztandarową Czapką św. Mikołaja – charytatywną akcją skierowaną do młodzieży, a ostatnio również
i seniorów. – Chcemy też zmienić dotychczasowe logo młodzieżowej rady miasta i po raz drugi
wspólnie z miastem przeprowadzić konkurs na
szkolny budżet partycypacyjny. W radzie zasiada

W gronie 13 nowych radnych, którzy złożyli ślubowanie podczas sesji MRM w magistracie,
wielu nowych
była też Wiktoria Węgierska z IV LO (pierwsza z prawej)
radnych i zależy nam również na tym, aby od początku bra- zwycięskiego projektu, który posłuży rozwojowi uczniów. – Liczymy, że będzie ich więcej niż
li aktywny udział w pracach MRM, by nie bali
się zadawać pytań i dzielić się swoimi pomy- poprzednio – mówi Katarzyna Korba, która z rasłami – mówi nowa przewodnicząca. W gronie mienia miasta koordynuje pracę MRM. W pierw13 nowych radnych znalazła się m.in. Wiktoria szej edycji konkursu z grona siedmiu projektów
Węgierska, drugoklasistka z IV LO „Kopernika”, jury wybrało pomysł uczniów Zespołu Szkół Urktóra jest przekonana, że decyzja o pracy w ra- szulańskich, którzy uruchomili na terenie szkoły
dzie była słuszna. – To dobry pomysł, by mło- stację meteorologiczną (pomiary można odczydzież w jakiś sposób angażowała się w działal- tać na stronie internetowej ZSU). Zwycięzców
ność miasta. Jestem przekonana, że możemy tej edycji konkursu poznamy 21 marca podczas
zrobić coś dobrego i udowodnić, że również coś rybnickich targów edukacji. – Trzymam kciuki za
potrafimy. Fajnie jest się zaangażować w różne wasze pomysły i aktywność w Młodzieżowej Raprzedsięwzięcia i pokazać innym młodym lu- dzie Miasta Rybnika. To dla was czas nauki sadziom, że warto zejść z kanapy i zacząć coś ro- morządności i podejmowania pierwszych decybić – mówi licealistka. Jedno z pierwszych głoso- zji, ale też ponoszenia za nie odpowiedzialności.
wań MRM dotyczyło szkolnego budżetu party- Powodzenia! – życzył młodzieżowym radnym
cypacyjnego. Podobnie jak przed rokiem miasto prezydent Piotr Kuczera, który również wziął
(S)
przeznaczy 10 tys. zł na zrealizowanie jednego udział w pierwszym posiedzeniu MRM.

Płeć piękna w radzie
W Rybniku mamy już radę seniorów i radę
młodzieżową, teraz przyszła pora na radnych
w spódnicy. Do 31 października w urzędzie miasta
można zgłaszać kandydatki do Rybnickiej Rady
Kobiet, którą tworzyć będzie 13 pań. Ich zadaniem
będzie doradzanie prezydentowi miasta.
W Rybnickiej Radzie Kobiet zasiądzie siedem pań zgłoszonych indywidualnie lub przez organizacje pozarządowe
i podmioty działające na rzecz kobiet, trzy osoby wskaże
prezydent miasta, a trzy kolejne Stowarzyszenie Śląskie
Perły, które jest inicjatorem powstania rady. Kandydatki
muszą być mieszkankami Rybnika lub kobietami, które
z naszym miastem łączy praca zawodowa czy działalność
na rzecz Rybnika. Zgłoszenia z opisem kandydatki należy
przesłać do 31 października na adres urzędu miasta lub
złożyć w jego kancelarii (formularz i szczegóły na stronie
internetowej rybnik.eu).
Zadaniem rady będzie m.in. diagnozowanie potrzeb
kobiet i rodzin w mieście oraz podejmowanie działań na
rzecz szeroko rozumianego równouprawnienia. Kadencja potrwa cztery lata, a radne będą pełnić swoje funkcje
społecznie, czyli nieodpłatnie.
(S)

16

Sabina Horzela-Piskula

– Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej
Rady Miasta Rybnika sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta
i reprezentowanej młodzieży – ślubowało 13 nowych
radnych podczas pierwszej sesji MRM, która odbyła się
27 września w urzędzie miasta. W tym roku szkolnym
pracą rady kierować będzie nowy zarząd.

Seniorzy kończą kadencję
17 października w urzędzie
miasta odbyła się ostatnia
robocza sesja Rybnickiej Rady
Seniorów, której pierwsza
kadencja kończy się 12
listopada. Zdominował ją temat
wyborów nowej rady.

Wiadomo już, że w kolejnej kadencji będą w niej pracować: Henryk Kaletka, Henryk Ryszka i Józef Piontek, których kandydatury wskazali miejscy radni podczas
sesji 11 października. Ten pierwszy
jeszcze do 12 listopada będzie wiceprzewodniczącym dotychczasowej seniorskiej rady, pozostali również w niej zasiadali, a wcześniej byli też radnymi miejskimi.
Zgodnie ze statutem trzech kolejnych kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów wskazał prezydent Piotr Kuczera. Są to Jolanta Groborz (dotychczasowa

przewodnicząca RRS) i reprezentujące rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Janina Freund i Edyta Korepta. Pozostałą dziewiątkę
z grona 14 kandydatów wskazanych przez organizacje działające
na rzecz osób starszych wybiorą
mieszkańcy Rybnika, którzy skończyli 65 lat. Głosowanie miało się
odbyć 25 października w urzędzie
miasta (już po zamknięciu tego numeru „GR”). Nowa rada zbierze się
w listopadzie, stara – 17 października podsumowała swoją czteroletnią kadencję. Wśród sukcesów wskazano m.in. karty seniora, których w naszym mieście wydano już ponad 8 tys., poniedziałkowe Kino Seniora i towarzyszące
im spotkania chóralne, ale też Dni
Seniora, które na stałe wpisały się
w obchody Dni Rybnika.
(S)
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KOMUNIKACJA NISKOPODŁOGOWA. Rybnicki Transgór będący największym
przewoźnikiem obsługującym miejskie linie autobusowe pozyskał pięć nowych autobusów, co
pozwoliło na wycofanie ostatnich już wysokopodłogowych jelczy. Umowa z miastem zobowiązuje Transgór do odnawiania taboru, dlatego wkrótce na drogach pojawią się kolejne nowe
autobusy. I jeszcze jedna dobra wiadomość: już we wszystkich autobusach można płacić za
przejazd zbliżeniowo kartą płatniczą. Praktyczne czytniki znajdują się obok kabiny kierowcy.

KONIEC STRAJKU. 24 października po długich negocjacjach w Katowicach (nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego), związkowcy ze szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach podpisali z jego dyrekcją porozumienie, kończące strajk, trwający w lecznicy od tygodnia. Mówi ono o wzroście od listopada wynagrodzenia o 400 zł brutto (na jeden
etat). To koniec strajku, ale nie sporu zbiorowego. Wcześniej, 17 października pracownicy szpitala wspierani przez związkowców z kopalń przeszli w marszu protestacyjnym ulicami miasta.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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PNIOWIEC Z IKRĄ. Duże kolorowe ryby, które przez kilka lat stały na jednym z rond
na ul. Żorskiej, można teraz oglądać na stawie Pniowiec (boczny zbiornik Zalewu Rybnickiego). Podreperowane, zakonserwowane i przemalowane na miejskie biało-niebieskie barwy ryby z dawnego logo miasta odnoszą się do walorów przyrodniczych okolicy. A zważywszy na fakt, że jakiś tyszanin złowił ostatnio w Zalewie Rybnickim suma mającego 2,6 m
długości, można przyjąć, że miejskie ryby występują na Pniowcu w rozmiarze naturalnym.
Wacław Troszka
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BEJSBOLISTA ZE STALI. Wykonana z ocynkowanej stali czarnej postać bejsbolisty pałkarza stanęła na rondzie u zbiegu ulic Żorskiej i Sygnały. To nawiązanie do bejsbolowej drużyny KS Silesia Rybnik związanej z dzielnicą Ligota-Ligocka Kuźnia, która
w tym roku drugi raz z rzędu zdobyła tytuł mistrza Polski. Wykonał ją Jacek Wichrowski
we współpracy z pracownią Stalowe Anioły, w której wcześniej powstali żużlowcy zdobiący od dwóch lat rondo Gliwickie. Mający 2,5 m wysokości bejsbolista kosztował 60 tys. zł.

POLA NADZIEI. Jak co roku jesienią wolontariusze Niemedycznego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego razem z przedszkolakami i uczniami kilku nie tylko
rybnickich szkół oraz samorządowcami zasadzili cebulki żonkili, które gdy zakwitną wiosną,
stworzą tzw. pola nadziei. Tym razem wyrosną one w sąsiedztwie Rajza punktu na Zamysłowie. Obecnie wolontariusze opiekują się 52 chorymi w ich domach, a dużą popularnością
cieszy się też prowadzona przez hospicjum wypożyczalnia potrzebnych chorym sprzętów.
Wacław Troszka
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URODZAJ NA LIŚCIE. Jesień to dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej okres zmagania się z opadającymi z drzew liśćmi, które za ich sprawą trafiają na miejską kompostownię.
Jak informuje ZZM, każdej jesieni trafia tam na ogół ponad 150 ton liści zwożonych przez pracowników Zieleni m.in. z parków. Około 50 ton liści dostarczają na kompostownię mieszkańcy
i różnego rodzaju firmy. W ciągu sześciu miesięcy odpowiednio pryzmowane liście zmieniają się
w ziemię kompostową, idealną np. do przydomowych ogródków. Jest sprzedawana na bieżąco.
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RZĄDOWE CZYSTE POWIETRZE. 17 października, na krótko przed wyborami samorządowymi, w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Kampusie odbyło się spotkanie mieszkańców z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który będzie odpowiedzialny za realizację rządowego programu walki ze smogiem „Czyste powietrze”. Jak poinformował w wypełnionej po brzegi sali minister, jest on adresowany do właścicieli budynków jednorodzinnych
i osób mających pozwolenie na budowę. Program dopłat do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła i do termomodernizacji budynków ma być realizowany do 2029 roku,
-a podpisywanie umów z mieszkańcami ma trwać do końca 2027 roku, choć nie wiadomo,
czy obecna ekipa rządząca będzie wtedy jeszcze u władzy. Maksymalny możliwy koszt indywidualnej inwestycji, od którego będzie liczona dotacja, to 53 tys. zł, a dofinansowanie może
wynieść góra 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy mogą się ubiegać o częściowe pokrycie kosztów ekoinwestycji realizowanych od początku 2018 roku. Więcej informacji
na stronach internetowych (www.wfosigw.katowice.pl; www.mos.gov.pl/czyste-powietrze).
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FILIA PARAFIALNA. W domu katechetycznym parafii Bożego Ciała i św. Barbary
w Niewiadomu wspólnym staraniem miasta i parafii urządzono oddział przedszkolny dla
25 dzieci z odpowiednim zapleczem socjalnym i kuchennym. To jedyna taka parafialna filia miejskiego przedszkola w całym Rybniku. Wcześniej dwa dodatkowe oddziały przedszkolne urządzono przy SP nr 23, ale i tak dla 23 dzieci z Niewiadomia zabrakło miejsca
w przedszkolu. Wspólnym staraniem radnego Tadeusza Białousa, Ewy Florczyk, dyrektorki
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, i proboszcza ks. Grzegorza Wiśniewskiego, za przyzwoleniem kurii katowickiej, filia przedszkola powstała w budynku parafii w dawnych salkach katechetycznych. W roli inwestora wystąpił ZS-P nr 2, prace adaptacyjne kosztowały
ponad 286 tys. zł. 9 października w uroczystym otwarciu oddziału oprócz prezydenta Rybnika Piotra Kuczery i jego zastępcy Wojciecha Świerkosza i członków rady dzielnicy wziął
udział m.in. ks. biskup Adam Wodarczyk, który poświęcił przedszkolne pomieszczenia. – To
dobrze, że ten budynek nadal będzie służył dzieciom i młodzieży, bo z taką intencją był budowany, a dla miasta to z pewnością dobra inwestycja – powiedział ks. biskup Wodarczyk.
Wacław Troszka
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WĄSKOTORÓWKA JUŻ CZEKA NA ODBIORY. Odtworzony, a tak naprawdę zbudowany od nowa, rybnicki odcinek kolejki wąskotorowej, mającej swą początkową
stację w Rudach Raciborskich jest już gotowy. Po zbudowaniu 700 m torowiska linia kolejki, która ma szansę stać się jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, nie kończy się już w Paproci, ale w Stodołach na nowym peronie, położonym po zachodniej stronie,
w sąsiedztwie ul. Rudzkiej. Zbudowano tam urokliwy peron i ustawiono stylową wiatę dla pasażerów oraz wiatę na rowery. Plany zakładają jeszcze urządzenie tam niewielkiego parkingu
dla samochodów. Jeszcze przed wyborami na przejazd techniczny nową wąskotorową linią
dziennikarzy lokalnych mediów zaprosili prezydent Piotr Kuczera i Paweł Macha, burmistrz
Kuźni Raciborskiej. – Stacja Stodoły będzie dobrym punktem wypadowym, bo w przyszłości poprowadzi stąd trasa spacerowo-rowerowa w kierunku stawu Pniowiec, nie wspominając już o rowerowych ścieżkach wokół Zalewu Rybnickiego – mówi prezydent Piotr Kuczera.
Nowy odcinek wąskotorówki musi teraz przejść niezbędne odbiory, bo choć to kolejka turystyczna, procedury odbiorowe podobne są do tych, które przechodzą linie pasażerskie PKP.

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

STUDIUJĄ PEDAGOGIKĘ W RYBNIKU. 1 października wysłuchali „Gaudeamus igitur”,
otrzymali indeksy i oficjalnie rozpoczęli trzyletnie niestacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika w rybnickiej filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia działa w Łodzi od 2006 roku
i właśnie w Rybniku uruchomiła swoją pierwszą filię. To efekt kilkuletniej dobrej współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Pedagogiczno-Menedżerskich „Helios” przy ul. Wysokiej, gdzie mieści się również filia tej prywatnej uczelni. Tam też odbywają się wszystkie zajęcia, a 1 października miała miejsce
uroczysta inauguracja roku. – Studia pedagogiczne rozpoczęły w Rybniku 33 osoby, czyli więcej niż się
spodziewaliśmy. Pod koniec drugiego semestru wybiorą oni jedną z czterech specjalności – mówi Janusz
Rosa, dyrektor filii. Póki co największym zainteresowaniem cieszy się pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. – Decyzja o uruchomieniu takiej specjalności była słuszna, bo brakuje nauczycieli do pracy
w przedszkolach, ale z czasem chcemy też rekrutować na inne kierunki i specjalności. Prowadzimy kosmetologię, dietetykę, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pięcioletnią psychologię, która w Łodzi cieszy
się sporym zainteresowaniem – wyjaśnia rektor uczelni prof. Teresa Janicka-Panek, która w Rybniku wygłosiła też wykład inauguracyjny na temat udanego startu studentów na rynku pracy.
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OSTATNIA KRAJOWA. 1066 psów reprezentujących niemal 160 ras wzięło udział w 38. krajowej wystawie psów rasowych, jaką 7 października w ośrodku w Kamieniu zorganizował rybnicki oddział
Związku Kynologicznego. W konkursowych ringach najwięcej było buldogów francuskich, owczarków niemieckich, berneńskich psów pasterskich i psów rasy golden retriever. Byli też pojedynczy przedstawiciele
bardziej egzotycznych ras: popularny w Finlandii suomenlapinkoira, mocno zbudowany japoński tosa inu,
karelski pies na niedźwiedzie (w Polsce pomocny podczas polowań na dziki) czy zwinny lwi piesek. Za najpiękniejszego czworonoga sędziowie uznali utytułowanego już charta polskiego z jednej z rodzimych hodowli, który stał się ostatnim zwycięzcą krajowej wystawy w naszym mieście. Decyzją władz Związku Kynologicznego począwszy od przyszłego roku w Rybniku organizowane będą bardziej prestiżowe, międzynarodowe prezentacje psów rasowych. – To duże wyróżnienie dla naszego oddziału i promocja dla miasta,
które co roku będą odwiedzać nie tylko wystawcy z Polski, Czech i Słowacji, ale też z Węgier, Francji, Rosji,
a nawet Skandynawii – cieszy się Leszek Salamon, prezes rybnickiego oddziału związku. Na 2 czerwca 2019
roku zaplanowano jeszcze wystawę owczarków niemieckich, a pierwsza międzynarodowa wystawa psów
rasowych odbędzie się w Kamieniu w ostatni weekend przyszłorocznych wakacji: 31 sierpnia i 1 września.
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PSOM WSTĘP WZBRONIONY. 180 wystawców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec przywiozło do Rybnika około 300 kotów różnych ras. Na międzynarodowej wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Rybnik w Zespole Szkół Sportowych na Nowinach zwiedzający podziwiali m.in. koty norweskie leśne, „kosmiczne” devon rexy i bezsierściowe sfinksy,
ale też budzące chyba największy podziw wielkie maine coony. – Kot nazywa się Genesis, ma umaszczenie zwane arlekin, czyli łaciate – jest rudosrebrnobiały, ma zielone oczy i właśnie zdobył tytuł inter
championa – mówi z dumą Mirosława Mrowiec z Rudy Śląskiej, właścicielka pięknego 3,5-letniego kocura, który mimo swojej już i tak imponującej postury nadal rośnie. – Zdarzają się koty, które są urodzonymi aktorami i uwielbiają wystawy. Genesis już przyzwyczaił się do oceniania – mówi jego właścicielka, która oprócz tego kocura ma jeszcze dwie kotki rasy maine coon. Hodowlę założyła w 2014 roku.
– To był przypadek, nie udało się nam wyjechać na urlop, więc postanowiliśmy kupić kota – wspomina
Mirosława Mrowiec, która jest też członkiem rybnickiego Cat Clubu. Na wystawie nie zabrakło stoisk
z akcesoriami dla kocich pupili, a hodowcy z chęcią odpowiadali na pytania zwiedzających dotyczące
kotów, również ich ceny. Rasowe kocięta kosztują nawet 2 tysiące złotych.
Dominika Ingram-Nowaczyk
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IGNACY W SZPILKACH. Prezeski firm, lekarki, dyrektorki lokalnych instytucji, społeczniczki i działaczki – w sumie ponad 120 pań wzięło udział w regionalnej konferencji „Kobieta z ikrą”.
Zorganizowało ją Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z rybnicką firmą DMS i jednym z banków, zachęcając panie do współpracy i wymiany doświadczeń. 12 października w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu rozmawiano o sukcesach i predyspozycjach kobiet do zarządzania, ale też o trendach w medycynie estetycznej i modzie. Sporo miejsca poświęcono również wszechobecnym stereotypom. – W Dolinie Krzemowej jedynie dziewięć procent kapitału należy do kobiet, tylko dlatego, że nadal częściej są tam realizowane pomysły proponowane przez
mężczyzn. Warto więc zastanowić się nad przedstawioną w Berlinie sugestią, by propozycje inwestycji rozpatrywać anonimowo, tak by nie działały uprzedzenia. Bo naszym przeciwnikiem są właśnie stereotypy, uprzedzenia i mity. Do świata biznesu wnosi je ponad 80 proc. mężczyzn, a kobiety niestety często „kupują” krzywdzące opinie m.in. o tym, że są mniej zdolne do logicznego myślenia lub że nie potrafią parkować – mówił paniom Jacek Santorski, psycholog społeczny i psycholog
biznesu, wykładowca i autor wielu poczytnych książek, który był gościem specjalnym konferencji.

Sabina Horzela-Piskula

W fotograficznym skrócie

STWORZENIA POBŁOGOSŁAWIONE. – Nie wyfrunie. Ona nie lata – mówi
Zuza o swojej trzyletniej papużce, którą na plac przed kościołem Ojców Franciszkanów na
Smolnej przyniosła w otwartym kartonowym pudełku. Papuga Tiago, chomik Puszek i kotka
Lili były „najegzotyczniejszymi” stworzeniami w zdominowanym przez psy błogosławieństwie zwierząt, którego od 2008 roku udzielają tutejsi franciszkanie. Dokładnie 4 października, gdy kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu i obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, przed rybnicką świątynią zbierają się rybniczanie ze swoimi pupilami. W dziesięcioletniej historii były tu już żółwie, szczury laboratoryjne, świnki morskie, króliki, a nawet welonki przyniesione w słoiku oraz oczywiście wiele psów i kotów. Tym razem zebranych pobłogosławił i pokropił święconą wodą ojciec Tytus, który odczytał też zdanie z Księgi Rodzaju:
„I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu”. – W zeszłym roku zaginął nam kotek i dzieci bardzo przeżyły tę stratę, więc
kiedy przygarnęliśmy kolejnego, stwierdziliśmy, że warto postarać się o wsparcie świętego Franciszka – mówi Joanna Marciniak, która przyszła na błogosławieństwo z kotką Lili.
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Remiza z biblioteką

W połowie października wybetonowano fundamenty pod nową część remizy

Strażackie puchary
3 0 w r ze śn i a na b o i s k u o śro d ka
w Kamieniu z udziałem 13 drużyn odbyły
się doroczne zawody sportowo-pożarnicze.

Ochotnicze straże pożarne z rybnickich dzielnic po raz drugi systemem pucharowym rywalizowały w turnieju o Puchar Prezydenta Rybnika.
Wcześniej w konkurencji bojowej (bieg, uruchamianie motopompy, rozwijanie i łączenie węży,
by osiągnąć cel, czyli strumieniem wody z sikawki przewrócić drogowe pachołki) każda jednostka startowała tylko raz. Mierzono czas, przyznawano punkty karne i tworzono klasyfikację generalną. Teraz zasady punktacji były takie same, ale
strażacy najpierw rywalizowali w eliminacjach,
potem w półfinałach (Wielopole, Kamień, Popielów, Chwałowice) i wreszcie w finale zmierzyły się
ze sobą OSP Kamień i wielokrotni obrońcy tytułu mistrzów Rybnika, ochotnicy z OSP Wielopole. Po raz 14. zwyciężyli ci ostatni.
W ramach zawodów przeprowadzono też ćwiczenia z ratownictwa medycznego, w których
najlepsi okazali się strażacy z Kamienia, a kolejne

miejsca zajęli ochotnicy z Popielowa i Golejowa. Jedyną jednostką, która nie wzięła w nich udziału, była OSP Wielopole, ale wyników tej rywalizacji nie wliczano do
punktacji turnieju głównego.

Zdjęcia Wacław Troszka

Inwestycja zaczęła się jednak od wyburzenia większej części wiekowego budynku, m.in. strażackich garaży. Pozostawiono jedynie część,
w której mieściła się wcześniej ciasna świetlica, a na piętrze izba tradycji OSP. Teraz do niej zostanie dobudowany całkiem spory budynek.
Prace trwają; wykonuje je konsorcjum dwóch firm z Turzy Śl., które wygrało zorganizowany przez urząd miasta przetarg. Bardziej funkcjonalna
większa remiza ma być gotowa do końca roku i będzie kosztować łącznie ponad 4,15 mln zł. W ramach tej samej inwestycji zagospodarowany
zostanie również teren wokół remizy strażaków-ochotników z Kamienia.
(WaT)

Wacław Troszka

W Kamieniu trwa rozbudowa remizy OSP, która docelowo
będzie też siedzibą filii miejskiej biblioteki oraz świetlicy dla
mieszkańców.

Samochód
na autostradę

Turniej był też okazją do oficjalnego przekazania strażakom
z Gotartowic nowego wozu boMariusz Moskal odbiera z rąk prezydenta Piotra Kuczery puchar
jowego – terenowego renault D16
dla OSP Wielopole. Na zdjęciu również prezes zarządu miejskiego
z napędem na cztery koła z wysoOSP Józef Sorychta
kiej klasy sprzętem do ratownictartowic korzystali z 35-letniego stara 244, który
twa drogowego.
wkrótce trafi do remizy OSP Wielopole, która jakiś
W zbiorniku mieszczą się 3 tys. litrów wody
czas temu oddała na złom swojego jeszcze starszego
i 300 litrów środka pianotwórczego, a wydajnej
stara. Strażacy z Gotartowic w dalszym ciągu będą
pompy strażacy wręcz nie mogą się nachwalić.
korzystać z typowo gaśniczego 32-letniego steyra.
Zakup wozu został dofinansowany z projektu „DoZe względu na bliski dojazd do autostrady jedstosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wynostka ta, choć nie należy do Krajowego Systemagań stawiamu Ratowniczo-Gaśniczego, ma status specjanych jednostlistycznej jednostki ratownictwa technicznego,
kom KS R - G ” ,
a w przyszłym roku po oddaniu do użytku drogi
realizowanego
regionalnej Racibórz – Pszczyna w ich sąsiedzw ramach Regiotwie będzie jeszcze węzeł gotartowicki nowej dronalnego Progragi, dlatego na swoim wyposażeniu jednostka ma
mu Operacyjnerównież wysokiej klasy sprzęt ratunkowy. Jak ingo Wojewódzformuje naczelnik OSP Gotartowice Mariusz Kula,
twa Śląskiego.
23 strażaków z Gotartowic ma papiery umożliwiaDofinansowanie
jące udział w akcjach ratunkowych, ale trzon twowyniosło prarzy 13-14 ochotników; ośmiu z nich ma również
wie 437 tys. zł,
uprawnienia ratowników medycznych.
a resztę, czyli bliW czasie strażackiej niedzieli w Kamieniu
sko 415 tys., doprzedstawiciele OSP z Golejowa i sąsiedniej Grałożyło miasto.
bowni podpisali umowę o współpracy z ochotniD o t e j p or y
czą jednostką z Ropic w Czechach.
(WaT)
ochotnicy z GoNowy wóz bojowy strażaków-ochotników z Gotartowic
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Ponad wiek

…a dokładnie 105 lat śląską tradycję
śpiewaczą podtrzymuje chór im.
Adama Mickiewicza, związany
z Domem Kultury w Niedobczycach,
gdzie odbyły się jubileuszowe
uroczystości.

Był na nich obecny prezydent Piotr Kuczera, który na ręce dyrygenta i kierownika artystycznego chóru Wacława Mickiewicza wręczył dwa listy gratulacyjne: dla
niego samego z okazji 35. rocznicy pracy dyrygenckiej z tym samym zespołem
oraz dla chórzystów, przekazał też życzenia dalszej działalności upowszechniającej zakorzenioną w naszym regionie tradycję. Wśród gości byli również prezes ZG

12 października wspólnym
występem popularnego katowickiego
rapera Miuosha, Miejskiej Orkiestry
Dętej „Rybnik” oraz formacji FDG.
Orkiestra na scenie Teatru Ziemi
Rybnickiej zakończył się trwający kilka
miesięcy cykl warsztatów, podczas
których młodzi ludzie z całego
województwa zdobyli wiele cennych
umiejętności.

niepodległości, pieśni patriotyczne.
„Mickiewicz” od wielu lat wzbogaca
swoim śpiewem miejskie i dzielnicowe uroczystości, koncertuje, również
za granicą. Pięcioro najbardziej zasłużonych członków chóru otrzymało najwyższe w środowisku śpiewaczym odznaczenia – Złote Odznaki Honorowe
z Brylantem. Aktualnie chór liczy 26
osób i – jak mówi Wacław Mickiewicz –
ze starego podstawowego składu zostało około 10 weteranów, a i średnia wieku chórzystów poszła w górę. Chóralne
śpiewanie nie jest ulubionym zajęciem
młodzieży, jednak „Mickiewicz” trzyma
się mocno, starając się kontynuować ponad 100-letnią tradycję.
(r)

Śląskie dla młodych

zadbać o promocję i skuteczną sprzedaż
biletów, jak współpracować z mediami,
a nawet jak znosić „fochy” artystów-dziwaków. Warsztaty poprowadził Miuosh,
który – zanim rozpoczął karierę rapera, producenta muzycznego i przedsiębiorcy – pracował w różnych placówkach
kultury. – Poznaliśmy ludzi mających doświadczenie w tej dziedzinie, zwiedziliśmy
miejsca ważne dla śląskiej kultury i przekonaliśmy się, że one również są dla młodych. To była potrójna satysfakcja: wiele
się nauczyliśmy, odkryliśmy nowe przestrzenie i pomogliśmy rybnickiej fundacji – mówi Ola, jedna z uczestniczek projektu. Z udanej współpracy między samorządami miasta, województwa i młodzieżą
cieszył się prezydent Rybnika Piotr Kuczera, a Miuosh już z rybnickiej sceny dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w
projekt. Oczywistą wisienką na torcie był
koncert artysty, który po raz pierwszy wystąpił z Miejską Orkiestrą Dętą „Rybnik”.
Fani Miuosha usłyszeli m.in. utwory z jego
najnowszej płyty „POP”, a także kompozycje kultowej Budki Suflera. Całość została
na nowo zaaranżowana przez Waldemara
Nowakowskiego, członka miejskiej orkiestry, tak by mieszanka rapu, instrumentów
dętych i elektronicznych brzmień stanowiła spójną całość. – To było prawdziwe
wyzwanie artystyczne, bo jako orkiestra
dęta nie gramy rapu. Ale lubimy otwierać
nowe drzwi i eksperymentować, a Miuosh
i FDG. Orkiestra to profesjonaliści, z którymi praca była dużą przyjemnością – mówi
Marian Wolny, który na zmianę z Arkadiuszem Czyżem poprowadził rybnickich instrumentalistów dętych.
(D)

Raper i dęciaki
wzięcie zrealizował Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego wspólnie z samorządem Rybnika w ramach „Programu dla
młodych”, który ma zachęcać młodzież
do zaangażowania w życie publiczne oraz
wzmacniać umiejętności komunikacyjne
młodych Ślązaków. W trakcie warsztatów zorganizowanych w kilku śląskich instytucjach kultury (m.in. w Muzeum Śląskim i Kinoteatrze Rialto w Katowicach
oraz w Operze Śląskiej w Bytomiu) młodzi
w wieku 18-26 lat dowiedzieli się m.in.,
przy okazji poznając te miejsca, jak zorganizować koncert lub inne duże wydarzenie kulturalne, jak pozyskać sponsorów,
Wacław Troszka

Koncert, z którego dochód, niemal
23 tys. zł, przeznaczono na rzecz rybnickiej fundacji mAli wspaniali, został od początku do końca przygotowany przez ponad stu młodych ludzi ze Śląska. Od wiosny tego roku uczestniczyli w „Koncertowych warsztatach z Miuoshem”, podczas
których uczyli się zarządzania projektem
i organizacji imprez kulturalnych. Przedsię-

Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha, kapelan środowisk śpiewaczych ks. prof. Antoni Reginek, przewodniczący rady miasta Jan Mura, a także chóry okręgu rybnickiego i zaprzyjaźniony od ponad 30 lat z jubilatem chór
Komensky z Witkowa w Czechach. Jak
na zespół śpiewaczy przystało, główną
częścią uroczystości był koncert: jubilat
wspólnie z zaprzyjaźnionymi chórzystami zaśpiewał dość odmienne w charakterze, ale równie atrakcyjne pieśni: Charlesa
Gounoda „Laudate Dominum” oraz egzotyczną pieśń w języku zulu. A potem, już
bez pomocy przyjaciół, chór im. Mickiewicza zaprezentował opracowania pieśni ludowych, utwory sakralne, a także,
w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę

Miuosh najpierw uczył młodych Ślązaków, jak zorganizować wydarzenie kulturalne, a później, w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, dał koncert, który przygotowali jego „podopieczni”
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Dzień nauczyciela wyjątkowego
– Sam miałem świetnych nauczycieli, którzy uczyli mnie, że najważniejsze
to zrozumieć, bo kiedy już się rozumie, to wszystko okazuje się proste – mówi
Grzegorz Łopatka, fizyk z II LO, który został właśnie Nauczycielem Miasta
Rybnika roku 2018.
szkolnego, gdy widzę, że w świat wyrusza kolejna grupa młodych, zdolnych i dynamicznych ludzi, którzy na naszych oczach zmieniali się, kształtowali swoje poglądy i dojrzewali – mówi nauczyciel roku.
15 października w Ekonomiku nagrody prezydenta miasta otrzymało też 61 wyróżniających się nauczycieli i 15 dyrektorów rybnickich szkół, a sześcioro emerytowanych pedagogów – „Medale Mikołaja z Rybnika – W
Służbie Oświaty”. Tym razem były to wyłącznie panie. Julia Rzytki, nauczycielka m.in.
w szkole specjalnej i dyrektorka m.in. w SP nr 3,
ale też wizytatorka i harcerka oraz Blandyna
Płaczek (nieobecna na uroczystości), która pracowała w Przedszkolu nr 9, gdzie doczekała się tytułu „człowiek orkiestra”, doradzała też rodzicom w wychowaniu dzieci. O kolejnej nagrodzonej – Kornelii Cincio
wicedyrektorce, nauczycielce matematyki i informatyki (SP nr 31 i ZS nr 3 na Nowinach) – powiedziano, że ma ogromną charyzmę, genialne poczucie humoru i jest duszą
towarzystwa. Medale otrzymały też: Jolanta
Kornas, która przez 44 lata uczyła w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie ceniono ją również za działalność charytatywną, polonistka Barbara Twaróg, ikona SP nr 10, jak została przedstawiona oraz Monika Nowrot, emerytka z Gimnazjum nr 7, harcerka i ekspert
od tzw. trudnej młodzieży. Prezydent Piotr

Grzegorz Łopatka, Nauczyciel Miasta Rybnika roku
2018, uczy fizyki w II LO
Kuczera wręczył też listy gratulacyjne nauczycielom i dyrektorom, którzy otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, medale Komisji Edukacji Narodowej i medale za długoletnią służbę. – Życzę wam twórczej odwagi w wychowywaniu
kolejnych pokoleń – mówił nauczycielom były
nauczyciel historii Piotr Kuczera, który również został doceniony. Prezes rybnickiego
oddziału ZNP Kazimierz Piekarz wręczył mu
statuetkę Przyjaciela Związku Nauczycielstwa Polskiego (Amicus Societatis Magistrorum Polonorum), m.in. za wprowadzenie lekcji edukacji regionalnej, za opiekunki w grupach dzieci trzyletnich w przedszkolach, za
inwestycje oświatowe, w tym budowę żłobka
i przedszkola, za nowoczesną siedzibę „Szkoły Życia” oraz rozbudowę i termomodernizację placówek oświatowych.
(S)
Zdjęcia Sabina Horzela-Piskula

Dotąd tytuły te otrzymywały panie – pedagog szkolna z Mechanika i artystka z MDK-u
z tytułem profesora oświaty. – Przyszła
więc pora na twardo stąpającego po ziemi fizyka – mówił Tadeusz Bonk z wydziału edukacji podczas miejskich obchodów
Dnia Edukacji Narodowej, 15 października
w rybnickim Ekonomiku, gdzie nagrodzono nauczyciela roku. Wybrany przez komisję
z grona dziewięciorga kandydatów Grzegorz
Łopatka uczy w II LO od 1991 roku. – Fizyka
jest fascynująca, to taka… lepsza matematyka. Moi wychowankowie, którzy wybrali fizykę, świetnie radzą sobie w życiu – jeżdżą po świecie i pracują w różnych kreatywnych zawodach, widać więc, że nauka fizyki ma sens, dlatego ubolewam, że w planach
lekcji tego przedmiotu jest dziś mniej niż kiedyś – opowiada Grzegorz Łopatka. Mówi, że
jest szczęśliwym człowiekiem, bo lubi swoją
pracę, a dobry nauczyciel niczym dobry aktor powinien mieć to „coś”. – Nie jestem nauczycielem zbyt surowym, a przynajmniej
taką mam nadzieję. Jestem za to wymagający, ale tylko kiedy trzeba, bo wiem, że niektórzy uczniowie nie uczą się systematycznie. W naszej szkole mamy zdolną młodzież,
wśród której jest grupa zafascynowana fizyką i taka, która podchodzi do tego przedmiotu pragmatycznie. Szczególną satysfakcję mam zawsze podczas zakończenia roku

Nauczyciele nagrodzeni Medalem Mikołaja z Rybnika – w Służbie Oświaty (od lewej): Julia Rzytki, Kornelia Cincio, Jolanta Kornas, Barbara Twaróg i Monika Nowrot.
Na zdjęciu również wiceprezydent Wojciech Świerkosz (z lewej) i prezydent Piotr Kuczera
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Studia bez szablonu
– Po tym spotkaniu inaczej będziecie postrzegać świat. W górach, chmurach, rzekach,
warzywach, które spożywacie, słowem we wszystkim, co was otacza, będziecie
widzieli fraktale – mówił dr hab. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej, który wykładem
o geometrii XXI wieku zainaugurował trzeci rok działalności Rybnickiego Uniwersytetu
Dziecięcego.
lata temu i szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Każdego roku w zajęciach mających rozbudzać dziecięcą ciekawość świata i głód wiedzy bierze udział komplet studentów. – Chcemy, by nasze dzieci nie tylko poszerzyły wiedzę, ale też przekonały
się, że nauka może być
ciekawa, a przy okazji
poznały nowych znajomych – mówią rodzice trzynastoletniej Julii
i ośmioletniego Krzysia,
którzy w tym roku dołączyli do grona młodych
studentów.
Janina Wystub i radna Mirela Szutka, które
wspomagane przez wolontariuszy z Zespołu
Podczas inauguracji indeksy odebrali studenci, którzy w tym roku rozpoczęli Szkół nr 3 na Nowinach
prowadzą działający
zajęcia w Rybnickim Uniwersytecie Dziecięcym
Dominika Ingram-Nowaczyk

13 października w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej wysłuchało
go 170 studentów w wieku od 7 do 14 lat. 95
z nich po raz pierwszy przestąpiło próg dziecięcej akademii, która w Rybniku powstała trzy

Studenci po osiemdziesiątce
Niewielu, bo tylko 15 nowych studentów zyskał w roku akademickim 2018/2019
rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiele za to ma on do zaoferowania swoim
słuchaczom – od klubu wiedzy o wszechświecie po naukę włoskiego. O planach
na nowy rok akademicki mówiła prezes Maria Białek.

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

certy i do teatru, pikniki i spotkania jubileuszowe dla 80-latków. W tym roku w UTW mamy
ich dziesięcioro – wyliczała pani prezes. – Zazdroszczę wam tych wielu możliwości. UTW
to z pewnością dla wielu z was wysiłek, który
działa jednak mobilizująco, ale przede wszystkim zysk intelektualny i społeczny – mówił studentom prezydent Piotr Kuczera.
30 września w kościółku akademickim odbyła się msza św. w intencji wszystkich członków UTW i ich rodzin, którą odprawił duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Nowrot. Po niej
w siedzibie DAR-u studenci UTW spotkali się
z biskupem Grzegorzem Olszowskim.
(S)

ty z języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego, konwersacje z łaciny, kursy komputerowe i cykl bezpłatnych porad prawnych. – Mamy
kilkanaście grup zainteresowań: brydż, szachy,
sekcję rękodzieła, teatrzyk, zespół wokalny,
grupę plastyczną, dyskusyjny klub książki, klub
wolontariuszy i wiedzy o wszechświecie. Odbywają się warsztaW uroczystej inauguracji siedemnastego roku akademickiego UTW wzięło udział wielu
ty regionalne i zadoświadczonych studentów i 15 nowicjuszy
jęcia gimnastyki.
Będziemy kontynuować program
współpracy międzypokoleniowej
z Przedszkolem
nr 7, uczestniczyć w międzyuczelnianych imprezach, organizować wycieczki, wyjazdy edukacyjne, na konSabina Horzela-Piskula

Okazją była inauguracja siedemnastego roku
akademickiego UTW, jaka odbyła się 27 września w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. Uroczystość z udziałem studentów, przedstawicieli miasta i zaprzyjaźnionych seniorskich uniwersytetów z Żor i Wodzisławia Śląskiego rozpoczęło tradycyjne „Gaudeamus igitur” i minikoncert w wykonaniu zespołu wokalnego Moderato z rybnickiego UTW.
Wykład inauguracyjny „Wokół twórczości Małgorzaty Musierowicz” wygłosiła dr Edyta Korepta, którą uhonorowano tytułem Studentka
Roku 2017/2018. – Liczba studentów naszego
uniwersytetu zmniejszyła się o 10 proc., do 360
osób. Przyczyny są różne – prawdopodobnie to
obowiązki rodzinne i stan zdrowia, ale też możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć w innych placówkach – mówi Maria Białek. Dla studentów UTW przygotowano bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, artystycznych i klubowych.
Oprócz wykładów, nie tylko tych o tematyce
prozdrowotnej, zaplanowano też m.in. lektora-

w formie stowarzyszenia RUD, podkreślają,
że uczelnia nie zastępuje, a jedynie wspiera
tradycyjną edukację szkolną. – Zależy nam, by
podczas nieszablonowych zajęć dzieci rozwijały
swoje zainteresowania i pasje, by zadawały pytania, na które odpowiedzą im znakomici wykładowcy – mówią. W tym roku na młodych adeptów nauki czeka kilkanaście sobotnich spotkań.
Starannie przygotowane i dostosowane do ich
wieku wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, eksperymenty i warsztaty z różnych dziedzin nauki poprowadzą wykładowcy akademiccy oraz specjaliści, którzy w przystępny sposób
potrafią przekazać młodym trudne zagadnienia.
Studenci usłyszą m.in. o dronach, pająkach, grupach krwi, smogu i zorzy polarnej. Zaplanowano
też dwa wykłady dla rodziców, wycieczki, z których pierwsza do Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej i zagrody żubrów w Pszczynie
miała się odbyć 27 października.
Podczas inauguracji studenci złożyli ślubowanie, odebrali indeksy oraz wysłuchali „Gaudeamus igitur” i wykładu Andrzeja Katunina.
Obecny na uroczystości prezydent Piotr Kuczera gratulował im pasji do nauki, a dr Zygmunt
Łukaszczyk, dyrektor CKI Politechniki Śląskiej,
w którego murach przy ul. Kościuszki odbywa
się większość zajęć, przekonywał, że mądrość
powinna iść w parze z wykształceniem. (D)
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Przedsiębiorczy gimnazjaliści

Od września ubiegłego roku gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 2 („Frycza”) biorą udział w dwuletnim
międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej Erasmus+, zatytułowanym „Entrepreneurship: Imagination @ work” („Przedsiębiorczość: wyobraźnia w pracy”). Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom potrzeb rynku pracy i rozwijanie takich kompetencji jak przedsiębiorczość, innowacyjność czy kreatywność. Projekt realizowany jest we współpracy z siedmioma szkołami
partnerskimi z Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Irlandii, Estonii i Rumunii. Gimnazjaliści z Frycza wzięli już udział w dwóch z trzech międzynarodowych spotkań, podczas których uczestniczyli w szkoleniach
i warsztatach. Efektem współpracy z młodymi ludźmi z
całej Europy ma być stworzenie planów biznesowych,
założenie „minifirm” i „wprowadzenie na rynek” własnych produktów oraz wypromowanie ich w kampaniach reklamowych. W październiku prace będą kontynuowane w Rybniku, a wiosną uczniowie wezmą udział
w międzynarodowych targach w Austrii, podczas których zaprezentują swoje produkty.

Lekcja z autobusem

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu na dworcu autobusowym przy ul. Budowlanych uczniowie Ekonomika wzięli udział w lek-

cji na temat ekologii w transporcie zbiorowym. Pomocą naukową dużego formatu był autobus zeroemisyjny, który różni się od większości autobusów
o napędzie elektrycznym tym, że zastosowano w nim
wyłącznie urządzenia zasilane prądem elektrycznym,
łącznie z ogrzewaniem czy klimatyzacją. Podczas lekcji
Robert Szymanek i Piotr Kieras opowiedzieli młodzieży o najnowocześniejszych rozwiązaniach zastosowanych w tym autobusie, a uczniowie mieli okazję do krótkiej przejażdżki. Przekonali się, jak przyjemnie podróżuje się, nie słysząc pracy silnika. Lekcję przeprowadzono
dzięki firmom Kłosok i Wowo.

W Japonii o zalewie

Dla sześciorga uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chwałowicach tegoroczne
wakacje były czasem odpoczynku, ale również wytężo-
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nej pracy i niewątpliwie wielkiej przygody. 22 lipca licealiści polecieli do Tokio, aby reprezentować nie tylko swoją szkołę i miasto, ale również Polskę podczas Międzynarodowej Konferencji „Water is Life” – Woda to życie.
To trzecia po Singapurze (2014) i Holandii (2016) konferencja z udziałem licealistów z Kopernika, którzy spotkali się w Japonii z przedstawicielami 18 państw z całego świata. – Byliśmy jedyną polską szkołą zaproszoną
na tę konferencję, której celem jest podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat roli wody w lokalnym
środowisku. Podczas pięciodniowych warsztatów, serii
seminariów i prelekcji młodzi ludzie z całego świata szukali nowych rozwiązań, by skutecznie chronić i rozważnie wykorzystywać wodę – wyjaśnia Małgorzata Wróbel, dyrektor IV LO, która wspólnie z nauczycielką biologii Katarzyną Romaniuk-Demonchaux towarzyszyła
uczniom w Japonii. Podczas tej edycji projektu licealiści
poznawali tajniki Zalewu Rybnickiego, dlatego ogólniak
współpracował z tutejszą elektrownią. Uczniowie poznali więc technologiczne aspekty wykorzystania wody
w procesie produkcji energii i przyjrzeli się faunie i florze
ciepłowodnego zbiornika, o czym opowiedzieli w Japonii. Warto dodać, że przez tydzień młodzież mieszkała z
japońskimi rodzinami, co okazało się niezapomnianym
przeżyciem i nieocenionym doświadczeniem.

Chwałęcice na sportowo

Od 24 do 28 września społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Chwałęcicach uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Sportu „Be Active”, którego celem była promocja sportu i aktywności fizycznej.
Uczniowie i nauczyciele wspólnie zatańczyli zumbę, szóstoklasiści przygotowali apel dotyczący fair play i zagadnień związanych z ruchem olimpijskim, a przedszkolaki
wzięły udział w zajęciach ruchowych i rywalizowały na
torze przeszkód przygotowanym dla nich przez ósmoklasistki. W ramach Dnia Kibica młodzi ludzie przebrali się
w stroje drużyn i sportowców, którym kibicują. Sporym
zainteresowaniem cieszyły się spotkania ze sportowcami z naszego miasta: żużlowcem Kacprem Woryną, dżudokami Anną Borowską i Piotrem Kuczerą oraz koszykarzami Tomaszem Tomankiem i Błażejem Sładkiem.
Goście opowiadali o swoim sportowym życiu i zachęcali
młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Trzeźwy umysł

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Niewiadomiu zostali laureatami plastycznego konkursu „Autoportret”, zorganizowanego w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. To ogólnopolska akcja na temat zdrowego stylu życia bez uzależnień i stosowania przemocy. Tegoroczna edycja przebiegała pod
hasłem „Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowaniu poczucia własnej wartości”. W
ramach kampanii uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 wzięli udział w konkursie, który polegał na
przedstawieniu swojej osoby w kreatywny i pomysłowy
sposób. Jego laureatami zostali Zuzanna Jędrzejewska i
Jan Brych, którzy 12 października spotkali się w urzędzie
z wiceprezydentem Piotrem Masłowskim.

Gotowali z Sową

Uczniowie klas gastronomicznych rybnickiego Ekonomika gotowali z popularnym kucharzem Robertem
Sową. Okazją były warsztaty „Przygotowanie do kariery”, które odbyły się tam 18 października. Uczniowie
wspólnie z kucharzem przygotowali kilka potraw: zupę
hiszpańską z chorizo i oliwkami, pierś z kaczki z jabłkami i rodzynkami oraz kardamonowy torcik bezowy z kre-

mem waniliowym i owocami. W podziękowaniu za długoletnią współpracę Robert Sowa otrzymał statuetkę
Przyjaciela Szkoły, a uczniowie dostali książki kucharskie z autografami tego znanego kucharza i restauratora.

Ekspresem przez szkoły

26 września w ZSzP nr 2 w Niewiadomiu obchodzono Europejski Dzień Języków, w czasie którego wybrano
najlepsze hasła zachęcające do nauki języków obcych,
m.in. „Języki to supermoc” wymyślone przez Ignasia
Szulika. * Trzecioklasiści z Ekonomika zwiedzili rybnicką firmę handlowo-usługową Bosman, a w niej: dział zaopatrzenia z nowoczesnym magazynem, pomieszczenia
chłodnicze, sklep oraz część restauracyjną.

Przedszkolaki apelują do kierowców

„Kierowco, pamiętaj! Pieszy i rowerzysta mają tutaj pierwszeństwo. To nie jest autostrada, jedź ostrożnie maksymalnie 20 km/h” – banery m.in. z takimi przestrogami zawisły na ogrodzeniu Przedszkola nr 41 przy
ul. Chabrowej. Placówka mieści się na ruchliwym osiedlu Nowiny, gdzie zdarza się, że kierowcy rozwijają nadmierną prędkość, stąd pomysł na dwa takie banery. Wymyśliła je i zakup sfinansowała rada rodziców, mając na
uwadze bezpieczeństwo swoich dzieci. – Na szczęście
jeszcze nic złego się tutaj nie wydarzyło i oby tak pozostało. Banery dają jednak do myślenia i zachęcają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą też w zajęciach na temat bezpieczeństwa na drodze – opowiada Bożena Pszczółka, wicedyrektorka Przedszkola nr 41, w którym od września
bawi i uczy się 150 dzieci. Pomysł rodziców przedszkolaków spodobał się mieszkańcom osiedla, którzy apelują, by kierowcy wzięli sobie do serca przestrogi. – Może
warto też, aby miasto podchwyciło ten pomysł i umieściło podobne banery również w innych miejscach? – zastanawia się nasz czytelnik, który zadzwonił do naszej
redakcji z informacją o ciekawym jego zdaniem pomyśle społeczności Przedszkola nr 41.
Nr 10/568; październik 2018

– Nadal mam przed oczami pacjentów, których leczyłam. Dominika, którego nie ma
już wśród nas. Zosię, która aktualnie ma nawrót choroby. Bartka i Dominika, dwóch
chłopców z jednej rodziny z rozpoznaniem guza mózgu. Ich udało się wyleczyć, ale wiele
dzieci nie. Mówię o tym dlatego, że jesteśmy moralnie odpowiedzialni za życie naszych
dzieci i musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić im lepsze warunki życia, a przede
wszystkim czyste powietrze – mówiła dr Katarzyna Musioł podczas akcji zorganizowanej
w ramach „Dnia dla zdrowych płuc w Rybniku”.

Powietrze wciąż nas zabija

Nie tylko ona. Na widowni byli też wiceprezydent Wojciech Świerkosz, Zbigniew Kuczma, który od lat toczy batalię o czyste powietrze, oraz Małgorzata Gaszka, która wymyśliła proekologiczną akcję plastyczną „Dzieci
malują smog dla premiera”. Zaangażowały się
w nią również dzieci z Przygody. – Musical to
apel i głos młodego pokolenia w sprawie smogu – mówiła w TZR Krystyna Komorowska, wicedyrektorka Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”. Na scenie zaprezentowało
się pięć grup, które do występu przygotowały
Agnieszka Janas, Magdalena Makosz i Monika Sachs-Wajner. – Inicjatywa wyszła od dzieci. Pracując nad poprzednim musicalem, jak
zwykle byliśmy w Brennej, w miejscu, które,
jak zauważyły dzieci, niekorzystnie się zmienia,
m.in. za sprawą powycinanych drzew – mówi
Magdalena Makosz, reżyserka proekologicznego spektaklu, którego premiera miała miejsce w maju w siedzibie Przygody. – Wiesz,
że nam szkodzisz? Palisz w piecu czym popadnie, a nasze małe płuca i młode mózgi wciągają to wszystko. Zimą nie możemy nawet biegać
po podwórku. Chcesz nas pozabijać? – pytają
nieodpowiedzialnego palacza dzieci grające w
spektaklu. Jego atutem są utwory wyśpiewane przez młodych aktorów, m.in. „Oprócz błękitnego nieba”, „My chcemy grać w zielone”,
„Bez słów”, „Do kosza”. – Wyzwaniem był temat musicalu, który należało tak przedstawić,
by stał się ciekawy, zabawny i wzruszający,
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wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy. Specjalista chorób płuc prof. dr hab.
Władysław Pierzchała omówił poważne konsekwencje oddychania smogiem dla naszego zdrowia, a cytowana już dr n. med. Katarzyna Musioł, ordynator pediatrii w rybnickim
szpitalu, mówiła o dzieciach, które są szczególnie narażone na pogorszenie stanu zdrowia
w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Prowadzone przez nią badania pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii
Dziecięcej oraz Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach wykazały związek między zanieczyszczeniem powietrza na Śląsku
a zapadalnością dzieci na raka ośrodkowego układu nerwowego, w tym mózgu. Z kolei

Piosenką w smog
70 dzieci na scenie, 1300 na widowni, dwa spektakle i jedna serialowa aktorka
– musical „Jak odczarować smoga?” wystawiony 5 października w Teatrze Ziemi
Rybnickiej przez dzieci z zespołu Przygoda obejrzała inicjatorka kampanii „Pozywam
smog”, aktorka Katarzyna Ankudowicz.
ale też żeby zawrzeć w nim wszystkie istotne ekologiczne kwestie, na które chcieliśmy
zwrócić uwagę – mówi Agnieszka Janas, autorka scenariusza. Na scenie wystąpiło 70 młodych ludzi; najmłodszy miał sześć, najstarszy
16 lat. – Widok tylu wspaniałych dzieci na scenie jest poruszający, szczególnie kiedy uświadomimy sobie, ile te skarby umieją i jak bardzo
zatruwa się im życie i odbiera zdrowie – powiedziała nam wyraźnie wzruszona Katarzyna Ankudowicz, aktorka znana m.in. z seriali „Bulionerzy” i „O mnie się nie martw”, która pozwała Warszawę i skarb państwa za brak dostępu do czystego powietrza. – Nie jestem
sama. Ze smogiem
w ten sposób walczą też inni aktorzy:
Jerzy Stuhr, Grażyna
Wolszczak, Leszek
Żurek czy Zofia Czerwińska. Nie chodzi
o pieniądze, bo kwota zadośćuczynienia jest symboliczna.
Sabina Horzela-Piskula

Akcję zorganizowały: Rybnicki Alarm Smogowy i Wejście Smoga oraz Towarzystwo na
rzecz Ziemi i Pracownia na rzecz Wszystkich
Istot, po to, by zwrócić uwagę na problem
zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. 16 października
w mieście stanął więc spirobus, w którym
można było bezpłatnie zbadać płuca. Okazuje się, że niemal u połowy z przebadanych
55 osób występują zaburzenia w przepływie
powietrza przez płuca i oskrzela, więc zostali skierowani na dalsze badania do pulmonologa (w tym aż 30 procent z podejrzeniem astmy, a pięć osób z podejrzeniem przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc). W ramach akcji
do Rybnika przyjechali też eksperci badający

dr Leszek Pazderski przypomniał, jak poważne
są społeczne i ekonomiczne skutki emitowanych przez elektrownie węglowe zanieczyszczeń powietrza. – Tylko w 2016 r. elektrownia Rybnik wyemitowała do powietrza 10900
ton dwutlenku siarki, 9460 ton tlenków azotu, 460 ton pyłu, 610 kg arsenu, 24 kg kadmu, 119 kg rtęci i 2 tony ołowiu. Trudno się
dziwić, że wdychający od lat te trucizny ludzie
w rejonie Rybnika chorują – mówił. Nasze miasto należy dziś do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce, a w Unii Europejskiej zajmuje niechlubne piąte miejsce. – Nie mamy czasu na dalsze opowiadanie bajek o ekologicznym węglu. Nadszedł czas szybkich i odpowiedzialnych działań na poziomie samorządowym i krajowym. Nie ulega wątpliwości, że bez
„odwęglenia” Polski nie poradzimy sobie z zabójczym zanieczyszczeniem powietrza – mówi
Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi, a Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu
Smogowego dodaje: – Każdy dzień w Rybniku powinien być dobrym dniem dla zdrowych
płuc, jednak wyniki badania spirometrycznego są zastraszające. Mamy ogromny problem
zdrowotny i społeczny.

Walczymy w ten sposób, bo niestety nie trafiają argumenty, że rocznie w Polsce 45 tys. osób
traci życie z powodu smogu. Przecież mamy na
to wpływ, bo nie jest to konsekwencja jakiegoś kataklizmu: tajfunu czy tsunami. Sami to
sobie robimy, ale mamy realne możliwości, by
z tym walczyć. Po co skracać sobie życie i odbierać takim skarbom, które łapią nas za serce swoimi talentami, szansę na zdrowe życie
– mówi Katarzyna Ankudowicz, która – znając
niechlubne smogowe statystyki Rybnika – zachęca nas do walki o swoje prawo do czystego powietrza.
(S)
Dzieci z Przygody walczą o czyste powietrze
śpiewem i tańcem
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Historia nitką pisana
11 listopada w rybnickim muzeum otwarta zostanie wystawa zabytkowych
chorągwi i sztandarów, które po konserwacji po raz pierwszy zostaną pokazane
zwiedzającym.
nikach haftu, rodzajach nici oraz zdobień,
konsultując się ze specjalistami z różnych
dziedzin. Pieczołowicie prostowała i dopasowywała zniszczone fragmenty tkanin
i wizerunków świętych, tak by dało się je
opisać i sfotografować. Liczyła nawet pozostałości po gwoździach w drzewcach, by
odtworzyć wymiary sztandarów. Tak dokładna dokumentacja okazała się przydatna podczas prac konserwatorskich, jakim
systematycznie od 30 lat poddawane są
zgromadzone w rybnickim muzeum sztandary cechowe, nie tylko te warszawskie,
ale i śląskie. Tych ostatnich
jest znacznie mniej, więc
prawie wszystkie zostały
już odnowione. Konserwacje przeprowadzano w profesjonalnych pracowniach
konserwatorskich. Od lat
muzeum współpracuje
z krakowską konserwatorką tkanin Jolantą Cetnarowicz-Bis, która wcześniej
pracowała w pracowni
konserwacji tkanin na Wawelu. W Krakowie drugie
życie zyskała m.in. spora
(3x2 metry) chorągiew ceElżbieta Bimler-Mackiewicz prezentuje jeden z odrestaurowanych chu meblarzy, w centrum
eksponatów – pochodzący z 1923 roku sztandar warszawskiego cechu której w idealnym stanie
kotlarzy żelaza, którzy zajmowali się m.in. produkcją kotłów parowych
zachowała się przepiękdo parowozów
na aplikacja, resztę tkaniny stanowiły zwisające nici. – Konserwahaftami, jedwabnymi tkaninami oraz kolocja to długotrwała, żmudna, wymagająrami tak żywymi, jakich już dziś raczej nie
ca kunsztu i cierpliwości praca – mówi dr
ogląda się na sztandarach. Niektóre były
Elżbieta Bimler-Mackiewicz. Tkaninę trzew dobrym stanie, inne po rozwinięciu rozba wyprać lub oczyścić pędzelkiem z kusypywały się niczym puzzle. Dawne chorzu i brudu, wzmocnić tak, by można było
rągwie do początków wieku XIX miały inną
ją scalić. W zniszczone miejsca wstawia
budowę – ogromne płaty powstały ze zszysię też „protezy” jedwabnego materiału
tych kawałków pojedynczego cienkiego jezabarwionego na kolor sztandaru. Osobdwabiu, na którym bezpośrednio malowaną kwestię stanowi renowacja malowideł
no obrazy i inskrypcje lub wszywano obrazy
znajdujących się na sztandarze. Tym musi
namalowane na lnianym płótnie. Późniejzająć się konserwator malarstwa, taki jak
sze; wzmocnione wewnątrz podszewką,
Agnieszka Luboń-Radwańska, która od lat
były solidniejsze. Miały więc swój ciężar
współpracuje z Jolantą Cetnarowicz-Bis.
wpływający na uszkodzenia tkaniny, zresztą czas i warunki użytkowania robiły swoje.
Niektóre sztandary były tak zniszczone, że
Orły i wszyscy święci
nie nadawały się do pokazywania – mówi
Rok temu do krakowskiej pracowni traElżbieta Bimler-Mackiewicz, która po tym,
fił też sztandar nieustalonej dotąd rybjak sztandary trafiły do Rybnika, podjęła się
nickiej organizacji, związany z patriotyczżmudnej pracy ich dokładnego opisania.
nymi kręgami mieszkańców Niedobczyc.
Zgłębiała więc wiedzę o kolorach, tech– Z jednej strony znajduje się Orzeł Biały w
Wacław Troszka

– To unikalne zabytki i dzieła sztuki hafciarskiej – mówi dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz z rybnickiego muzeum, do którego 30 lat temu trafiło prawie 80 chorągwi i sztandarów (z łacińskiego weksylia)
związanych z różnymi cechami warszawskimi – najstarszy jest z roku 1778, a najmłodszy z 1939. Przekazano je uroczyście w Muzeum Narodowym w Warszawie w obecności ówczesnego prezydenta Rybnika Eugeniusza Szymika i dyrektor rybnickiego muzeum Genowefy Grabowskiej. – Zachwyciły mnie przepięknymi
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koronie i napisy: „Niech żyje Polska!” i „Niedobczyce 1919”, z drugiej – częstochowska Madonna ze słowami Królowo Korony
Polskiej Módl się za nami. Nie znamy dokładnej historii tego sztandaru, ale można
pójść tropem pewnych przekazów. Należy pamiętać, że rok 1918, który dla Polski
oznacza dziś stulecie odzyskania niepodległości, dla Rybnika był dopiero początkiem
trudnego procesu dochodzenia do Polski
– przypomina dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz. Niedobczycki sztandar będzie można obejrzeć w rybnickim muzeum na wystawie pt. „Przywrócone życiu. Rezultaty konserwacji chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku”. Zostaną tam
pokazane również inne chorągwie z końca
XVIII w., w tym ta ze zrekonstruowanym
napisem „Lud uszczęśliwiony Dnia 3 Maja
1791”. – Udało się nam go odczytać, śledząc nakłucia po igle – opowiada rybnicka muzealniczka i dodaje. – Orzeł Biały na
sztandarach organizacji rzemieślniczych
w tym czasie pojawia się rzadko. Są tam za
to symbole pracy – narzędzia i wyroby rzemieślnicze oraz elementy religijne, głównie święci patroni, czasem trudni do odgadnięcia. Orły bywały do tych sztandarów doszywane później, już po 1918 roku,
dlatego znajdujemy je w różnych nietypowych miejscach, często nawet coś zasłaniają – mówi rybniczanka, która przygotowała też plenerową wystawę fotograficzną Orzeł Biały na sztandarach w zbiorach Muzeum w Rybniku. 11 listopada stanie ona przed Halo! Rybnik (po raz pierwszy prezentowano ją tam podczas Europejskich Dni Dziedzictwa – więcej w poprzednim numerze „GR”). Okazuje się,
że na sztandarach fundowanych po 1918
roku pojawiał się zarówno orzeł w koronie, ale też i bez niej. W sierpniu 1919 roku
sejm przyjął godło nawiązujące do stylizacji orłów z czasów Stanisława Augusta,
a w 1927 roku prezydent ustanowił wzór
herbu autorstwa Zygmunta Kamińskiego,
który mimo krytyki heraldyków przetrwał
z niewielkimi korektami do dziś. O wizerunku Orła Białego mowa będzie także
1 grudnia podczas konferencji organizowanej
przez rybnickie muzeum i Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Z kolei sztandary i chorągwie po konserwacji na wystawie „Przywrócone życiu” będą eksponowane w muzeum aż
do końca lutego. – Sztandary to dobro kultury narodowej i świadectwo czasów. Można je
odczytywać na wielu różnych płaszczyznach
– podkreśla Elżbieta Bimler-Mackiewicz.
Sabina Horzela-Piskula
Nr 10/568; październik 2018

Muzyczny
„bigos”
dla hospicjum
Utwory grup: Carrantuohill, Chwila Nieuwagi i 6na6, chóru kameralnego Autograph, Jacka Glenca, Krzysztofa Popka,
Piotra Tłustochowicza i Kuby Więcka znalazły się na charytatywnej płycie „Każdy dzień jest początkiem”. Dochód z jej
sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę i wyposażenie pierwszego w Rybniku stacjonarnego hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych. Krążek ma też zwrócić uwagę na problem ograniczonej dostępności profesjonalnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w mieście i regionie, a zaangażowanie rybnickich artystów, którzy
bezpłatnie udostępnili swoje utwory, ma
pomóc w nagłośnieniu idei budowy takiego ośrodka w Rybniku. – Nikt z zaproszonych muzyków nie odmówił nam współpracy przy realizacji projektu. Każdy, kto
kupi płytę, wspomoże więc budowę hospicjum, ale też pozna piękną różnorodność rybnickiego środowiska artystycznego – podkreśla Bogdan Wita z zespołu
Carrantuohill, odpowiedzialny za techniczną stronę przedsięwzięcia. Jak przyznaje,
zawartość krążka to swoisty „bigos” – wyjątkowa mieszanka muzycznych stylów

Kulturalnym skrótem
• 27 września w Klubie Energetyka Fundacji
PGE Energia Ciepła kiszono kapustę. Okazją
było podsumowanie trzeciej edycji trwającego od maja międzypokoleniowego projektu pt.
„Nowa energia na śląskim podwórku”, dofinansowanego właśnie przez fundację. Wymyśliły
go Ewa Czajkowska i Grażyna Zajączkowska,
które przygotowały cykl spotkań dla dziadków
i wnuków. Wszystko po to, by połączyć pokolenia i ocalić od zapomnienia dawne zabawy
i gry podwórkowe, ale też zwyczaje i obrzędy.
Takie właśnie jak kiszenie kapusty, w którym
oprócz uczestników projektu wzięły również
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Wacław Troszka

Zainicjowany przez fundację Puls-Med „Blisko Ciebie” pomysł budowy
w Rybniku hospicjum stacjonarnego
zyskał już poparcie prezydenta
Piotra Kuczery oraz radnych, którzy
na początku tego roku dali zielone
światło dla inwestycji, której koszty
pokryją środki z budżetu miasta. Teraz
do gry wkroczyli rybniccy muzycy.

Prezydent Piotr Kuczera i muzycy zespołu Carrantuohill zachęcają do zakupu płyty „Każdy dzień jest
początkiem”. Dochód z jej sprzedaży zasili konto budowy w Rybniku stacjonarnego hospicjum
i dźwięków, które spajają krótkie, inspirujące przesłania księdza Marka Bernackiego, proboszcza rybnickiej bazyliki.
Oficjalna premiera płyty powstałej dzięki
współpracy fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie” z zespołem Carrantuohill i ze związaną
z nim agencją artystyczną Celt odbyła się
3 października w Halo! Rybnik. To efekt
siedmiu miesięcy przygotowań, w które
zaangażowanych było kilkanaście osób.
– Każdy dzień jest początkiem, nowym
otwarciem dającym nowe możliwości.
Chcemy pokazać, jak wielką siłę mają nasze decyzje i wspólne działanie w słusznej sprawie – mówi Sylwia Figura-Kluszczyńska, prezes fundacji, która chce, by
rybnickie hospicjum nie przypominało oddziału szpitalnego, a było miejscem kameralnym, otoczonym zielenią i otwartym
na okolicznych mieszkańców, którzy, jeśli
zechcą, mogliby zaangażować się w jego
funkcjonowanie.
Prezydent Piotr Kuczera, który objął płytę honorowym patronatem, podkreśla, że w
przyszłym roku miasto planuje ogłosić przetarg na projekt hospicjum, które powstanie na miejskiej działce w Niedobczycach.

– To esencja samorządu, idea, która powinna łączyć nas wszystkich, bo przecież
w ostatnich latach, miesiącach naszego
życia także chcemy uczestniczyć w życiu
społecznym na miarę możliwości i udzielonego nam wsparcia. Hospicjum w Rybniku jest potrzebne, dojrzeliśmy do tego
jako społeczeństwo – mówił prezydent
Kuczera.
Płyta „Każdy dzień jest początkiem”
kosztuje 45 zł i dostępna jest w internecie
(www.muzycznyrybnik.pl), w księgarni Orbita oraz w Halo! Rybnik. W sklepie internetowym można również kupić jej limitowaną
wersję z podpisami artystów, w minimalnej cenie 65 zł. Na koniec grudnia zaplanowano koncert w bazylice promujący to
charytatywne wydawnictwo, a 1 listopada,
w dniu Wszystkich Świętych, od godz. 10
do 16.30 czwartą już kwestę, z której dochód również zostanie przeznaczony na
rzecz hospicjum. Wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać przy trzech rybnickich cmentarzach: w Boguszowicach
Starych (ul. Zadumy 44), w Chwałowicach
(ul. Kamienna) oraz przy cmentarzu głównym w u zbiegu ulic Kotucza i Rudzkiej. (D)

udział gospodynie ze stowarzyszenia Szczyrbicko Czelodka.

• W niedzielę 28 października w Teatrze Ziemi
Rybnickiej (godz. 18.00) odbędzie się ostatni koncert w ramach VI Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego, który będzie jednocześnie hołdem dla obchodzącej
w tym roku 90. urodziny znakomitej pianistki
Lidii Grychtołówny. Urodzona w Rybniku sędziwa artystka wykona IV Koncert fortepianowy G-dur Beethovena. Przy tej okazji odbędzie się również wręczenie Honorowej Złotej Lampki Górniczej, co zwieńczy tegoroczne
Rybnickie Dni Literatury. Więcej o festiwalu
i jego ostatnim koncercie w kolejnym numerze „GR”.
(S), (r)

• 27 października (już po zamknięciu tego numeru
„GR”) w Klubie Energetyka miała się odbyć druga
edycja Festiwalu Teatralnego Śląski Konsek, czyli konkursu na sceniczną interpretację literatury
o tematyce śląskiej. Scenariusze spektakli mogły
być oparte na dowolnych tekstach literackich lub
własnych. Do udziału zgłosiło się dziewięć teatrów
z regionu, w tym Teatr Lalek Marka Żyły z Rybnika.
W trakcie festiwalu zaplanowano też występ Zespołu Adama Olesia Hurdu Hurdu, prezentację kolaży
Aleksandry Kruszyńskiej z Radlina oraz kryminałów
pisanych po śląsku przez Marcina Melona z Bytomia.
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KULTURALNY LISTOPAD

Rybnik

PAŹDZIERNIK

28.10 NIEDZIELA
16.00
Dom Kultury w Chwałowicach: 7 Środowiskowy
Festiwal Pieśni „Śladami Juliusza Rogera”
(przegląd utworów muzycznych zebranych przez lekarza, etnografa i społecznika).
18.00
Klub Kultury „Harcówka”: Kulturalne popołudnie (występ
zespołu Music Painters).
31.10 ŚRODA
17.00
Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Noc nietoperzy – gra fabularna dla dzieci i młodzieży.
CYKLICZNIE
Poniedziałki
13.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora: „Na głęboką
wodę” (29.10).
19.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub Filmowy
„Ekran” – „Jak pies z kotem” (29.10).

Listopad
3.11 SOBOTA
18.00
Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Dziady na
Hoymie (Teatr Lalek Marka Żyły, kolejne przedstawienia
o godz. 19, 20 i 21).
4.11 NIEDZIELA
9.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: 42. Vinyl Swap – giełda płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycznej,
nut i sprzętu muzycznego.
16.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Świnki 3 – Pepa, Mela,
Kwi” – bajka muzyczna dla dzieci.
17.30
Kościół św. Józefa Robotnika na Smolnej: „Polska na
głosy pisana” – koncert w wykonaniu rybnickich chórów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
18.00
Dom Kultury w Chwałowicach: Jubileusz 60-lecia
chwałowickiego domu kultury (w programie
m.in. spektakl muzyczny „Panie i Panowie, uratować nas
może jedna rzecz”, występy artystyczne i wystawy).
5.11 PONIEDZIAŁEK
17.00
Halo! Rybnik: Social Language Meeting (spotkanie dla osób
zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych językach).
6.11 WTOREK
13.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Nadejdzie pora” – autorski
spektakl muzyczny stworzony przez licealistów i absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego.
19.00
Klubokawiarnia Żółty Młynek (ul. Św. Jana 2): Podróże
w nieznane w Żółtym Młynku – spotkanie z Agatą Cieślak pt. „Jak zorganizować kilkumiesięczną podróż do
Azji?”.

RYJEK

Rybnicka Jesień Kabaretowa
15-19.11.2018

9.11 PIĄTEK
10.30
Biblioteka w Paruszowcu: Spotkanie z książeczką dla dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym.
18.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: 5. Rybnickie Zaduszki Muzyczne – „Ro(c)k niepodległości” – koncert w hołdzie
zmarłym artystom (wystąpią: Blend, Jinx, Nie Tak Głośno,

19.00

Ostatni Pociąg, Sekcja z Włoch, Tata Sławek, The Farsk,
Trans Sfer, Vitamins, Voyth, Znaki Czasu).
Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Fajnych Filmów (darmowe projekcje filmów familijnych, przygodowych lub animowanych).

10.11 SOBOTA
8.00
Deptak (ul. Sobieskiego i ul. Powstańców): Jarmark staroci i rękodzieła.
9.30
Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami fotografami
(warsztaty „Camera obscura – ciemnia optyczna w sztukach wizualnych” poprowadzą Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa).
10.00
Pracownia Artystyczna „Marina-Art.” (ul. Sobieskiego 7):
warsztaty tworzenia ramek na zdjęcia (zapisy: 663 954
666).
10.00
Halo! Rybnik: Spotkanie miłośników numizmatów.
11.00
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Od deski do
deski (rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido).
17.00
Dom Kultury w Niedobczycach: „Pokaż, co potrafisz” – finał 10. edycji konkursu talentów.
17.30
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Biało-czerwona” – wernisaż
wystawy ogólnopolskiego konkursu patchworkowego oraz
wystawa patchworków Małgorzaty Lehmann.
18.55
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Marnie” – transmisja opery Nico
Muhly’ego z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
22.00
Sub-Club (ul. Piłsudskiego 4) – Drum’n’Bass Party (wystąpią:
Fantek & Pex, Protest, Xc-Hash, Young.b).
11.11 NIEDZIELA
13.00
Muzeum: „Przywrócone życiu” – wernisaż wystawy
odnowionych chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów
Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku * Halo! Rybnik: „Orzeł Biały na sztandarach ze zbiorów
Muzeum w Rybniku” – fotograficzna wystawa plenerowa.
19.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Nierówni” – koncert Mietka
Szcześniaka z zespołem i orkiestrą smyczkową Filharmonii
Rybnickiej.
13.11 WTOREK
9.00
Dom Kultury w Chwałowicach: 4. Rybnicki Festiwal
Teatrów Przedszkolnych „Sztuka Malucha”
(dwudniowy przegląd przedstawień przygotowanych przez
rybnickich przedszkolaków).
17.00
Halo! Rybnik – spotkanie z Przemkiem Corso, autorem powieści przygodowych.
19.00
Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane w Żółtym
Młynku – spotkanie z Katarzyną Płaczek na temat Japonii.
14.11 ŚRODA
17.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Kim był Fryderyk Chopin? O kulturowej obecności Fryderyka Chopina,
z uwzględnieniem cyklu Jerzego Dudy Gracza” – wykład
dr. Jacka Kurka.

15.11 CZWARTEK
17.00
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Trudne słowo demokracja, piękne słowo demokracja” – spotkanie z historykiem sztuki Ewą Jałochowską

18.30
20.30

i podsumowanie konkursu plastycznego „Mali
patrioci”.
Dom Kultury w Boguszowicach: „Tożsamość
Wila” – spektakl w wykonaniu Teatru Ludowego
z Krakowa.
Teatr Ziemi Rybnickiej: 23. Rybnicka Jesień
Kabaretowa „Ryjek” – „Sceny dla dorosłych,
czyli sztuka kochania” – spektakl komediowy w wykonaniu Katarzyny Skrzyneckiej, Magdaleny Margulewicz, Piotra Gąsowskiego i Jakuba Przebindowskiego (szczegółowy program Ryjka na stronie 41).

17.11 SOBOTA
13.00
Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Kolejowa makieta modułowa – wystawa przygotowana
przez Beskidzką Grupę Modelarską.
16.00
Dom Kultury w Boguszowicach: „Mała draka o
zwierzakach” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki.
17.00
Dom Kultury w Chwałowicach: „Czar operetki, urok musicalu” – koncert w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
18.00
Dom Kultury w Niedobczycach: Jazzowa Zabijaczka (wystąpią Bogdan Hołownia i Wojciech
Pulcyn w projekcie „Henryk Wars Songbook”, Stephen Markovic Gipsy Groove, Hotsy Tosty Five i South Silesian Brass Band).
18.11 NIEDZIELA
16.00
Dom Kultury w Chwałowicach: „Mała draka
o zwierzakach” – spektakl w wykonaniu
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki.
19.11 PONIEDZIAŁEK
11.00
Dom Kultury w Boguszowicach: Jubileusz 10-lecia
teatrów z Młodzieżowego Domu Kultury (spektakl
„Urodzinowe marzenia” Teatru Pętelka, „Opowieść
Lady Maybe” Teatru Cicho-Sza; godz. 16 – jubileusz grup teatralnych działających w Młodzieżowym
Domu Kultury).
19.00
Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wieczór
Chwały (spotkanie modlitewne z muzyką na
żywo).
20.11 WTOREK
19.00
Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane w Żółtym Młynku – spotkanie z Janiną Hernik pt. „Moja Rwanda”.
21.11 ŚRODA
17.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert z okazji jubileuszu 85-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku im. Karola i Antoniego Szafranków (wystąpią: pianista Piotr Paleczny
i orkiestra symfoniczna szkoły Szafranków pod dyr.
Massimiliano Caldiego).
17.00
Muzeum: „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” – koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu wokalnego Moderato pod kierunkiem Wacława Mickiewicza i „Teatrzyku na pięterku 60+”.
17.00
Dom Kultury w Niedobczycach: Przedświąteczne środy – warsztaty tworzenia kartek
świątecznych.
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22.11 CZWARTEK
17.00
Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – „Ślōnski
czytani”, czyli współczesna literatura śląska (spotkanie w ramach cyklu promującego kulturę Górnego Śląska).
19.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: 33. Silesian Jazz
Meeting (koncert zespołu wokalnego
6na6 & Paweł Tomaszewski Band z udziałem wokalisty Wojciecha Myrczka).
23.11 PIĄTEK
11.00
Halo! Rybnik: Warsztat Świętego Mikołaja (zajęcia tworzenia ozdób świątecznych dla
dzieci od 7 lat).
10.00
Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu:
7. Konkurs Piosenki Filmowej „Zapomniana melodia” (przesłuchania konkursowe).
12.00
Fundacja PGE Energia Ciepła: 16. Turniej Artystyczny „Pojedynek na słowa” (turniej
poetycko-wokalny dla młodzieży oraz monodram
Mateusza Deskiewicza „Być jak Charlie Chaplin”).
17.00
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Spotkanie z Piotrem Milewskim, autorem książki „Islandia
albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat”.
18.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: 33. Silesian Jazz
Meeting (koncerty zespołów: Krzysztof Kobyliński Pearls i Laboratorium).
18.30
Dom Kultury w Chwałowicach: Klub Miłośników Gór (spotkanie z Waldemarem Czado, nauczycielem, ratownikiem górskim, narciarzem, biegaczem, uczestnikiem wielu przejść skiturowych w
Alpach).
24.11 SOBOTA
9.00
Teatr Ziemi Rybnickiej – Adwentowe wianki –
warsztaty artystyczne „Przy kawie” poprowadzi
Barbara Budka.
10.00
Dom Kultury w Boguszowicach: „Łonaczymy
z Agą” (warsztaty dla młodzieży i dorosłych tworzenia wieńców adwentowych).
11.00
Halo! Rybnik: Warsztat Świętego Mikołaja (zajęcia tworzenia ozdób świątecznych dla
dzieci od 7 lat).
11.00
Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Bożonarodzeniowe dekoracje – choinka” (warsztaty artystyczne wykonywania choinek na drewnianych stelażach).
17.00
Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu:
„Już nie zapomnisz mnie” – koncert w
wykonaniu aktora Tomasza Stockingera i podsumowanie 7 Konkursu Piosenki Filmowej „Zapomniana melodia”.
17.00
ICK Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 19. Gwarki Hoym
2018 (tradycyjna biesiada górnicza).
18.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: 33. Silesian Jazz
Meeting (koncert Artura Dutkiewicza z Trio
„Traveller” oraz występ Steva Colemana & Five
Elements).
22.00
Sub-Club (ul. Piłsudskiego 4): Drum’n’Bass Party
(wystąpią: Matys, Protest, Xc-hash, Young.b).
27.11 WTOREK
18.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Siłaczki” (koncert dedykowany opiekunom dzieci niepełnosprawnych).

19.00

Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane w Żółtym Młynku – spotkanie z Alicją Żak pt. „Podróż do Wietnamu”.

28.11 ŚRODA
17.00
Dom Kultury w Niedobczycach: Przedświąteczne środy (warsztaty przygotowania świątecznych stroików).
29.11 CZWARTEK
17.00
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Spotkanie z Jakubem Małeckim, autorem książek
„Dygot”, „Ślady”, „Rdza” oraz „Nikt nie idzie”.
30.11 PIĄTEK
12.00
Fundacja PGE Energia Ciepła: 16. Turniej Artystyczny „Pojedynek na słowa”
(w programie recital Barbary Piotrowskiej pt. „Tekście wróć”).
17.00
Halo! Rybnik: Andrzejki przy muzyce Kawy z Mlekiem (występ rybnickiego zespołu promujący jego
nową płytę).
17.00
Industrialne Centrum Kultury: One Man Show
– Andrzejki dla dzieci (pokaz artystyczny w wykonaniu Tomasza Kabisa i warsztaty iluzji).
19.00
Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Fajnych Filmów (darmowe projekcje filmów familijnych, przygodowych lub animowanych).

CYKLICZNIE

Poniedziałki
13.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora – „Pewnego razu w listopadzie” (5.11), „Old Fashioned”
(12.11) i „Zimna wojna” (26.11).
Poniedziałki
19.00
Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” – „Boso po ściernisku” (5.11),
„7 uczuć” (12.11), „Winni” (26.11).
Czwartki
20.00
Celtic Pub (ul. Rynek 8) Jam Session – cała noc
muzyki na żywo).

WYSTAWY:

v Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria sztuki: „Biało-czerwona” – pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkursu patchworkowego * Galeria Oblicza:
„Maggie Christmas” – wystawa patchworków Małgorzaty Lehmann (obydwie wystawy od 10 listopada do 2 grudnia).
v Muzeum: „Przywrócone życiu” – wystawa odnowionych sztandarów i chorągwi cechowych ze
zbiorów Działu Historii Rzemiosła (od 11 listopada
do końca lutego).
v Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Tu czy Tam. Współczesna polska ilustracja dla dzieci” (od 13 listopada do 15 grudnia).
v Biblioteka na Smolnej: „Historyjki bez taktu” – wystawa ilustracji Adama Wójcickiego (do
31 grudnia).
v Industrialne Centrum Kultury: „Wybrane
polskie banknoty XX wieku” (od 26 listopada do 17
grudnia) – wystawa numizmatyczna.
v Galeria w Galerii (Focus): „Polska – nasz dom” –
wystawa fotografii autorstwa Sympatycznego Klubu
Fotograficznego (od 2 do 25 listopada).
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Apetyt
na „Dracha”

Szczepan Twardoch jest nie tylko autorem literackich
bestsellerów, ale również intrygującym, budzącym
zainteresowanie artystą, m.in. ze względu na
kontrowersyjne poglądy dotyczące swojej śląskiej
tożsamości

Spotkanie ze Szczepanem
Twardochem, autorem głośnego
„Dracha”, jakie miało miejsce
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Pu b l i cz ne j w R y bn i k u na d o bre
kilkanaście dni przed premierą adaptacji
scenicznej tej powieści na deskach
Teatru Ziemi Rybnickiej, wyraźnie
zaostrzyło apetyt na jej obejrzenie.

Szczególnie, że rozmowę pisarza z dziennikarką TVP Katowice Marianną Dufek poprzedziła projekcja teledysku zespołu Chwila Nieuwagi do piosenki „Brzimy” nawiązującej do tekstu „Dracha” i spektaklu. To nie był
przypadek, bo muzyką przedstawienie oprawił członek zespołu, młody rybnicki kompozytor Piotr Kotas. Natomiast na zakończenie spotkania zaprezentowany został materiał filmowy z prób spektaklu oraz refleksje adaptatora i reżysera Roberta Talarczyka i
aktorów. Gość zauważył, że wideoklip dobrze
trafił w klimat jego powieści, co dla autorów
jest zdecydowanym komplementem. Dodajmy, że wystąpiła w nim m.in. znana rybnicka malarka Maria Budny-Malczewska, która
coraz częściej zamienia pędzel na inne środki artystycznego wyrazu. Sam pisarz konsekwentnie unika wyrażania opinii na temat
scenicznych adaptacji swojej prozy, zatem
nie zaspokoił ciekawości uczestników spotkania w tej materii. – Mojemu tekstowi wersja sceniczna krzywdy zrobić nie może, bo on
już istnieje. Jeśli adaptacja będzie dobra, to
nie będzie moja zasługa, jeśli nie – to nie będzie moja wina – mówił. Opowiedział natomiast m.in., dlaczego nie zrobił doktoratu, ale
został pisarzem. Był to dość długi proces od
zainteresowania młodego socjologa historią idei, poprzez nieudane próby biznesowe
i znienawidzoną z powodu awersji do pracy
w zespole pracę na etacie w wydawnictwie
aż do myśli o postawieniu na indywidualne
zajęcie i zostaniu pisarzem, skoro nic innego
się robić nie potrafi. Jak wiemy, myśl ta okazała się szczęśliwą, bo Szczepan Twardoch
jest dziś uznanym pisarzem (m. in. Paszport
Polityki, dwukrotny finał Nagrody Literackiej Nike, nominacje do Nagrody Literackiej
Gdynia 2013 oraz do Prix du Livre Européen
/ European Book Prize 2015, niemiecka nagroda literacka Brücke Berlin 2016, Nagroda
Fundacji im. Kościelskich i główna nagroda w plebiscycie „O!Lśnienia 2016” w ka-
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tegorii „Literatura”), autorem bestsellerów
i intrygującym, budzącym zainteresowanie
artystą, m.in. ze względu na swoje kontrowersyjne poglądy dotyczące śląskiej tożsamości. Artysta wielokrotnie podkreślał, że
nie czuje się Polakiem, ale Ślązakiem, czym
wzbudzał spore zamieszanie. Na spotkaniu w Rybniku tłumaczył: – Pierwszą osobą
wśród moich przodków, która urodziła się w
Polsce, był mój ojciec. (…) Niektórzy Ślązacy
czują się Polakami, inni Niemcami, ja czuję
się Ślązakiem i mam prawo do wyboru tożsamości. Jak mówił, nigdy się od polskości
nie odciął, co mu się zarzuca, bo też nigdy
nie był do niej przywiązany. Przyznał jednak,
że śląskość traktujemy zbyt powierzchownie, m.in. jako zbiór stereotypowych cech,
jak np. pracowitość, z którą on sam zresztą
się identyfikuje. – Czuję potrzebę pracy i na
niej buduję poczucie własnej wartości – mówił. W dyskusji pojawił się m.in. dylemat czy
Ślązacy są narodem, sięgnęła ona też czasów powstań śląskich, a pisarz przypomniał,
że Ślązacy stali po dwóch stronach konfliktu. W kontekście całkiem świeżego wydania „Dracha” po śląsku autor odniósł się też
do kwestii języka śląskiego (a nie gwary, bo
tego określenia nie akceptuje), będącego
dla pisarza językiem pierwszym i bardzo intymnym: – Uważam język śląski za coś wartościowego i zasługującego na przetrwanie.
Jak najgorzej świadczy o nas, Ślązakach,
brak spójnych reguł jego zapisywania. Kaszubi, a jest ich niespełna 30 tys., potrafili
ustalić zasady zapisu i ortografię swojego języka. My, Ślązacy, a jest nas około pół miliona, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Chętnie mówimy, jak Śląsk kochamy i jak „nasza
godka je ważno, jerona”, ale nie potrafimy
się w tej kwestii dogadać. Jeśli nie ustalimy

jednolitych zasad pisowni języka śląskiego
i nie nauczymy się go czytać, nie przetrwa on
w sposób, jako trwał przez ostatnie kilkaset
lat i wymrze jeszcze za naszego życia. Historia dowodzi, że z małych języków przetrwały tylko te, które weszły do nauczania i posługiwano się nimi w normalnej komunikacji. Po języku śląskim zostaną tylko śmieszne napisy na koszulkach i nazwy restauracji.
Jeśli się sami za to nie weźmiemy, będzie to
wyłącznie nasza wina. Polska nie chce bogactwa tożsamościowego, a na Śląsk patrzy
z mieszanką pogardy i strachu, nie lubi nas
i w tej materii nie wesprze. Nie wiem, jak zostanie przyjęty „Drach” po śląsku. Tłumaczenia dokonał Grzegorz Kulik, moim zdaniem najlepszy znawca języka śląskiego
i może przekład mojej książki przyczyni się
do upowszechnienia tej tzw. ślabikorzowej
pisowni. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy
zła, ale jest! – mówił nie bez emocji Szczepan Twardoch. W „Drachu” zawarł on przetworzone artystycznie dzieje swojej rodziny żyjącej od wieku na terenie dzisiejszego powiatu gliwickiego. – Jako pisarz muszę odnaleźć w sobie emocje, które opisuję, a do emocji zawartych w „Drachu” jest mi
najbliżej – mówił. Odpowiedział też na nieuniknione pytania dotyczące warsztatu pisarskiego, zdradzając, że najprzyjemniejszą
częścią procesu twórczego jest dokumentacja tematu, a potem już tylko praca… Szczepan Twardoch ma opinię trudnego rozmówcy, bo – jak cytowała go Marianna Dufek – pisarz nie lubi ludzi, których nie zna. Wygląda
na to, że uczestników spotkania w rybnickiej
bibliotece potraktował jak swoich i bez zniecierpliwienia złożył autograf na kilkudziesięciu co najmniej książkach.
Wiesława Różańska
Nr 10/568; październik 2018

Zwycięzcą trzeciej edycji Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” został
pochodzący z Rybnika poeta Robert
Rybicki, uhonorowany za zbiór wierszy
„Dar Meneli”. Uroczysta gala wręczenia
nagrody zainaugurowała 49. Rybnickie
Dni Literatury.

Juliusz dla niesfornego poety

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

tom poetycki, esej, reportaż
i proza nieokreślonego rodzaju – a zarazem pięć odrębnych
estetyk, pięć różnych punktów ciężkości, pięć niepodobnych wrażliwości artystycznych – podkreślał prof. Arkadiusz Żychliński. Renata Lis,
mówiąc o Safonie, zauważyła, że starożytna poetka jest
dla nas dziś raczej obszarem
wyobraźni, osobą wymyśloną
w taki sposób, w jaki jest nam
potrzebna. W swojej książce przedstawiła trzy pisarki (Sofię Parnok, Annę Kowalską i Jeanette Winterson – z których każda interesowała się w swojej twórRobert Rybicki jest
Przypis do Karaska
czości postacią Safony) oraz
pierwszym rybniczaninem
zamieściła osobistą relację
na zachwaszczonym stadionie
i pierwszym poetą, którego
wspominaliśmy butelkę
z podróży na wyspę Lesbos w
twórczość nagrodzono
czasie kryzysu uchodźczego.
Górnośląską Nagrodą
umysł zaschnięty w starej epoce
Autorka podkreślała także,
poszukuje źródła w nowej
Literacką „Juliusz”.
że warto przemyśleć, czym
Statuetkę odebrał z rąk
czasami człowiek jest tak mądry
prezydenta Piotra Kuczery
jest dla nas tożsamość, co to
że mu się język plącze
słowo znaczy i jak nas kształnie machaj do mnie z topieli
stowiecznym przekłatuje – gdyż bez refleksji może
duchu minionego czasu
dzie Lucjana Siemieństać się rodzajem więzienia.
skiego). Poeta odwoGrzegorz Bogdał na pytanie
nie ma przestrzeni między słowami
tylko mrówki maszerują przez mózg
łał się także do swoich
o kulisy powstawania jego opodoświadczeń z życia w
wiadań odpowiedział krótko,
szukaj poezji pod spódnicami
squatach (pustostaże to… biurko i komputer. Wyw barze pamięci zwiedzaj podziemia
nach lub opuszczonych
jaśnił także, że zastosowany
strażniku własnego popiołu
nieruchomościach zajw książce zabieg narracji-modym cygara wypełnia wiersz
mowanych przez grunologu pozwolił mu „dać się
niebiosa nie milczą
pę osób), wskazując,
wygadać” bohaterom, któjeśli je masz w sobie
że to pozwoliło mu na
rzy zostali w ten sposób ob(wiersz z tomu „Dar Meneli”) rekonstrukcję anarchidarzeni „większą odwagą wypowiadania tego, czego się nie wypowiada”. stycznego kośćca. – Wiersze powstawaRobert Rybicki, późniejszy zdobyw- ły w trudnym dla mnie egzystencjalnie moca „Juliusza”, wyjaśnił, skąd wziął pomysł mencie. Byłem bezdomny, dużo podróżona tytuł „Dar Meneli”: otóż jest to nawią- wałem – mówił „Ryba”. Odniósł się też do
zanie do „Odysei” Homera i darów prze- niemitologicznego znaczenia tytułu swojekazanych przez jednego z jej bohaterów go tomu, stwierdzając, że „Meneli traktu– Menelaosa („Meneli” to skrócona wer- je się instrumentalnie i bez empatii”. Autor
sja tego imienia, używana w dziewiętnacd. na stronie 32
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Robert Rybicki, odbierając z rąk prezydenta Piotra Kuczery statuetkę „Juliusza”,
był po trzykroć pierwszy w historii tego wyróżnienia: jako autor (w poprzednich dwu
edycjach nagradzano autorki – Małgorzatę Czyńską i Monikę Muskałę), jako rybniczanin i jako poeta. Podobnie jak wcześniejsi zwycięzcy również otrzymał 40 tys. zł.
Laureat na swojej krętej życiowo-artystycznej drodze przynależał do wielu miejsc,
m.in. Poznania, Wrocławia, Londynu, Pragi,
a obecnie Krakowa, gdzie aktywnie organizuje „Open Mic” – otwarte spotkania poetyckie, w trakcie których każdy uczestnik
może swobodnie dzielić się swoją twórczością. „Dar Meneli” to, zdaniem wielu krytyków, najlepszy z dotychczasowych tomów
Rybickiego. – Nagrodę „Juliusz” za rok 2018
zdecydowaliśmy się przyznać książce, która staje poza, z boku, która wychodzi na zewnątrz, obraca na nice, która wzburza, irytuje, drażni – książce, która chce być programowym zakłóceniem prędkiego i stabilnego
przekazu – zakłóceniem jednak nie, rzecz jasna, gwoli tylko zakłócania, lecz zakłóceniem
powodowanym wolą znalezienia innego pasma sygnalizacyjnego, lepszej częstotliwości komunikacyjnej – uzasadniał werdykt kapituły jej przewodniczący prof. Arkadiusz Żychliński (w gronie jurorów byli także Anna Kałuża, Jakub Momro, Joanna Bednarek, Kacper Bartczak, Michał Warchła, Zbigniew Kadłubek i Alina Świeściak).
Uroczystą galę wręczenia Górnośląskiej
Nagrody Literackiej poprzedziło spotkanie
z nominowanymi autorami, zorganizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Stawili się na nim Renata Lis („Lesbos”), Grzegorz Bogdał („Floryda”) i Robert
Rybicki, zabrakło niestety Doroty Masłowskiej („Jak przejąć kontrolę nad światem,
nie wychodząc z domu”) oraz Ewy Winnickiej („Był sobie chłopczyk”). – Pięcioro tegorocznych finalistów reprezentuje pięć gatunkowo i poetologicznie różnych, aczkolwiek nośnych współcześnie sposobów literackiego pisania – to zbiór opowiadań,
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Prof. Arkadiusz Żychliński, przewodniczący Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”
Tom Roberta Rybickiego pod tytułem „Dar Meneli”
to przemyślana „kompozycja poetycka”, która ukazuje autora jako już to artystę, już to rzemieślnika „mowy
granicznej”. Skrótową myśl pojawiającą się w więcej niż
jednym wierszu – „To niedozłaman jęz.” – wielu czytelników uzna być może w pierwszym podejściu za programowo autotematyczną: dokąd właściwie, zapytają,
wspinają się „po lianach wersów” wszystkie te „koczkodany słów” (jak czytamy w innym utworze)? Druga
i kolejna lektura odsłonią przed cierpliwymi czytelnikami głębszy zamysł awangardowego galopu przez supermarkety i squaty współczesności: to nie tylko projekcja znajomości rzeczy, lecz także „ekranizacja świadomości”. Świadomości twórcy prześwietlającego rzeczywistość – materii i słów, także snów. Paradoksalny
efekt tej radioskopii to pokryta światoczułą substancją klisza poetycka łamiąca klisze myślenia.
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Poezja ze świata meneli
– Wczoraj było zaje… pogo! –
powiedział 42-letni urodzony w
Rybniku poeta Robert Rybicki po
odebraniu efektownej statuetki
Górnośląskiej Nagrody Literackiej
„Juliusz” z rąk prezydenta Piotra
Kuczery. Pogo to zbiorowy
punkowy taniec polegający
z grubsza na dość
chaotycznym obijaniu się o
siebie jego uczestników.

śli, że to środowisko, do którego Rybicki całkiem dobrze pasuje. Sam przyznaje
przecież, że był bezdomny i że mieszkał
w pustostanach. Trudno też zapomnieć
o jego spotkaniach autorskich, które często kończyły się awanturami i scysjami nie

Jak się okazało, popularny
Ryba tańczył go dzień wcześniej w czasie koncertu w rybnickim klubie Stara Gazownia.
O tym pogo opowiadał też dzień
po odebraniu nagrody w Halo!
Rybnik. Na dobrą sprawę w czasie tego krótkiego spotkania z
Spotkanie z laureatem Juliusza w Halo! Rybnik, które
tegorocznym laureatem Juliusza
poprowadził Adrian Karpeta z Tygodnika Regionalnego
więcej dowiedzieliśmy się o za„Nowiny” (na drugim planie) trwało niewiele dłużej niż
kwadrans
sadach tańca pogo niż o jego pozawsze trzeźwego poety z prowadzącyezji, odważnie nagrodzonej przez kapitułę
mi je osobami, a tak było jeszcze w czakonkursu. Ale taki już jest ten nasz poeta
sie ubiegłorocznych Rybnickich Dni Lite– nieprzewidywalny. Dlatego można odratury. Ale w końcu Juliusz to nagroda za
nieść wrażenie, że przyznanie mu tej nakonkretną książkę, za literaturę, a nie za
grody to również wydarzenie obyczajowe.
piękny życiorys i nienaganne prowadzeGdy czyta się tytuł nagrodzonego tominie się.
(WaT)
ku – „Dar Meneli”, to trudno uciec od my-

Dramat jak najbardziej współczesny
14 października, więc w Dniu Nauczyciela, na inaugurację 49. Rybnickich
Dni Literatury aktorzy Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie
wystawili na scenie TZR bardzo współczesny dramat znanego czeskiego
dramatopisarza, scenarzysty i reżysera, również filmowego, Petra Zelenki
„Job Interviews”.

To gorzka historia Niny, byłej już właścicielki agencji castingowej, której pracą
nadal kieruje. Podporządkowanie życia prywatnego karierze i odwrócenie się od
fundamentalnych wartości prowadzi ją na skraj przepaści. Zmuszający do myślenia spektakl, soczyste dialogi i dobre aktorstwo, zwłaszcza w wykonaniu odtwórczyni głównej roli Małgorzaty Pikus, choć znając dzisiejsze realia, części widzów zapewne doskwierał brak serialowych gwiazd na scenie.
(WaT)
Małgorzata Pikus zagrała brawurowo, przez
co kreowana przez nią postać wzbudziła
sporo emocji
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Wacław Troszka

także w bardzo ekspresyjny sposób wyrecytował
wiersz „Happy Dada”, co potwierdziło, że dla jego
twórczości warstwa brzmieniowa utworów jest
bardzo ważna – stanowi pole eksperymentu, zabawy, wydobywania znaczeń z dźwięków. Rybicki, już jako laureat „Juliusza”, miał okazję kontynuować rozmowę z publicznością. Spotkanie
w punkcie Halo! Rybnik, choć trwało krótko (bo niewiele ponad kwadrans), to przebiegło niezwykle intensywnie. Poeta odpowiedział na kilka pytań redaktora Adriana Karpety, przeczytał wiersz z nagrodzonego zbioru i… oświadczył, że to koniec, bo
idzie na lekcję gry na perkusji (wcześniej zdradził,
że część otrzymanej nagrody przeznaczy na zakup
tego właśnie instrumentu, a jego nauczycielem będzie Jerzy „Kali” Wenglarzy z zespołu South Silesian Brass Band). Zdecydowane i szybkie wyjście
„Ryby” wprawiło publiczność w lekką konsternację, jednak dla tych, którzy znają jego bezpośredni styl bycia, nie było aż tak wielkim zaskoczeniem.
Przez krótką chwilę po opuszczeniu przez autora
spotkania w gronie publiczności zadawano sobie
pytania, czy artyście po prostu wolno więcej, czy
jednak biorąc udział w konkursie wypada wytrwale uczestniczyć w związanych z nim wydarzeniach,
choćby z szacunku dla tych, którzy chcieli bliżej poznać osobę i twórczość laureata. Na szczęście dylematy z pogranicza wolności, sztuki i savoir-vivre’u
nie zdominowały rozmowy – już bez udziału Rybickiego – jego znajomi i czytelnicy komentowali wiersze, wskazywali na inspiracje dorobkiem poetów
awangardowych czy postawę ścisłego połączenia
życia i twórczości, swoistego „życiopisania”, które
u „Ryby” z pewnością występuje. Dyskusja ta nie
zawsze była jednomyślna, lecz na pewno ciekawa.
A jakość nagrodzonej poezji najlepiej sprawdzić samemu – wiersze Roberta Rybickiego można wypożyczyć w rybnickiej bibliotece.
Małgorzata Tytko

Wacław Troszka
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18 października w Halo! Rybnik odbył się konkurs jednego
wiersza zorganizowany przez redakcję literackiego „Wytrycha”,
o którym pisaliśmy przed miesiącem.
Emilowi Adamowi Wnukowi
z Chorzowa. Laureatami wyróżnień zostali: Jolanta Walencik z Wodzisławia Śl., Marcin
Baron z Rydułtów i Krzysztof
Wacław Troszka

Wzięło w nim udział 21 poetów z Rybnika i całego regionu, którzy najpierw sami czytali je publiczności, jurorom i
innym poetom startującym

Justyna Kotula, jedna z uczestniczek konkursu, zjawiła się w Halo! Rybnik ze starą
drewnianą łopatą, na której był zapisany wiersz po śląsku. Jego autorem jest jej
ojciec Adam Pietryga, a napisanie wiersza w gwarze było, jak się okazało, warunkiem
otrzymania tej zabytkowej łopaty na własność, postawionym przez jej wcześniejszego
właściciela
w konkursie, a potem przekazywali je jury w wersji pisanej.
– Niektórzy przeczytali swoje
wiersze lepiej, niektórzy gorzej. Poziom samych wierszy
był zróżnicowany, ale znalazły
się perełki. Spierając się, przeanalizowaliśmy teksty i przyznaliśmy nagrody – mówi jeden
z jurorów Marian Lech Bednarek, wspólnie z którym konkursową poezję oceniali: Maciej
Szczawiński – poeta i dziennikarz Polskiego Radia Katowice, oraz związany z „Wytrychem” poeta Leszek Sobeczko. I nagrodę przyznali Michalinie Gałce-Nosiadek z Rydułtów, drugą Mirosławie Pajewskiej z Rudy Śląskiej, a trzecią
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Marek z Rybnika. Przewodniczący jury Maciej Szczawiński
podsumował konkurs z dużą
radością, chwaląc rybnickie
środowisko literackie, a szczególnie redakcję „Wytrycha” za
organizację konkursu. Były też
brawa dla organizatorów 49.
Rybnickich Dni Literatury, w
ramach których konkurs się
odbył. – Zbigniew Herbert powiedział kiedyś, że słowo jest
oknem na świat. Myślę, że ten
świat trzeba najpierw znaleźć,
i to w sobie, a potem otwierać nań okno, i to jak najszerzej – komentuje zmagania poetów parający się również poezją Marian Lech Bednarek.
(MB, WaT)

Nie licząc znakomitej scenografii do kilku spektakli i koncertów, jedynym akcentem plastycznym
tegorocznych RDL była wystawa prac malarskich
Franciszka Stabli z Godowa.

Kolory Śląska
Jest on jednym z nielicznych członków Związku Polskich Artystów Plastyków, nieposiadających dyplomu
wyższej uczelni artystycznej, ale dostał certyfikat komisji na podstawie poziomu swoich prac. Malarstwa uczył
się w kuźni talentów – Państwowym Ognisku Plastycznym w Rydułtowach w czasach założyciela placówki
Ludwika Korzeniowskiego, a później jego syna Ludwika
juniora. Franciszek Stabla parał się reklamą, miał okres
tworzenia ikon, jest też znakomitym kopistą dzieł wielkich mistrzów, ale przede wszystkim maluje swój Śląsk
– baśniowy, w pastelowych, ciepłych barwach i o miękkich liniach. Skłoniło to prowadzącego wernisaż dyrektora TZR Michała Wojaczka do zadania artyście pytania,
czy patrzy na swoje otoczenie przez specjalne okulary,
które sprawiają, że jego Śląsk jest tak idylliczny. Nie bez
przyczyny – pejzaże Stabli z ukwieconymi łąkami, polami, domkami przy drogach i dróżkach z wyzierającymi
zza nich kościelnymi wieżami, to Śląsk przyjazny, jasny
i czysty. – Maluję to, co widzę dookoła, bo to jest moją
inspiracją. Uważam, że kolor jest decydujący w każdej
pracy malarskiej, a w moich szczególnie. Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem prawie 50 moich prac wyeksponowanych w teatralnej galerii. Są one przekrojem mojego malarstwa od lat 70. do dziś. Nigdy nie miałem tak
dużej indywidualnej wystawy, dlatego bardzo mnie to
zaproszenie ucieszyło – mówił artysta. W nastrój wystawy wpisał się występ uczniów szkoły muzycznej Szafranków, rodzeństwa Matyldy (flet) i Maksymiliana (gitara) Kołków, którzy spisali się jak dojrzali artyści. Towarzyszył im na gitarze nauczyciel Marceli Kubica.
Jakże inaczej wygląda Śląsk na obrazach piętro wyżej, w galerii Oblicza, gdzie wystawiono prace górnika
i animatora kultury Czesława Fojcika. Te dwie wystawy
to dwa różne, indywidualne spojrzenia na Śląsk, i oba są
prawdziwe.
				
(r)
Wacław Troszka

Poetycki talent show

– Maluję swój Śląsk, a inspiracją jest wszystko, co widzę dokoła –
mówi Franciszek Stabla
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Premiera scenicznej adaptacji „Dracha” na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej za nami. Dziś już wiemy, że było to przyjęte
owacyjnie najważniejsze wydarzenie kulturalne sezonu.

Istny cyrk, czyli „Drach” na rybnickiej scenie

„ D ra c h ” s p ra w i a w ra ż e n i e ,
że wszystko dzieje się w nim
równocześnie w tym samym
miejscu, co dzięki zabiegom
i n s c e n i z a cy j n y m u d a ł o s i ę
zachować w adaptacji scenicznej
powieści

Katowicach oraz TZR, do czego walnie przyczyniło się swoim mecenatem miasto Rybnik.
Istny cyrk – chciałoby się rzec po obejrzeniu
wizji adaptatora i reżysera Roberta Talarczyka.
Oczywiście mówimy tu o cyrku rodem z Felliniego, w tym najbardziej szlachetnym znaczeniu tego słowa, jako konwencji idealnej do poPrzemysław Jendroska

Spektakl od początku budził w naszym mieście duże zainteresowanie nie tylko ze względu na fakt, że powieść Szczepana Twardocha
była wielkim bestsellerem i znajdują się w niej
rybnickie wątki, ale przede wszystkim dlatego, że spektakl powstał we współpracy Teatru
Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w

kazania mieszaniny zabawy i zgrozy, rubaszności z niewinnością pospołu, ludzkich żądz,
jarmarczności, różnorodności i wielości postaci, piękna i brzydoty, zmiennych nastrojów od
wesołości po strach, poplątania rzeczywistości i złego snu, ruchu i koloru. Scena jest miejscem, gdzie mieszają się języki nadające ca„Drach”, sceniczna wersja powieści Szczepana
Twardocha w koprodukcji Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego oraz Teatru Ziemi Rybnickiej pod
mecenatem miasta Rybnik. Spektakl przygotowany
w ramach 49. Rybnickich Dni Literatury, premiera 21
października 2018.
Adaptacja i reżyseria Robert Talarczyk, scenografia
i reżyseria światła Katarzyna Borkowska, muzyka Piotr
Kotas, choreografia Kaya Kołodziejczyk, kostiumy
Magdalena Musiał.
W obsadzie m.in.: Bartłomiej Błaszczyński (Drach), Anna
Kadulska (Hcard, czyli Drach pisany wspak), Mateusz
Znaniecki (Josef Magnor), Barbara Lubos (Valeska Magnor, żona Josefa), Anna Lemieszek (Caroline Ebersbach),
Michał Rolnicki (Nikodem Gemander), Jan Bógdoł (Józef
Pindur), Agnieszka Radzikowska (Dziewczyna, która się
wymknęła), Grzegorz Przybył (Wojciech Czoik), Grażyna
Bułka (Gela Magnor, żona Ernsta), Marcin Szaforz (Ernst
Magnor, syn Josefa) i in.

Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi
Rybnickiej
Zaprosiliśmy Teatr Śląski do potencjalnej
współpracy, nie myśląc na początku o „Drachu”, ale stworzeniu spektaklu przybliżającego postać Juliusza Rogera, patrona Górnośląskiej Nagrody Literackiej. Jednak dyrektor Talarczyk wyraził opinię, że to postać mało barwna i niewyrazista, o której wiemy niewiele. Zaproponowaliśmy zatem „Dracha”, a ponieważ
dyrektor Teatru Śląskiego od dawna o nim myślał, powstała płaszczyzna porozumienia. Dziś
wiemy, że to był strzał w dziesiątkę!
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika
Szukaliśmy nowej formuły dla Rybnickich
Dni Literatury, zachowując jednak ich tradycję. „Drach” się w nią wpisuje, bo to nie tylko
bardzo dobra literatura, ale literatura, w której zaistniał Rybnik. Cieszymy się, że możemy być mecenasem tego wydarzenia, nawiązując do tradycji miast, które kiedyś taką rolę
pełniły. To zadanie bardzo ambitne, trudne, ale
i twórcze. Wybór nie mógł być lepszy – powieść
jest nam bliska, bo dotyka historii miasta, a po-
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dobne historie mogły się wydarzyć w każdej
z rodzin tu mieszkających. Cieszymy się, że
właśnie tu całe przedsięwzięcie znalazło finał
w postaci premiery.
Robert Talarczyk, reżyser, adaptator,
dyrektor Teatru Śląskiego
To było najtrudniejsze zadanie, jakie mnie
spotkało w mojej przygodzie teatralnej. Ciążyła na mnie nie tylko odpowiedzialność artystyczna, ale i ta związana z koprodukcją. Dziękuję prezydentowi Rybnika, gdzie zostaliśmy
wspaniale przyjęci, za pomysł i wsparcie finansowe, bo o „Drachu” myśleliśmy od momentu
ukazania się książki. Kiedy zapytałem Szczepana Twardocha, czy udostępni prawa do adaptacji, powiedział: – Kto bogatemu zabroni, jak
cię stać, to rób. Zrobiliśmy, dzięki Rybnikowi.
To było piekielnie trudne zadanie: powieść nielinearna, z ogromną liczbą postaci, przeplatającymi się czasami i, co u Twardocha najciekawsze, wrażeniem, że wszystko dzieje się równocześnie i w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że pomysł na adaptację był słuszny. „Drach”
powinien być zrozumiały i na Śląsku, i w Pol-

sce, i na całym świecie, bo to powieść uniwersalna, po prostu o ludziach, w której Śląsk
jest pewnego rodzaju kostiumem. Tekst jest
pozbawiony sentymentalizmu, a jako Ślązak
jestem siłą rzeczy takim genem obarczony,
musiałem zatem się go pozbyć i opowiedzieć
historię mroczną i brutalną, ucinając w sobie
chęć wzruszenia.
Szczepan Twardoch, autor „Dracha”,
na Facebooku po obejrzeniu spektaklu
Mam szczęście do teatralnych adaptacji moich powieści. (…) Czegoś takiego jednak jak to,
co przeżyłem w Rybniku, na przedpremierowym pokazie „Dracha” w adaptacji i reżyserii
Roberta Talarczyka, nie przeżyłem jeszcze nigdy. Na chwilę przed spektaklem, na wejściu do
sali zaczepił mnie jakiś dobry człowiek, chwycił za łokieć i powiedział porozumiewawczo „no
ja, ale to je yno dlŏ nŏs, dlŏ Ślōnzŏkōw, Polŏki
tego niy zrozumiejōm, pra?”. Nic nie odpowiedziałem, ale pomyślałem sobie, że jeśli jest tak,
jak ten człowiek mówi, to jesteśmy takimi śląskimi krasnoludkami, zadowolonymi z tego, że
po kątach szepczą sobie jakieś swoje krasnoNr 10/568; październik 2018

łości wielokulturowości i uniwersalizmu, gdzie
jest śmiesznie i strasznie zarazem. Jak wszędzie, gdzie są prawdziwi ludzie z ich zaletami,
a jeszcze częściej przywarami; na całym świecie, nie tylko na Śląsku. W spektaklu dosłowną tego wykładnią jest obrotowa arena, którą po wielokroć zapełniają w jednym momencie postaci z odległych czasowo, choć bliskich
psychologicznie światów. Efekt świadomego
zabiegu pisarza, jakim jest w książce powtarzalność słów i zachowań, na scenie wzmacnia
choreografia poprzez powtarzalność ruchów
i gestów, co pozwoliło również rozróżnić moment w życiu poszczególnych postaci. Reżyser mistrzowsko poradził sobie z powieściową
nielinearnością, mieszaniną czasów na przestrzeni wieku, ale żeby ogarnąć całość sceny
oraz proscenium, gdzie jednocześnie działy się
najważniejsze wątki, widz musiał się wykazać
nie lada podzielnością uwagi. Efekt wzmacnia
znakomita scenografia, oszczędna i efektowna jednocześnie autorstwa Katarzyny Borkowskiej oraz oddające cyrkową konwencję
kostiumy Magdaleny Musiał. Pole do indywidualnej interpretacji dał wiszący nad kręgiem
połyskujący moduł: w połowie bryła węgla,
w połowie muszla jako źródło życia? Meteor
czy materialny odpowiednik wszystko widzącego i wiedzącego, niezwykle zresztą pomocnego w odbiorze treści spektaklu, tytułowego
Dracha, którego powieściowa narracja została podzielona na głos męski i żeński. Swoiste
wielkie oko jest też ekranem, na którym pod
koniec I aktu sam autor powieści dzieli się z

widzami swoją opinią na temat śląskości i własnej tożsamości.
Gorzkie i wstrząsające zakończenie w rybnickim szpitalu psychiatrycznym, gdzie kończy się indywidualny los starego Pindura, Josefa Magnora i Nikodema Gemandera, jest odpryskiem wielkiej, uniwersalnej historii, która powinna być zrozumiała wszędzie. By łatwiej śledzić dialogi, nad sceną pojawiało się
ich tłumaczenie z niemieckiego; być może
w innych, europejskich teatrach będzie to angielski? Tego twórcom spektaklu życzymy.
Widać było ogromne zaangażowanie aktorów, którzy nie szczędzili nie tylko emocji,
ale i sił fizycznych, by trudnemu zadaniu podołać. Chapeau bas przed aktorami, których
śląszczyzna nie jest „..pierwszym i intymnym
językiem”, jak mówił Szczepan Twardoch, nie
jest nawet drugim, a uchwycili jego melodię.
Podkreślić trzeba kolejny, współczesny, „rybnicki ślad”, czyli muzykę Piotra Kotasa, graną w dużej części na żywo przez kompozytora, minimalistyczną i industrialną, jak mówi
sam autor, dyskretną, wtapiającą się w spektakl, w klimacie jazzowego klubu czy kabaretu,
a momentami zgrzytliwą, podkreślającą bardziej dramatyczne sceny. Kontrapunktem do
niej jest muzyka i wokal angielskiego zespołu
Tiger Lillies, którego twórczość nawiązuje do
europejskiej tradycji kabaretu, opery, groteski
i czarnego humoru, co na pewno zaskakuje.
Nawet najbardziej sceptyczne co do możliwości przełożenia „Dracha” na język sceny, znające powieść osoby przyznawały

w gorącej wymianie zdań po zakończeniu
spektaklu, że przerósł on ich oczekiwania,
a wykreowany przez twórców świat urzekł
i zrobił ogromne wrażenie. Udało się utrzymać
klimat i emocje powieści, jej gęstość, uniwersalne przesłanie, a jeszcze wzbogacić wykreowany świat efektami wizualnymi. Entuzjastyczne owacje na stojąco po zakończeniu
i sobotniego przedpremierowego spektaklu
(który obejrzał również Szczepan Twardoch
i na Facebooku podzielił się na gorąco swoimi odczuciami), i niedzielnej prapremiery są
najlepszym wyznacznikiem jakości scenicznej adaptacji. Przy otwartej kurtynie widzom,
a przede wszystkim Rybnikowi – prezydentowi Piotrowi Kuczerze za wsparcie finansowe miasta, bez którego spektaklu by nie było,
dyrektorowi Michałowi Wojaczkowi za zasugerowanie „Dracha” i współpracę podziękował Robert Talarczyk. Pamiątką tego wydarzenia jest pięknie oprawiona, pokaźnej wielkości litera „R” pochodząca ze starego szyldu teatralnego, który zmieniono, by do słowa
Teatr dodać Śląski, którego do niedawna nie
było. Symboliczny artefakt wraz z certyfikatem odebrał prezydent Kuczera. Miejmy nadzieję, że zgodnie ze słowami Roberta Talarczyka, „Drach” jest początkiem pięknej przyjaźni Teatru Śląskiego z Rybnikiem.
Wiesława Różańska

ludkowe tajemnice, które tajemnicami są, bo
nikogo nie interesują, jeśli to ma być „yno dlŏ
Ślōnzŏkōw” to cały ten mój „Drach” jest niepotrzebny, zbędny i głupi, a nas wszystkich już
naprawdę niech weźmie cholera, bo taki Śląsk
niepotrzebny jest nikomu, nawet nam. (…) Talarczyk zabrał moją książkę śląskim krasnoludkom. (…) Wszystko jest takie jak powinno:
okrutne, groteskowe, zimne, szalone. Jest cyrk
i psychodeliczny kabaret. Jest pożądanie i starczy rozkład, (…) dwucielesny, męsko-kobiecy
i kobieco-męski Drach przygląda się szamoczącym się bohaterom z daleka i obojętnie, ale w
odróżnieniu od mojego, powieściowego nawet
sobie z nich drwi (…) I wszystko gra, wszystko
się zgadza, bo nie zgadza się nic, na scenie jest
wrzask i wściekłość, seks i śmierć (…), są różne
języki i jest Śląsk, ale na szczęście wcale go nie
ma. (…) Do scenicznej adaptacji nie przyłożyłem
ręki i do wczorajszego wieczora nie wiedziałem
o niej niczego, to jednak wiadomo, do sukcesu
każdy się chętnie dopisze, więc jakoś tam daleko jest to przecież jakoś moje. Nie wypada też
pisać takich rzeczy, bo nie ma nic śmieszniejszego niż patos. Trudno. Napiszę i tak. Wysze-

dłem z rybnickiego teatru wzruszony, głęboko
wzruszony i dumny. Wzruszony tym, że udało
się z mojej powieści zrobić coś, co jest uniwersalne przez to, co w niej partykularne, dumny
z tego, że wydarzyło się to tutaj, tu, gdzie się
to narodziło. (…). Owacja była na stojąco i trwała i trwała i trwała i trwała. Pomyślałem sobie
wtedy, stojąc i klaszcząc bezwstydnie: zrobiliśmy wszyscy razem coś ważnego. (…)

Mateusz Znaniecki grający Josefa
Magnora
Świat spektaklu jest niezwykle barwny
i interesujący również ze względu na to, że
Twardoch dotknął ciemniejszej strony Śląska, klimat jest tu zdecydowanie mroczny,
co daje aktorowi więcej możliwości. To była
prawdziwa przyjemność w tym świecie się
znaleźć. Najtrudniejsze było zetkniecie się
z językiem śląskim i przyuczenie się go, bo
nie jestem Ślązakiem. Efekty, mam nadzieję dobre, do usłyszenia w teatrze.

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

Piotr Kotas, kompozytor muzyki,
rybniczanin
Propozycja napisania muzyki przyszła ze
strony dyrektora TZR Michała Wojaczka, za co
jestem niezmiernie wdzięczny. Nie wiem, czy
sobie poradziłem z nielinearnością akcji, z wielowymiarowością postaci i zaburzeniem czasu.
Cała praca była natomiast wielką lekcją pokory – pracowałem pół roku nad stworzeniem 90
minut muzyki, a na dwa tygodnie przed premierą miałem chęć wszystko zmienić i uderzyć
młotkiem w pianino; może tędy droga? Jest
dużo muzyki pod konkretne sceny, którą sam
na żywo wykonuję, więc niejako uczestniczę
w spektaklu, co mnie bardzo cieszy.

„Drach” na rybnickiej scenie pojawi się
jeszcze 29 grudnia, kolejne spektakle
planowane są również w nowym roku.

Michał Rolnicki grający Nikodema
Gemandera
O języku śląskim mógłbym powiedzieć
to samo. Przyjemność sprawia mi, a mam
nadzieję, że koledze również, szukanie
wspólnych elementów między naszymi
bohaterami Josefem i Nikodemem, mimo
że dzieli ich sto lat. Czasy się zmieniają,
a ludzkie emocje i mentalność jest taka
sama, dlatego ta historia dotyka wszystkich.
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Bez poezji ani rusz

Nie sposób nie wspomnieć tu o Rybie, czyli
Robercie Rybickim, najgłośniejszym poecie
z Rybnika, wysoko cenionym w środowiskach literackich w kraju. Niestety, on też
musiał Rybnik opuścić. Ale zostaliśmy my,
skupieni wokół „Wytrycha”, gdzie różnorodność poetyk łączy jednak jedno wspólne miejsce zamieszkania, czyli Śląsk. Ale
koniecznie trzeba dodać problem nowoczesnych technologii, komunikacji, informatyki, rzeczywistości wirtualnej, a w re-

Wartość rybnickich poetów z poprzednich dekad jest już dawno obszernie zweryfikowana, a ich książki czekają na nas w
bibliotekach. Tymczasem zmiana pokoleń.
Zmienili się autorzy, zmieniła się literatura
i podejście do czytania książek, zmienił się
rynek wydawniczy i gusta czytelników. Nastał polski kapitalizm, ze swoim specyficz-

nym, ciągłym zderzaniem się sił politycznych w tle. Dziś życie literackie w Rybniku kręci się wokół kwartalnika „Wytrych”
– Wolna Inicjatywa Artystyczna pod redakcją Leszka Sobeczki. Pismo skupia wokół
siebie sporą grupę poetów i ich przyjaciół.
Poeci znani i mniej znani, tuż po debiucie.
„Wytrych” wciąż się rozwija i współpracuje
z innymi środowiskami literackimi, a także
z organizatorem Rybnickich Dni Literatury.

zultacie tożsamości i świadomości, bo to
wszystko wpływa na język. Gdzie miejsce
poety? Czy sobie poradzi z tym nowym językiem? Na ile nadal będzie podpierał się
tradycją? Czy wreszcie język pokona czas?
Czy musi? Albo czy stanie się nowym czasem? Niezależnie jak będzie, ja nadal lubię
lirykę. Zatem poeci do roboty, bo bez poezji ani rusz.
Marian Lech Bednarek

Leszek Sobeczko (poeta): – Nie znam dobrze rybnickiego środowiska artystycznego
poza „Wytrychem”, który skupia artystów w
większości z okolicznych miejscowości (Rydułtowy, Rudy Raciborskie, Wodzisław Śl.
Jastrzębie-Zdrój, Łaziska Górne, Katowice, Bielsko-Biała, Świebodzin). To ewenement, że tym ludziom chce się identyfikować z Rybnikiem. Muszę nadmienić, że niezwykle ciepło jesteśmy przyjmowani w Halo!
Rybnik i mamy dobre relacje z miejscowymi
domami kultury, Teatrem Ziemi Rybnickiej
i z biurem kultury urzędu miasta. Odczuwalny jest jedynie brak miejscowych twórców.

Henryk Cierniak (poeta): – Cenny jest fakt
coraz mocniejszej konsolidacji tego środowiska.
W ostatnich latach zawiązały się więzi formalne
i nieformalne pomiędzy autorami mieszkającymi na terenie Rybnika i tymi z innych sąsiadujących z nim miejscowości działającymi do tej
pory osobno. W związku z tym zrealizowanych
zostało kilka wspólnych projektów słowno-wizualnych pod szyldem Przewoźnego Klubu Literackiego, a także zawiązana została inicjatywa literacko-artystyczna „Wytrych”. Jeśli więc
chodzi o środowisko literackie, działające na terenie Rybnika, jest chyba nieźle, bo inicjatywa
„Wytrycha” wychodzi ciągle z nowymi pomysłami, nawiązując wciąż nowe kontakty z róż-

nymi ciekawymi środowiskami. I tu dochodzę
do następnego pytania, mianowicie: moja troska dotyczy w tym względzie raczej odbioru naszych działań w szeroko pojętym środowisku.
Chciałbym, żeby to, co robimy, spotykało się
z szerszym rezonansem społecznym, żeby więcej osób interesowało się tym, co publikujemy
i pokazujemy w czasie naszych spotkań artystycznych. Ze swej strony chcemy uatrakcyjniać naszą ofertę, ale niestety, obecny w masowej kulturze banał i komercja są dla nas trudnym przeciwnikiem. Tym bardziej cieszy fakt,
że w ostatnim czasie do „Wytrycha” dołączyło
kilka nowych osób, w tym uzdolnionych literacko uczniów rybnickich szkół średnich.
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Wacław Troszka

Bez poezji ani rusz – mówi 72-letnia Poezja w Rybniku, bo pierwszy Klub Literacki
powstał w 1946 roku, założony przez poetkę Janinę Podlodowską, polonistkę LO nr 2
im. Hanki Sawickiej. Emanując nieprzeciętną
aktywnością i niesiona magią słowa, współtworzyła także grupy: Kontakty, Gronie, Epoka Literacka SD, Nauczycielski Klub Literacki, Grupa Literacka ROW. Wkrótce dołączyła
do grona organizujących Rybnickie Dni Literatury działającego przy Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tak to się zaczęło. Niebawem pojawiają
się w środowisku poeci: Stanisław Krawczyk
i Tadeusz Kijonka, Piotr Rakowski, Anna Janko (córka poetów Teresy Ferenc i Zbigniewa
Jankowskiego, organizatora i prezesa klubu
Kontakty). Mijają lata. Poetycka rodzina Jankowskiego opuszcza Rybnik, a Kijonka wyjeżdża do Katowic. Inni pozostają. Rodzą się
nowi poeci i nowe środowiska. Kwitną dorobki autorskie, powstają nowe pisma literackie,
m.in.: „Chodzą Słuchy”, „Plama”, „Zalew Kultury”, „Wytrych”. Czyta się nowe wiersze, poematy, piosenki i różnego rodzaju prozy. Czas
odnalazł nowych poetów. W „Chodzą Słuchy”
pod redakcją Krystyny Piaseckiej, Joanny Rusek i Piotra G. Skorupy publikują m.in.: Ireneusz
Tatarczuk, Jerzy Srebrny, Piotr G. Skorupa,
Józef Siejna, Stanisław Horak, Jerzy Dębina,
Danuta Świerczek, Leszek Sobeczko i Wanda
Świtała. W 1997 powstaje „Plama”, nieregularnik literacko-artystyczny pod redakcją: Mariana Bednarka (red. nacz.), Roberta Rybickiego, Mirosława Paprotnego, Grzegorza Walczaka i Dariusza Babczyńskiego. Swój czas miał
także „Zalew Kultury” (2006-2014), rybnicki magazyn kulturalno-społeczny pod redakcją Katarzyny Dery. Publikowali tam prawie
wszyscy początkujący poeci z okolicy, gdyż
pismo miało tylko zasięg lokalny.

W konkursie jednego wiersza, który redakcja „Wytrycha” zorganizowała w Halo! Rybnik w ramach tegorocznych
Rybnickich Dni Literatury, wzięli udział poeci praktycznie z całego Śląska
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Sabina Horzela-Piskula

Czajkowski na jubileusz. W roku 85-lecia Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków jednym z punktów obchodów tego
jubileuszu był październikowy koncert szkolnej orkiestry symfonicznej w Teatrze
Ziemi Rybnickiej. Zabrzmiały dzieła Piotra Czajkowskiego: Uwertura – fantazja „Romeo i Julia” oraz Koncert skrzypcowy D-dur w wykonaniu skrzypka i pedagoga Adama Mokrusa. Tym razem orkiestrę poprowadził Bogdan Gola, absolwent rybnickiej szkoły oraz Akademii Muzycznej w Katowicach, dziś ceniony chórmistrz i dyrygent, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, który zasłynął jako dyrygent chóru Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Prowadząca tradycyjnie szkolne koncerty dyrektor Romana Kuczera tym razem również wystąpiła w roli jubilatki obchodząc 35-lecie pracy artystyczno-pedagogicznej. Z tej okazji
gratulacje i życzenia dalszych lat przynoszącej satysfakcję pracy z młodzieżą złożyli jej m.in. prezydent Piotr Kuczera, przedstawiciele szkół muzycznych z Wodzisławia i Jastrzębia-Zdroju, a także Norbert Prudel i Antoni Smołka reprezentujący
„dorosłą” Filharmonię Rybnicką oraz Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Sabina Horzela-Piskula

NAJPIERW ORKA, POTEM KOLIBER. „Niełatwe były próby ratunku tej orki z listy
chronionych gatunków” – czytamy fragment książki dla dzieci pt. „Orka w wannie”. Napisała
ją i zilustrowała weterynarz Hania Buch, pochodząca z Rybnika absolwentka I LO, dziś mieszkanka Wrocławia, która w ten sposób połączyła swoją pasję do zwierząt, literatury i malarstwa. – Kiedy byłam w ciąży z moją córką, nudziłam się i sporo malowałam. Wierszowana historyjka o orce powstała w ciągu dwóch wieczorów, a wybrałam ten temat, bo problem tych
zwierząt zawsze mnie poruszał. Co ciekawe, książka tak się spodobała organizacji zajmującej się
badaniem orek na Islandii – Icelandic Orca Project, że objęła ją patronatem honorowym – opowiada autorka. Ilustracje wykonane techniką akwarelową są barwnym dopełnieniem historii
o orce, która z niewiadomych przyczyn znalazła się w wannie jednego z mieszkańców kamienicy. Aby dowiedzieć się, jak zakończyły się próby wyeksmitowania nietypowego sublokatora,
trzeba sięgnąć po debiutancką książkę Hani Buch, wydaną przez wydawnictwo Na Niby. Jej
premierę zaplanowano na 25 października podczas Targów Książki w Krakowie. Można ją będzie kupić w Orbicie i w internecie. – Chciałabym przybliżać dzieciom mniej znane zwierzęta
i ptaki – mówi weterynarz Hania Buch, która planuje już kolejną książkę, tym razem o kolibrach.

FAMILOKI I UTOPKI. – Śląsk nie jest brudny i ciemny, jak mówią niektórzy. Jest kolorowy
i staram się to pokazać w moich obrazach. Najwięcej prac dotyczy Czerwionki, skąd pochodzę.
Na obrazach są familoki, ludzie, ale też śląskie obrzędy i utopki, o których opowiadali mi starzik
i tata – mówi Czesław Fojcik o obrazach prezentowanych w Galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej na wystawie zatytułowanej „Mój Śląsk”. W wernisażu wystawy, 11 października, wziął udział
m.in. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, który ma dwa obrazy o tematyce górniczej
pędzla Fojcika, a trzeci zawiózł aż do Kalkuty w Indiach. Swoimi refleksjami na temat obrazów
i ich autora podzielił się również rybniczanin Stanisław Kuśka, jeden z największych kolekcjonerów prac Fojcika. Nie tylko śląski klimat przywołała akordeonistka Ewelina Dominik, a wśród zwiedzających były też studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Czerwionki-Leszczyn, które uczą
się malarstwa właśnie pod okiem Czesława Fojcika. – Maluję nie tylko Śląsk, ale też dzieci i kobiety – mówił autor prac, który był górnikiem w kopalniach Dębieńsko i Budryk, ale ostatecznie wybrał kulturę. W ostatnich latach pracował w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, a dziś jest już emerytem. Jego drugą wystawę w Rybniku można oglądać do 4 listopada.

BARSKIE WSPOMNIENIA. W skład miejskiej delegacji, która w maju wzięła udział w obchodach 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej (1768-1772)
w partnerskim mieście Bar na Ukrainie oraz w towarzyszących im Dniach Polskich,
weszło m.in. sześć pań z grupy plastycznej ARTEterapia, którą w ramach Fundacji
PGE Energia Ciepła prowadzi Maria Budny-Malczewska. Rybniczanki, a także twórcy z drugiego miasta partnerskiego Baru, Kwidzyna, oraz kilkoro miejscowych artystów wzięło udział w zorganizowanym przez Barskie Stowarzyszenie Polaków im.
Konfederacji Barskiej oraz Dom Polski plenerze malarskim. Wystawę poplenerową
w połowie października zaprezentowano w Halo! Rybnik. Na blisko 30 obrazach
uchwycone zostały piękne zakątki Baru i okolicy – architektura, pejzaże i przyroda
Podola. Na wernisaż przybyli też inni malujący rybniczanie, którym Kresy są szczególnie bliskie. O wizycie w Barze i o kontaktach partnerskich, podtrzymywanych
również przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik – Europa”,
będące współorganizatorem wyjazdu, opowiedział Arkadiusz Skowron.
Wacław Troszka

Sabina Horzela-Piskula

Kalejdoskop kulturalny

37

Kabaretowy Ryjek nr 23
15 listopada od rywalizacji stendaperów w konkursie One Ryj Show
rozpocznie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej 23. Rybnicka Jesień Kabaretowa,
czyli popularny Ryjek, którego głównym organizatorem po raz pierwszy będzie
miasto. Nowym dyrektorem Rybnickiej Jesieni Kabaretowej został Michał
Wojaczek, który na co dzień kieruje Teatrem Ziemi Rybnickiej. – Do sprzedaży
trafia w tym roku rekordowa liczba biletów, wprowadzamy też kilka nowości
– zapowiada. Pojawi się m.in. sztuka teatralna.
Gospodarzem kabaretowej jesieni będzie, jak zawsze, rybnicki Kabaret
Młodych Panów, który ryjkowej publiczności pokaże swój nowy program
„To jest chore!”. I to właśnie z członkami KMP rozmawiamy o kabaretowym
festiwalu ze świnią w herbie.
nikomu! Bilety są dostępne w
internecie i na co najmniej jeden
dzień festiwalu bilety można
nabyć jeszcze długo po rozpoczęciu ich sprzedaży. Jako dyrektor artystyczny Ryjka mam
do dyspozycji tylko dwie wejściówki, którymi moja rodzina
musi się jakoś podzielić.

Robert Korólczyk
Gdy słyszysz Ryjek, to
myślisz?
Uśmiecham się, czasami
wzruszam. To kawał czasu.
Jestem na Ryjku od samego
początku, 23 lata i wiele się
w tym czasie wydarzyło, również w moim życiu. Ten festiwal to piękna historia wielu kabaretów, ale przede wszystkim
ludzi, bo Ryjek to ludzie.
Co jest najtrudniejszego
w byciu ryjkowym konferansjerem?
Utrzymanie tempa konkursu.
Przez swoją specyfikę, przez to,
że skecze są premierowe, część
konkursowa trwa czasami bardzo długo. Nikomu to nie przeszkadza, ale my musimy z Bartkiem to trzymać w ryzach. Zawsze mamy coś przygotowanego, ale reszta – jak to zwykle
przy kontakcie z publicznością
bywa – to pójście na żywioł.
Ile biletów udaje ci się załatwić dla znajomych?
Tu zaskoczę wszystkich,
choć pewnie każdy i tak ma
swoją teorię, ale nie załatwiam
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Była dla ciebie jakaś
szczególna edycja Ryjka?
Na pewno ta pierwsza, pamiętam emocje i uczucia, które nam towarzyszyły. Jako kabaret Nic byliśmy szczęśliwi, że
możemy mieć w Rybniku swój
festiwal kabaretowy. Kolejną
edycją szczególną i dla nas, i dla
całego środowiska był Ryjek, na
kilka dni przed którym w wypadku zginęli dwaj członkowie
Grupy MoCarta. Wtedy w Klubie Energetyka czuć było wielką jedność środowiska. Pamiętam też Ryjka, na którym nieżyjący już Olek Chwastek żegnał
się z nami, a przynajmniej myśmy tak to odbierali. Kiedy Olek
odszedł, pierwszy festiwal bez
niego też był wyjątkowy – czuliśmy wielką pustkę, ale i wielki obowiązek kontynuacji dzieła, które zapoczątkował. Mam
nadzieję, że jest z nas dumny.
Najlepszy skecz, jaki widziałeś na festiwalu?
Było ich tak wiele! Większość
skeczów, które państwo znacie jako hity kabaretowe, miało
swoją premierę w Klubie Energetyka, a później dopiero była

pokazywana szerszej publiczności. Pamiętam, jak wszystkich zaskoczył kiedyś Grzesiu
Halama, robiąc świnkę i rekwizyt w postaci potężnej rozkładanej książki dla dzieci – takich
wyjątkowych skeczy było naprawdę wiele. Ryjek wyzwala
w kabaretach wielką kreatywność, a czasami również poczucie braku ograniczeń.

Bartosz Demczuk
Skąd wziął się pomysł na
organizowanie kabaretowego festiwalu?
Przy organizacji Ryjka jestem
od drugiej edycji, na pierwszym byłem tylko jako widz,
ale z opowieści Roberta i Olka
wiem, że pomysł ten zrodził się
po tym, jak kabaret Nic zdobył
wyróżnienie na krakowskim festiwalu PAKA i chłopcy postanowili zorganizować coś podobnego w Rybniku.
Czy bycie konferansjerem
na Ryjku traktujesz jak pracę?
Bardziej czuję się jak gospodarz festiwalu. Nigdy nie trak-

towaliśmy go jako czasu na zarabianie pieniędzy. To nasza pasja. Zapraszając najlepsze kabarety w Polsce do rywalizacji
w naszym wyjątkowym konkursie, chcemy zapewnić naszym widzom dobrą zabawę.
W tym roku pojawią się
znowu występy gwiazd.
Skąd taki pomysł?
Wróciliśmy do formuły, która
obowiązywała od samego początku przez kilkanaście edycji.
Zawsze chcieliśmy zaprezentować widzom oprócz skeczów
konkursowych również programy zapraszanych gwiazd. Jednak przy 8 konkurencjach i 8 lub
nawet 10 kabaretach w konkursie koncerty gwiazd zaczynały się już bardzo późno i nie
dość, że widzowie byli zmęczeni, to jeszcze sala często świeciła już pustkami. Od zeszłego
roku zapraszamy tylko 6 kabaretów do konkursu złożonego
z 6 konkurencji. To daje nam po
3 konkurencje na dzień i możliwość zorganizowania koncertów gwiazd, które cieszą się
ogromną popularnością i są wisienką na torcie każdego festiwalowego dnia.
Tw ó j u l u b i o n y s k e c z
z Ryjka?
Jest ich wiele. Jako konferansjer rzadko oglądam skecze
jak normalny widz. Na szczęście są realizacje telewizyjne...
Przez te lata widziałem z boku
tyle skeczy, że trudno wskaNr 10/568; październik 2018

zać ten jeden jedyny. Na pewno wielkie wrażenie robią skecze przygotowane specjalnie
na Ryjka, z udziałem specjalnych gości albo z efektami specjalnymi, które można zastosować tylko u nas, w Klubie Energetyka. Między innymi dlatego
zawsze będę przeciwny przenosinom Ryjka do innej sali. KE
ma idealną pod tę imprezę akustykę i po drugie – i najważniejsze – jest dla kabaretów mekką inspiracji. Tego klimatu i atmosfery nie da się nigdzie indziej odtworzyć.

Mateusz Banaszkiewicz
Nie masz czasami wrażenia, że świat kabaretów zdominował polską kulturę?
Nie. Kultura jest terminem
wieloznacznym i bardzo pojemnym, w którym jest miejsce na wszystko, co składa się
na dorobek duchowy i materialny społeczeństwa. Znajduję w
kulturze to, co mnie interesuje
i tym się ubogacam.
Jesteś miłośnikiem czytania. Co zrobić, aby literatura była równie popularna
jak skecze?
O tak, uwielbiam książki. Dzięki nim oddycham, żyję, rozwijam
się, poszerzam horyzonty i wiele bym dał, aby ludzie w naszym
kraju czytali. Może byliby bardziej
zdystansowani wobec samych
siebie, wobec rzeczywistości,
czy też bardziej otwarci i życzliwi?
Według badań Biblioteki Narodowej książki czyta 38 proc. Polaków. Czytamy podobnie jak Włosi, Grecy czy Portugalczycy, ale
jesteśmy daleko w tyle za Francuzami czy Czechami. Jestem
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zdania, że umiłowanie literatury
i sztuki wynosimy z domu. Jeżeli od najmłodszych lat obcujemy z literaturą, to nigdy z niej
nie zrezygnujemy. Pomóżmy
dzieciom zakochać się w książkach, pokazujmy im świat literatury, rozmawiajmy z nimi
o książkach i sami dawajmy im
przykład.
Niedawno mieliście premierę nowego programu.
O czym jest?
Jak każdy nasz program dotyka kwestii społecznych, tego,
z czym spotykamy się na co
dzień. „To jest chore!” mieści się
w ramach wszystkiego, co może
zaistnieć w szeroko rozumianych
relacjach międzyludzkich, a co
odbiega od normy. Idąc dalej, jest
o tym, co nienormalne w naszej
codzienności. Jak mawiał Zygmunt Freud: Nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani.
Jak powstają Wasze skecze? Działacie według jakiegoś schematu czy raczej
spontanicznie?
Powstają podczas tzw. burzy
mózgów. Ktoś przynosi pomysł,
siadamy przed komputerami
i staramy się pisać luźne dialogi, zwroty, zalążki sytuacji. Kiedy już mamy tego kilka stron, to
porządkujemy wszystko i rodzi
się skecz. Później jest tzw. naczytywanie, poprawki, następnie próby na scenie i skecz zaczyna żyć. Po kilku czy też kilkunastu występach ograny skecz
nabiera formy finalnej i można powiedzieć, że jest gotowy.
Z KMP jesteś najmniej
widoczny podczas Ryjka.
Z czego to wynika?
No cóż, wszystkie funkcje
zostały już dużo wcześniej obsadzone… (śmiech).
Kogo chciałbyś zobaczyć
na Ryjku?
Nie mam specjalnych życzeń.
Na tym festiwalu liczą się dla
mnie przede wszystkim skecze,
w których każdy chce zaskoczyć
publiczność i kolegów z branży.

To powoduje, że są one niepowtarzalne. Dzieją się tu i teraz.
Dlatego chcę oglądać na Ryjku
skecze, o jakich nikomu się nawet nie śniło, że mogą powstać.
Jak to się w ogóle stało,
że zostałeś kabareciarzem?
O wszystkim zdecydował
przypadek. Lubiłem występować na scenie, ale nigdy nie
wiązałem z nią swojej przyszłości. W szkole średniej,
w naszym rybnickim Ekonomiku, poznałem wielu ludzi, dzięki
którym jeszcze mocniej wszedłem w literaturę. A że uwielbiałem wszystko, co jest z nią
związane, to nie trzeba mnie
było namawiać. I tak dzięki Tadeuszowi Kolorzowi, Bogusławie Michalik czy też Jadwidze
Demczuk-Bronowskiej zakochałem się w poezji i nawet wystąpiłem na rybnickim Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej. W międzyczasie poznałem też wielu z moich przyjaciół, z którymi podzielaliśmy
takie zainteresowania – Dawid
Mazurek, Karina AbrahamczykZator, Wioletta Fałda (Malkowska), Bartosz Demczuk, Robert
Korólczyk i wielu innych, którzy
przewinęli się przez to środowisko. To poniekąd te osoby, jak
i doza przypadku sprawiły, że
dzisiaj jestem kabareciarzem.

Łukasz Kaczmarczyk
C z y ka b a re c i a r z e s ą
w Polsce gwiazdami?
To jest bardzo względne, ponieważ każdy indywidualnie
ustala sobie, kto dla niego jest
gwiazdą, a kto nie. Dla mnie
osobiście gwiazdy są na niebie, ale niektórzy przypisują ten

tytuł swoim idolom. Jeśli zaś
ktoś sam o sobie myśli, że jest
gwiazdą, to raczej kłania się brak
pokory i jakiś przerost własnego
ego. Ja staram się być po prostu sobą.
Gdzie trzymasz ubiegłoroczne koryta? Które cenisz bardziej: publiczności
czy tajnego jurora?
Koryta, które zdobyliśmy
z Ewą Błachnio, jako Para Numer Dwa, zabraliśmy ze sobą.
Jedno ma Ewa, drugie mam
ja. Stoi na półce między książkami. Jeśli miałbym wybierać,
które cenię bardziej, to powiem
tak: każde z nich jest przyznane przez publiczność (tajny juror jest też widzem), z tą różnicą, że koryto publiczności przyznał większy jej przekrój. Koryto tajnego jurora jest dowodem uznania widowni, a koryto publiczności potwierdzeniem tego uznania.
Co jest trudniejsze: granie w grupie czy stendap,
w którym też można cię zobaczyć?
Zdecydowanie trudniejsza jest
każda forma solowa. Nieważne,
czy to stendap, monodram czy
piosenka. Artysta jest wtedy
w 100 procentach odpowiedzialny za wszystko, co dzieje
się na scenie, w grupie ta odpowiedzialność się rozkłada. Każda
osoba, która jest ze mną na scenie, dodaje mi otuchy i bierze na
siebie część odpowiedzialności
za jakość przedstawienia.
Z Ewą Błachnio tworzysz
Parę Numer Dwa. Jak układa się wasza współpraca?
To zupełnie inna rzeczywistość. Ewka jest wychowana
w duchu teatralnym, kończyła szkołę aktorską, przywiązuje wagę do innych rzeczy niż ja,
więc się świetnie uzupełniamy.
Dbałość o szczegóły i drążenie każdego detalu do perfekcji – taka jest Ewa. Ja jestem
bardziej chaotyczny i spontaniczny, ale razem te żywioły się
cd. na stronie 40
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równoważą. Poza tym Ewa jest
kobietą z krwi i kości, co tworzy
zupełnie nowe okoliczności.
Gdybyś nie był kabareciarzem, to czym byś się zajmował?
Nie mam pojęcia, ale z wykształcenia jestem animatorem
kultury i elektrykiem, bo wcześniej
skończyłem technikum. Prawdopodobnie pracowałbym jako elektryk w jakimś domu kultury.
Już za niedługo stuknie ci
czterdziestka. Jakieś specjalne życzenia, plany czy
marzenia?
Hmm, przede wszystkim
zdrowym być, szczęśliwym, no
i mam takie jedno małe marzenie: chciałbym zdobyć licencję
pilota i wznieść się w powietrze.

Ryjek w Polsacie to już
oczywistość. Jak doszło do
tej współpracy?
To długa historia, w dużej
mierze opierająca się na wizji, wytrwałości, ogromie pracy. Potrzebna też była szczypta szczęścia oraz zbieg okoliczności, ale ciężko byłoby
to osiągnąć bez połączenia
wsparcia Urzędu Miasta Rybnika z dużym zaangażowaniem telewizji Polsat. Początek współpracy był też związany ze wzrostem popularności Kabaretu Młodych Panów.

Piotr Sobik

Czy Rybnicka Jesień Kabaretowa to drogi festiwal?
To zawsze bardzo subiektywna ocena. Porównanie z innymi kilkudniowymi wydarzeniami artystycznymi w Polsce
– pewnie nie aż tak drogi, jak
mogłoby się wydawać. Biorąc
pod uwagę wszystkie pozycje
budżetowe, a także finansowy
i organizacyjny wkład Polsatu, łącznie co roku są to okolice 1 miliona złotych. W ciągu pięciu festiwalowych dni
przy Ryjku pracuje łącznie nawet 130 osób. Oczywiście festiwal przygotowujemy przez
cały rok, ale wtedy pracujemy
w gronie mniejszym niż dziesięć osób.

Tr ud no na mów i ć ka barety, aby wzięły udział
w Ryjku?
Ich zapraszaniem zajmuje się
przede wszystkim dyrektor artystyczny festiwalu Robert Korólczyk, choć na ogół konsultujemy
wszystkie decyzje i stąd wiem,
że z kabaretami bywa bardzo
różnie. Z jednej strony dla każdego kabaretu udział w Ryjku jest
dużym wyzwaniem i nobilitacją,
ale z drugiej strony te same powody oznaczają niemałe kłopoty z uzupełnieniem listy kabaretów konkursowych, bo przygotowanie samych premierowych
skeczów wiąże się z dużym nakładem pracy. W dalszym ciągu
jednak te najlepsze podejmują
rękawicę, sprawiając nam i naszej widowni dużą przyjemność.

Fakt, że teraz głównym
organizatorem będzie miasto, coś zmieni?
Rybnik od dawna jest dobrym gospodarzem Ryjka. Byliśmy zawsze bardzo zadowoleni ze współpracy z urzędem
miasta, z prezydentem Piotrem Kuczerą, a wcześniej ze
śp. Adamem Fudalim. Ale w organizację festiwalu było też zaangażowane spore grono pracowników urzędu miasta i Teatru Ziemi Rybnickiej. Zakładamy jednak, że teraz będzie mogło być jeszcze lepiej, a miasto
będzie mogło jeszcze bardziej
wykorzystać markę Rybnickiej
Jesieni Kabaretowej do budowania pozytywnego wizerunku Rybnika.
Rozmawiał Marek Pietras
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Grudniowy gospel
w teatrze
Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”
wspólnie z Teatrem Ziemi Rybnickiej zapraszają na 12.
edycję Międzynarodowego Silesia Gospel Festivalu
im. Norberta Blachy, który odbędzie się 15 i 16 grudnia.
Festiwal to nie tylko koncerty, ale też warsztaty wokalne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warsztaty poprowadzą Darnita i Kirk Rogers, trenerzy wokalni z USA, Adam Kosewski, kompozytor, aranżer i kierownik
artystyczny festiwalu oraz Gabriela Gąsior, wokalistka gospel.
Warsztaty zaplanowane na 15 i 16 grudnia zorganizowane zostaną w dwóch grupach: dzieci w wieku 6 do 13 lat oraz młodzież powyżej 14 lat i dorośli. Koszt dwudniowych zajęć dla
dzieci wynosi od 20 zł, a dla młodzieży i dorosłych od 40 zł
(w zależności od terminu wpłaty i liczby uczestników w grupie,
szczegóły na stronie: www.silesiagospelfestival.pl). Uczestnicy warsztatów wezmą udział w koncercie galowym SGF 16
grudnia o godz. 19 w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w którym wystąpią również ich muzyczni instruktorzy i gwiazdy festiwalu:
zespół wokalny BBC oraz grupy Holy Noiz i The Chance. (D)
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23. Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK
17 listopada sobota,
godz. 17.30

Program:

15 listopada czwartek, godz. 17.30
One Ryj Show – konkurs solistów stendaperów z udziałem Grzegorza Dolniaka, Pauliny Potockiej, Łukasza Kaczmarczyka i Antoniego Gorgonia-Gruchy.
Sala kameralna Teatru Ziemi Rybnickiej

15 listopada czwartek, godz. 20.30
Spektakl komediowy „Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania” – spektakl o intymnych relacjach damsko-męskich i tajemnicach alkowy. Frywolne,
nawet pikantne sceny i dużo humoru, a wszystko w wykonaniu popularnych
aktorów: Katarzyny Skrzyneckiej, Magdaleny Margulewicz, Piotra Gąsowskiego i Jakuba Przebindowskiego.
Sala widowiskowa Teatru Ziemi Rybnickiej

16 listopada piątek, godz. 17.30
Ryjek – konkurs główny. Część pierwsza (trzy konkurencje) scenicznego pojedynku popularnych grup kabaretowych. Na scenie: Łowcy.B, Paranienormalni,
Czesuaf, Chyba, Fifa-Rafa i Smile. Rywalizację poprowadzą Bartosz Demczuk i
Robert Korólczyk. Gwiazdą wieczoru będzie rybnicki Kabaret Młodych Panów,
który wystąpi z premierą programu pt. „To jest chore!”.
Klub Energetyka, ul. Podmiejska

Ryjek – konkurs główny. Druga część
(trzy konkurencje) pojedynku grup: Łowcy.B, Paranienormalni, Czesuaf, Chyba, Fifa-Rafa i Smile. Rywalizację ponownie poprowadzą Bartosz Demczuk
i Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów. Gwiazdą wieczoru będzie Artur Andrus.
Klub Energetyka, ul. Podmiejska

18 listopada niedziela, godz. 19.30
Ryjek – koncert finałowy z udziałem kabaretów biorących udział w konkursie, Kabaretu
Młodych Panów, Jerzego Kryszaka, Kabaretu pod Wyrwigroszem oraz Artura Andrusa. Koncert, który poprowadzą Bartosz Demczuk i Robert Korólczyk, będzie transmitowany przez
telewizję Polsat.
Sala widowiskowa Teatru Ziemi Rybnickiej

19 listopada poniedziałek, godz. 19.30
Koncert „Piotr Bałtroczyk i przyjaciele”, podczas którego obok gospodarza wieczoru wystąpią m.in. kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Łukasz „Lotek”
Lodkowski, Wojciech Gąssowski, Maciej Maleńczuk i Sławek Uniatowski. Koncert zarejestruje telewizja Polsat.
Sala widowiskowa Teatru Ziemi Rybnickiej

Silesian Jazz Meeting

Kolejna odsłona imprezy, na którą każdej jesieni czekają miłośnicy jazzu. Partnerem 33. Silesian Jazz Meetingu jest Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna.

23 listopada piątek, godz. 18

Program:
22 listopada czwartek, godz. 19
Zespół wokalny 6na6 & Paweł
Tomaszewski Band oraz Wojciech
Myrczek
Na jazzową rozgrzewkę zaplanowano występ rybnickiego zespołu 6na6, czyli grupy muzycznych pasjonatów, którzy wykonują muzykę wokalną a cappella.
Podczas swoich występów muzycy sięgają po utwory
zróżnicowane stylistycznie, począwszy od muzyki klasycznej, po aranżacje najnowszych przebojów. Zespół
ma na swoim koncie cykl koncertów „6na6 z gwiazdami”, w których występował wspólnie z największymi
gwiazdami polskiej estrady, m.in. z Ewą Bem, Maciejem Maleńczukiem czy Kubą Badachem. Tym razem
na scenie grupie towarzyszyć będą utytułowani muzycy jazzowi: Paweł Tomaszewski, pianista, kompozytor i producent muzyczny oraz Wojciech Myrczek.
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K&K PEARLS
Występ międzynarodowej formacji Krzysztofa Kobylińskiego. Wielokulturowość wynikająca z korzeni muzyków polsko-izraelsko-kolumbijskiego zespołu znajduje wyraz w muzyce, jaką wykonują. Członkowie K&K Pearls
krążą wokół jazzu, klasyki i muzyki etno, a repertuar grupy to kompozycje Krzysztofa Kobylińskiego, pianisty i aranżera. Zespół ma na
koncie występy w radiowej Trójce i na ważnych
scenach jazzowych w Europie.
Laboratorium
Występ legendy polskiego jazz-rocka lat
siedemdziesiątych XX wieku, która w tamtym czasie była jednym z najpopularniejszych zespołów tego nurtu w Europie. Kultowa przed laty grupa powróciła na scenę
w 2006 roku, kiedy to po niemal dwudziestu latach milczenia (z wyjątkiem okazjonalnych koncertów) oraz sukcesie antologii
swych nagrań wystąpiła podczas 51. Krakowskich Zaduszek Jazzowych. Od tego
czasu Laboratorium koncertuje, a jego niepowtarzalne brzmienia trafiają w gusta kolejnych pokoleń fanów.

24 listopada, sobota, godz. 18
Artur Dutkiewicz Trio
Występ wybitnego polskiego pianisty, nazywanego „ambasadorem jazzu”. To jeden z najczęściej koncertujących za granicą polskich muzyków jazzowych.
Występował na dziesiątkach festiwali na całym świecie od USA przez Europę po Hongkong i Australię. Trio
Artura Dutkiewicza zaprezentuje utwory z najnowszej,
wydanej w 2017 roku płyty „Traveller”, zainspirowanej
licznymi artystycznymi wojażami muzyka.
Steve Coleman & Five Elements
Prawdziwa gratka dla miłośników jazzu z najwyższej
półki, niewątpliwa gwiazda tegorocznego Silesian Jazz
Meeting, czyli jedyny w Polsce występ amerykańskiego saksofonisty jazzowego i kompozytora. Steve Coleman powszechnie uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych muzyków swojego pokolenia i jednego z najważniejszych saksofonistów w amerykańskim jazzie ostatnich trzydziestu lat. Wystąpi w towarzystwie muzyków grupy Five Elements w składzie:
Jonathan Finlayson (trąbka), Anthony Tidd (gitara basowa) i Sean Rickman (perkusja). Five Elements koncertuje od ponad trzech dekad, a amerykańską, wielkomiejską muzykę łączy z dźwiękami afrykańskiej diaspory. Współorganizatorem koncertu Steve’a Colemana jest Fundacja Jazz i Okolice.
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Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi
Muzyczna bajka dla najmłodszych dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Historia trzech świnek, które rozpoczynają samodzielne życie, uwielbiają tańce
i zabawy i niekoniecznie mają ochotę zastosować się do poleceń mamy. Jak potoczą się
ich losy i czy warto być pracowitym i słuchać rodziców? Zabawna opowieść podsunie dzieciom odpowiedź na te ważne pytania.
4 listopada niedziela, godz. 16

Polska na głosy pisana
Koncert muzyki polskiej w wykonaniu rybnickich chórów, przygotowany z okazji 100-lecia niepodległości. W gościnnych murach kościoła św. Józefa Robotnika na Smolnej wystąpią:
chór Seraf pod dyrekcją Żanety Wojaczek oraz Chór Mieszany Dominanta Państwowej Szkoły
Muzycznej w Rybniku i Rybnicki Chór Kameralny Autograph, które poprowadzi Joanna Glenc.
W programie utwory muzyki polskiej. Finał koncertu uświetni kompozycja Jacka Glenca „Maryjo,
Pani Aniołów!”, którą wspólnie wykonają trzy połączone chóry. Wydarzenie zostało przygotowane w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego.
4 listopada niedziela, godz. 17.30

Transmisja zza Atlantyku
Kolejna, bezpośrednia transmisja z nowojorskiej Metropolitan Opery. Tym razem będzie to
„Marnie”, opera amerykańskiego kompozytora i aranżera Nica Muhly’ego, której treść oparta jest na thrillerze Alfreda Hitchcocka z 1964 roku. Historia Marnie Edgar, pięknej złodziejki, która wdaje się w romans z mężczyzną świadomym jej profesji. Bohaterowie pobierają
się, jednak ze względu na zagmatwaną przeszłość Marnie happy end nie jest możliwy. Premiera dzieła przygotowana została w koprodukcji z English National Opera, gdzie w 2017
roku odbyła się jego prapremiera.
10 listopada sobota, godz. 18.55
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„Nierówni” Szcześniaka
Koncert Mieczysława Szcześniaka z zespołem i orkiestrą smyczkową Filharmonii Rybnickiej. Artysta wykona utwory z płyty „Nierówni”, na którą wybrał jedenaście wierszy ks. Jana
Twardowskiego, do których skomponował muzykę. Wydając ten krążek, Mietek Szcześniak
spełnił swoje marzenie: podzielić się z publicznością twórczością ulubionego poety i wspólnie śpiewać, tańczyć, śmiać się i wzruszać. Artyście towarzyszyć będą m.in. Paulinho Garcia (gitara), Marcin Pospieszalski (gitara basowa) i Krzysztof Herdzin (fortepian) oraz orkiestra smyczkowa Filharmonii Rybnickiej.
11 listopada niedziela, godz. 19

Koncert na jubileusz
Koncert symfoniczny z okazji jubileuszu 85-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Braci
Szafranków. Wyjątkowy koncert, podczas którego na fortepianie zagra Piotr Paleczny, znakomity pianista i absolwent rybnickiej szkoły muzycznej, któremu towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna szkoły Szafranków. Młodych muzyków poprowadzi włoski dyrygent
Masimiliano Caldi. W programie Koncert fortepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskiego oraz dzieła innych polskich kompozytorów.
21 listopada środa, godz. 17

Siłaczki
Koncert dedykowany opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami. Wystąpią młodzi, utalentowani artyści z towarzyszeniem zespołu Coincidence. Gościem specjalnym koncertu
będzie Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel, a w jego trakcie będzie można wesprzeć finansowo rybnickie stowarzyszenie Śląskie Perły.
27 listopada wtorek, godz. 18
(D)
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DKK w listopadzie

Dyskusyjny Klub Książki, działający przy rybnickiej bibliotece, zaprasza na kolejne spotkania. Lekturami w listopadzie
będą kryminał „Sowa” Samuela Bjørka oraz oparta na faktach
„Tajemnica Filomeny” Martina Sixsmitha.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 listopada o godz. 17 w bibliotece głównej
(ul. Szafranka 7), a jego tematem będzie
powieść poświęcona odkrywaniu prawdy o tajemniczej, okrutnej śmierci młodej
dziewczyny. Opisana w „Sowie” Samuela Bjørka historia śledztwa sięga w fabule także do wydarzeń sprzed
lat: oto pierworodny syn najbogatszego armatora
w Szwecji, aby odziedziczyć majątek po śmierci ojca, zawiera małżeństwo za cenę odesłania dzieci swojej wybranki pod opiekę krewnych za granicą. Jak się okaże,
nieszczęśliwa miłość z przeszłości będzie miała związek z dokonanym morderstwem. Po
tej mrocznej, skandynawskiej historii już następnego dnia, 22 listopada o godz. 16 w filii nr 2
(ul. Zebrzydowicka 30) klubowicze sięgną po oparte na prawdziwych wydarzeniach losy Filomeny Lee – Irlandki, która jako młoda dziewczyna urodziła nieślubne dziecko. W tych ówcześnie hańbiących
ją i jej rodzinę okolicznościach trafiła do przytułku prowadzonego przez zakonnice. Stamtąd dziecko, wbrew
woli matki, zostało przekazane do adopcji. Po kilkudziesięciu latach Filomena, z pomocą dziennikarza i autora
książki Martina Sixsmitha, wyrusza w podróż, by odnaleźć syna. Na podstawie jej historii powstał ceniony i wielokrotnie nagradzany film, w którym w tytułową bohaterkę wcieliła się Judi Dench. Zapraszamy do
dyskusji i lektury! 			
(m)

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

Program działalności na listopad

• 2.11, piątek: Dzień wolny od zajęć
• 5.11, poniedziałek, godz. 10.00: dyżur
prawniczy mec. Gerard Kuźnik

• 6.11, wtorek, godz. 10.00: WTZ –

Warsztaty z filcowania, cz. 1 (zapisy u
dyżurnych)
• 8.11, czwartek, godz. 11.00: Wykład
„Kształtowanie państwowości Rzeczypospolitej w latach 1918-1922” –
dr Bogdan Kloch
• 8.11, czwartek, godz. 12.30 „Ewolucja
roślin i zwierząt” – Roman Senczyna
• 13.11, wtorek, godz. 10.00Ł WTZ –
Warsztaty z filcowania cz. II
• 14.11, środa: Wycieczka do Katowic –
szczegóły na tablicy ogłoszeń
• 15.11, czwartek, godz. 11.00: Muzyka

polska cz. III – prof. Maria
Warchoł-Sobiesiak
• 19.11, poniedziałek, godz. 10.00: dyżur
prawniczy mec. Gerard Kuźnik
• 21.11, środa, godz. 17.00: Muzeum –
koncert „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”. Występ zespołu Moderato
i „Teatrzyku na pięterku 60+”
• 22.11, czwartek, godz. 11.00: „Ustawa
o pomocy społecznej – prawa seniora”
– stowarzyszenie DOGMA
• 28.11, środa, godz. 12.30: wykład
„Umieranie – temat tabu” – dr Aniela
Kempińska
• 29.11, czwartek, godz. 11.00: „Starość nie musi być smutna” – Andrzej
Kapłanek

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik
Poniedziałkowe seanse dla starszych i młodszych wielbicieli dobrego kina. Projekcje rozpoczynają się o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.
• 5 listopada – Pewnego razu w listopadzie (dramat
obyczajowy, reż. Andrzej Jakimowski, 2017)
• 12 listopada – Old Fashioned (melodramat, reż. Rik
Swartzwelder, 2014)
• 26 listopada – Zimna wojna (dramat, reż. Paweł Pawlikowski, 2018)

29 października, godz. 19
Jak pies z kotem

5 listopada, godz. 19.00
Boso po ściernisku

Produkcja: Polska 2018, dramat, komedia, 102 min, scen. i reż.: Janusz Kondratiuk, obsada: Robert Więckiewicz, Olgierd
Łukaszewicz, Bożena Stachura.
Słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych,
dla którego inspiracją jest prawdziwa historia. Pełna ironicznego humoru wizja
nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości.

Produkcja: Czechy 2017, dramat, komedia, 111 min, scen i reż.: Jan Svěrák, obsada: Lojzík Gréc, Oldřich Kaiser, Jan Tříska,
Tereza Voříšková.
Trwa II wojna światowa. Eda wraz z ojcem i matką opuszcza Pragę i przeprowadza się na wieś. Gdzieś w tle nieustannie
toczą się krwawe wojenne zmagania, ale
nie przeszkadza to zbytnio Edzie w korzystaniu z licznych uroków dzieciństwa.

12 listopada, godz. 19.00
7 uczuć
Wszyscy jesteśmy źle wychowani

Produkcja: Polska 2018, dramat, komedia, 116 min, scen. i reż.: Marek Koterski,
obsada: Michał Koterski, Marcin Dorociński, Katarzyna Figura.
Adaś Miauczyński powraca do czasów
swojego dzieciństwa. Ta ekstremalnie
nieprzewidywalna podróż do przeszłości
obfituje w szereg przezabawnych, wręcz
komicznych sytuacji.

26 listopada, godz. 19.00
Winni

Produkcja: Dania 2018, thriller, 85 min, scen.
i reż.: Gustav Möller, obsada: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi.
Były policjant – operator telefonu alarmowego odbiera wiadomość od porwanej kobiety. Samochód, w którym się
znajduje, jedzie w nieznanym kierunku.
Mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza
kobiecie na ratunek, polegając na swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie.

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

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

Jak franciszkanie przyszli na Smolną?
W dawnej wsi Smolna mieszkali kiedyś smolarze – a może lepiej powiedzieć po śląsku, że to byli „smolorze”.
Tego jednak proszę nie mylić ze słowem „smolnioki”, bo tak nazywa się wszystkich mieszkańców Smolnej.
Dawno, dawno temu na Smolnej – czy może lepiej
powiedzieć: w Smolnej – wypalano z drzewa węgiel
drzewny i robiono też smołę, od czego pochodzi nazwa
wsi i herb z wizerunkiem smolarskiego pieca. A Smolna leży blisko centrum Rybnika, ale jednak dzieli ją rzeka Nacyna, kiedyś nazywana „wodą rybnicką”. Dawniej
nie prowadziły przez nią mosty, tylko na jej dnie – na osi
dzisiejszej ul. Hallera, ułożono dębowe bale, żeby przejeżdżające wozy nie utopiły się w błocie. Brakowało też
we wsi Smolna utwardzonych dróg i dopiero najbardziej
zaludnioną ul. Wiejską, a potem Wodzisławską wybrukowano po 1907 roku, kiedy ta wieś stała się dzielnicą Rybnika. Należy też wiedzieć, że dzisiejsza Smolna
jest mała, jednak dawniej do jej mieszkańców należały pola, gdzie z czasem wybudowano osiedla Nowiny oraz Kilińskiego czy Sławików. Jak zaś idzie o sprawy parafialne, to wiemy z analizy dokumentów, że już
w XII wieku mieszkańcy wsi Smolna należeli do rybnickiej parafii przy kościele Najświętszej Marii Panny
„Na Górce”, a później, od 1801 roku, do kościoła Matki
Boskiej Bolesnej, czyli do „Starego Kościoła”. Jednak
na swoją osobną parafię smolnioki musieli długo czekać. W 1922 roku przybyli tam franciszkanie, którzy
w 1924 roku pierwszy kościół zrobili ze stodoły gospodarza Uherka. Natomiast nowy i do dzisiaj stojący kościół św. Józefa Robotnika postawiono obok tej konsekrowanej stodoły. Poświęcono go w 1937 roku, ale
ostatecznie osobna parafia powstała tam w 1941 roku.
Oto powyżej mamy takie minimum wiedzy o Smolnej. Owszem, gdyby wszyscy w Rybniku wiedzieli choć
tyle o losach swojego miasta i o wszystkich jego dzielnicach, to byłoby idealnie. Jednak znajomość podstawowych faktów jest sucha, brakuje jej niuansów i ciekawostek. Jest trochę jak nieposolona zupa. A jak idzie
o Smolną, zwłaszcza zaś o dzieje ich kościoła, to jest
to opowieść z charakterem, jak zupa z maggi, a nawet z pieprzem.
Zacznijmy od tego, że z budową wielu kościołów
w Rybniku zawsze były problemy i że zawsze dobrze
się to kończyło. Powiedzmy tylko o dzisiejszej bazylice. Przecież rybnicki proboszcz ks. Edward Bolik już

w latach 60. XIX wieku chciał na terenie rozległej rybpoczątku franciszkanie na Smolnej mieli dużo pronickiej parafii zbudować jakiś nowy kościół. Ówczeblemów, ciężką pracę i tak mało pieniędzy z ofiar,
sne władze niemieckie się nie zgodziły. Ostatecznie
że poważnie dyskutowana była decyzja o wycofapozwolono na budowę kościoła w 1903 roku. Tak poniu się z Rybnika. To jednak jeszcze nic, bo kiedy powstała dzisiejsza bazylika św. Antoniego. Była wielka
woli udawało się im zdobywać uznanie smolnioków
i nie na peryferiach, ale w centrum. Sądzono bowiem,
i innych rybniczan, to kolejne uderzenie przyszło od
że łatwiej będzie zniemczyć podrybnickich Ślązoków,
strony księży diecezjalnych. Kuria w Katowicach nie
jak będą chodzić do kościoła do centrum miasta. Rówdała pozwolenia na budowę kościoła parafialnego na
nież lobby karczmarzy podobało się, że przynajmniej
Smolnej. Za taką decyzją miał lobbować ówczesny
kilkanaście tysięcy ludzi przybywa co niedzielę do cenproboszcz rybnicki ks. Tomasz Reginek, ale formaltrum. Tak powstała architektoniczna duma Rybnika,
nie bp katowicki ks. Arkadiusz Lisiecki. W tej sytuzaś o chytrych urzędniczych powodach jej usytuowaacji franciszkanie mogli wybudować sobie tylko konia nikt już nie pamięta.
ściół „nieparafialny”, czyli oratorium, i takie powstało
między czerwcem a grudniem 1937 roku – to dzisiejZ budową kościoła na Smolnej było tak. Jesienią
szy kościół św. Józefa. Jednak takie napięcie między
1921 roku, kiedy było już pewne, że Rybnik zostanie
duchownymi zakonnymi a diecezjalnymi to nie żadwłączony do Polski, franciszkanie zdecydowali o kuna sensacja, ale zjawisko znane w historii już od głępieniu kawałka ziemi na Smolnej. Sprowadziło się tam
bokiego średniowiecza. Tymczasem sprawa paraich kilku w 1922 roku i powoli zaczęli stawiać zabufii na Smolnej skończyła się pomyślnie w 1941 roku.
dowania klasztorne, a stojącą tam stodołę gospodaByła wtedy wojna, przedwojenne różnice zdań ucichły
rza Uherka przerobili na kościół. Od samego począti kościół św. Józefa na Smolnej stał się wreszcie koku jednak nie mieli łatwo. Po powstaniach śląskich
ściołem parafialnym.
i plebiscycie rybniczanie byli podzieleni. Ludność proniemiecka uważała, że katolicka działalność franciszTekst, zdjęcie i fotokopia: Marek Szołtysek
kanów wzmocni żyPierwszy kościół na Smolnej, gdzie odprawiano msze w latach 1924-1937. Stał
wioł polski w mieon tam, gdzie dzisiaj jest Dom Parafialny „Nazaret”. Po 1937 roku został rozebrany
ście. Natomiast propolska część ludności uważała, że franciszkanie pochodzący z niemieckiej
prowincji są za mało
polscy, zwłaszcza że
śląscy franciszkanie
byli wtedy przez niektórych brani za germanofilów, na co
historycy znajdują dzisiaj tyle samo
dowodów „za”, jak
i „przeciw”. Tak czy
inaczej, od samego

Dzisiejszy widok Smolnej. Zdjęcie zrobiono z najwyższego piętra wieżowca przy ul. Sławików 7B

44

Nr 10/568; październik 2018

Wielki album Rybnika

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia
przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na
przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana
fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dysku
sję z Czytelnikami na temat przedstawionych na

zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc
Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich
w segregatorze. Ponadto proponujemy Czytelnikom
współredagowanie cyklu – zachęcamy do przynosze
nia do redakcji starych zdjęć będących świadkami mi

(cz. 163)

nionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy
w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku zapła
cimy 10 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo
„Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia
dziękujemy!

Rowerowe pytanie

Może ktoś pamięta wspomnienia rodziców lub dziadków na temat pierwszych rybnickich sklepów rowerowych? Gdzie się
one znajdowały przed wojną? A może ktoś wie, gdzie przed stu laty był w Rybniku sklep rowerowy Alojzego Prusa?

163
Według naszych dotychczasowych informacji na tych zdjęciach jest ta sama osoba. Jedynie zdjęcia z lewej strony pochodzą
z około 1922 roku, zaś zdjęcia z prawej z około 1935 roku. Najprawdopodobniej głównym
bohaterem tych zdjęć jest rybnicki bednarz
Jerzy Mentke. Na zdjęciu starszym zaznaczony jest czerwoną kropką, a na zdjęciach
późniejszych – zieloną kropką. Po lewej stronie bohater stoi z rodziną przed swym domem, ale nie wiemy, gdzie się on znajdował.
Na zdjęciu po prawej stronie Mentke jest
w pracy na terenie rybnickiego browaru i nakłada na wielką beczkę metalową obręcz.
Jeżeli ktoś znał rodzinę Mentke, to prosimy
o bliższe informacje oraz przede wszystkim
o potwierdzenie, czy na obu fotografiach jest
ta sama osoba.

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl
Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Pomóżmy Martynce!
– Jedynym ratunkiem jest terapia, którą wykonuje tylko klinika
w Greifswaldzie w Niemczech, ale jej
koszt to blisko 1,6 mln zł. Dla nas to
kwota astronomiczna, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc – liczy się
każda, nawet najdrobniejsza wpłata.
Nie możemy się poddać i głęboko
wierzymy, że z Waszą pomocą nasza Martynka będzie mogła dorastać tak jak inne dzieci, bez ciągłego
bólu, strachu i szpitali – apelują Emilia i Michał Kaczmarek, rodzice czteroletniej Martynki z Rybnika,
u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy nadnercza
lewego z przerzutami do wątroby, płuc, kości i szpiku. Więcej o czterolatce i jej walce o życie przeczytacie na stronach fundacji Pomocy
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” oraz Siepomaga.

Rybniczanka Małgorzata Płoszaj, znana ze swojej pasji
do rozwiązywania zagadek z przeszłości naszego miasta,
poszukuje rybniczan, którzy mogą pamiętać żydowską
rodzinę Rybów.
Nie wiadomo, skąd Abraham i Miriam Ryba przybyli do Rybnika, wiadomo, że w naszym mieście urodziły się im dwie
córki – Genia w 1930 roku i młodsza Stefcia (Shaindla) w
1932 (cała czwórka na zdjęciu od lewej). Rodzina mieszkała
w kamienicy przy ul. Korfantego 4, a Abraham prowadził skup
złomu przy ul. Młyńskiej (12 i 14). Obie dziewczynki prawdopodobnie chodziły do szkoły przy ul. Cmentarnej. W czasie wojny
rodzina trafiła do getta w Sosnowcu, skąd w 1942 roku Genia
dostała się do obozu pracy w Gabersdorf na terenie Czechosłowacji. Kiedy w 1945 roku obóz wyzwolono, miała 15 lat. Reszta
rozdzielonej rodziny zginęła – Miriam i Stefcia w komorze gazowej, jak Abraham – nie wiadomo. Po wojnie Genia wróciła do Polski szukać swoich bliskich. – Potem przedostała się na Zachód
i była na słynnym statku Exodus. W Izraelu urodziła syna i córkę,
zmarła w 1973 roku w wieku 43 lat. Mam kontakt z jej synem,
który ma tylko garść informacji o Geni – był za młody, by ją pytać,
a ona nie chciała mówić – opowiada Małgorzata Płoszaj. Rybniczanka szuka więc osób, które mogły chodzić z dziewczynkami
do szkoły, czyli osób z rocznika 1929-1932/1933, ale też tych,
którzy mieszkali przy ul. Korfantego lub ul. Młyńskiej, którzy pamiętają Żyda skupującego złom albo rozpoznają osoby ze zdjęcia.
Kontakt: malgorzata.ploszaj@gmail.com lub tel. 601 296 525.

Martynce można pomóc dokonując wpłat na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba” Santander Bank 31 1090 2835
0000 0001 2173 1374 Tytułem: „1853 pomoc dla
Martynki Kaczmarek”
Aby przekazać 1% podatku dla Martynki należy w formularzu
PIT wpisać: KRS 0000382243, a w rubryce „Informacje
uzupełniające – cel szczegółowy 1%” wpisać: „1853 pomoc
dla Martynki Kaczmarek”.

46

Nr 10/568; październik 2018

Jak można się było spodziewać żużlowcy
ROW-u przegrali baraż o ekstraligę z etatowym
ekstraligowcem Falubazem Zielona Góra
i w przyszłym roku rybnicka drużyna nadal
będzie występować w I lidze.

Dariusz Tukalski

Dwumecz z siódmym zespołem PGE Ekstraligi zakończył się zdecydowaną przegraną rybniczan.
Pierwszy mecz w Zielonej Górze (30 września) Falubaz wygrał 12 pkt (51:39 ), a w czasie rewanżu w
Rybniku (7 października) jego prowadzenie w dwumeczu nawet przez chwilę nie było zagrożone, bo w
najlepszym momencie meczu ROW prowadził różnicą tylko 4 pkt. Niestety w starciu z ekstraligowcem zupełnie zawiedli dotychczasowi liderzy ROW-u
– Australijczyk Troy Batchelor i młody kapitan zespołu Kacper Woryna, którzy w czasie rewanżowego
meczu w Rybniku zdobyli w sumie 8 pkt (startowali
łącznie 7 razy) i nie wygrali ani jednego biegu . Bardzo
dobrze spisała się za to para Andrzej Libiediew-Mateusz Szczepaniak; obaj zdobyli po 12 pkt. Mecz skoń-

Uczestnicy ekstremalnego biegu mieli do pokonania
trasę o długości 4,8 km, na której ustawiono 25
przeszkód
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Marcin Troszka

Żużel na wirażu

Na piątek 26 października prezes Krzysztof Mrozek
czył się ostatecznie prawie, że polubownym remizaprosił sympatyków ROW-u na spotkanie do Halo!
sem (45:45), bo gdy barażowa porażka ROW-u staRybnik. W jego trakcie miał ogłosić, iż Woryna zostaje
ła się faktem, w przedostatnim biegu meczu ścigaw macierzystej drużynie na kolejny sezon.
li się praktycznie już tylko juniorzy. Awans rybnicza(WaT)
nie zaprzepaścili przegrywając finał Nice I ligi z Motorem Lublin, a zwłaszcza rewanżowy mecz w Lublinie,
gdzie roztrwonili 12-punktową przewagę z pierwszego spotkania w Rybniku.
Gdyby w dwumeczu zdobyli o dwa punkty biegowe
więcej ROW awansowałby
do ekstraligi.
Konsekwencją przegranej batalii o awans stało się
widmo poważnego kryzysu kadrowego w rybnickim
żużlu. Taki stałby się faktem, gdyby Kacper Woryna
uległ namowom któregoś
z ekstraligowych klubów i
W barażowym dwumeczu o ekstraligę znacznie lepsza okazała się ekstraligowa
opuścił Rybnik. Na szczędrużyna Falubazu Z.G. Na drugim planie Kacper Woryna
ście pożar udało się ugasić.

Kamień Extreme to impreza dla wszystkich
30 września Kamień opanowali miłośnicy
ekstremalnych wyzwań. Wszystko w związku
z kolejną edycją zawodów Kamień Extreme.

Zadowolony z udziału w imprezie był też inny
rybniczan. – Osobiście przygotowywałem się do
tych zawodów, ale myślę, że również bez specjalnych treningów, można było tę trasę pokonać. Oczywiście, pewnie z gorszym czasem.
Przed startem oglądałem mapkę, ale nazwy
przeszkód niewiele mi mówiły, więc całość była
dla mnie niespodzianką. Najwięcej problemów
miałem na „oponach”, bo nogi powoli odmawiały mi już posłuszeństwa. W przyszłym roku na
pewno znowu się tutaj pojawię – zadeklarował
Rafał z Rybnika.
Ostatecznie najszybciej trasę pokonał znany
rybnicki lekkoatleta Dawid Malina (24:04). Drugi
czas uzyskał Piotr Muskietorz z Mikołowa (24:51),
a trzeci rybniczanin Kamil Czapla (25:05). Wśród
kobiet zwyciężyła Monika Pieczka (31:59), przed
Joanną Griman (32:34) – obie z Rybnika. Trzeci czas uzyskała żorzanka Anna Janko (32:47).
(mp)

– W ubiegłym roku pierwszy raz w ramach tej imprezy, przygotowaliśmy tor przeszkód na pięciokilometrowej trasie. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, dlatego w tym roku powtórzyliśmy ten scenariusz – mówi Paweł Mitura-Zielonka z rybnickiego
MOSiR-u, odpowiedzialny za przygotowanie trasy.
Ostatecznie uczestnicy musieli pokonać 25 przeszkód (na trasie 4,8 km). Wcześniej swoich sił w
walce z przeszkodami spróbowały dzieci. – 37 dzieciaków wzięło udział w Kamień Extreme Kids, który odbył się pierwszy raz. Była dla nich przygotowana specjalna trasa wokół Pluskadełka. Wszystkie dzieci pokonały ją w znakomitym stylu i wszystkie otrzymały nagrody – informuje Joanna Fojcik,
odpowiedzialna za rywalizację młodych rybniczan.
Główny bieg Kamień Extreme ukończyło przeszło 300 zawodników. Większość z nich deklarowała, że na pewno pojawi się podczas kolejnej edycji. Uczestnicy zgodnie podkreślali,
Po raz pierwszy, podczas Kamień Extreme, rywalizowały
że trasę przygotowaną przez organizatorów,
także dzieci
mógł pokonać nawet ten, kto na co dzień nie
wylewa hektolitrów potu na siłowni. – Moim
zdanie trasa była do „przejścia” dla każdego.
Polecam tę imprezę wszystkim, którzy mają
„zajawkę” na sport. Dla mnie liczba przeszkód
i ich profil był idealny. Do tego fantastyczna
pogoda. Słoneczko pomagało i nie trzeba było
być jakoś specjalnie przygotowanym – mówił
po dotarciu na metę Paweł z Rybnika.
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Bardzo solidnie prezentują się w walce o
punkty na drugoligowych boiskach piłkarze
KS ROW 1964 Rybnik. Niestety, zbyt rzadko przekłada się to na zwycięstwa i to powoduje, że rybniczanie cały czas zajmują
w tabeli miejsce tuż nad strefą spadkową.

Medale
rybnickich dżudoków

W Warszawie najlepsi polscy dżudocy walczyli o
medale mistrzostw Polski seniorów. Rybniczanie,
reprezentujący Polonię Rybnik i Kejza Team, wywalczyli cztery krążki.
Złoty zdobyła Agata Perenc (Polonia), srebro wywalczyli Anna Borowska i Piotr Kuczera (oboje Kejza Team),
a na najniższym stopniu podium stanęła Julia Kowalczyk (Polonia).
Znakomicie w tej imprezie zaprezentowała się Perenc.
Utytułowana rybniczanka zdecydowanie wygrała wszystkie walki i wywalczyła tytuł mistrzyni Polski. – Agata jest
w niesamowitym gazie, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek prezentowała taką formę. Można powiedzieć, że na
mistrzostwach nie miała przeciwniczki, bo była o klasę
lepsza od swoich rywalek, wygrywając wszystkie walki
przed czasem – mówi Ariel Kuśka, klubowy trener Perenc.
Świeżo upieczona mistrzyni Polski, dla której jest to
czwarty w kolekcji złoty medal MP (zawodniczka Polonii
ma również w dorobku trzy srebrne i dwa brązowe), podkreślała po zawodach, że do każdej walki wychodziła z
pełnym skupieniem i pewnością siebie.
– Zarówno trener kadry, klubowy jak i inni, którzy gratulowali mi złota, podkreślali, że na mistrzostwach Polski w kategorii 52 kg byłam tylko ja; reszta tego dnia była
moim tłem. Rzeczywiście tak czułam, ale dopiero po zakończonych zawodach. W trakcie mistrzostw była pełna
koncentracja na każdej kolejnej walce, na każdym zadaniu – powiedziała Agata Perenc, która tydzień po MP pojechała na zawody do Meksyku, gdzie walcząc w zawodach Grand Prix, potwierdziła znakomitą formę, zdobywając srebrny medal. Dzięki temu rybniczanka zdobyła
490 pkt do rankingu olimpijskiego.
(mp)
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Za nimi: ROW 1964 Rybnik – Ruch Chorzów 1:0 (bramka: Kamil Spratek); GKS Bełchatów – ROW 1964 Rybnik 1:0; ROW 1964 Rybnik – Olimpia Grudziądz 1:1 (bramka: Michał Bojdys); Olimpia Elbląg – ROW 1964 Rybnik 0:0
Przed nimi: 3 listopada: Znicz Pruszków –
ROW 1964 Rybnik; 10 listopada: Stal Stalowa
Wola – ROW 1964 Rybnik; 17 listopada godz. 13:
ROW 1964 Rybnik – Gryf Wejherowo

Nowa drużyna Volleya Rybnik
W ubiegłym sezonie siatkarze Volleya
Rybnik byli o krok od awansu do I ligi. W finałowym turnieju rozgrywanym w rybnickiej hali przy ul. Grunwaldzkiej musieli jednak uznać wyższość rywali i marzenia o
awansie prysły.

Tym samym rybniczanie kolejny raz przystąpili do walki o punkty na drugoligowych parkietach. – To, co wydarzyło się w poprzednim sezonie, to już historia. Staramy się patrzeć w przyszłość – mówi Wojciech Kasperski, trener Volleya, który zastąpił Dariusza Luksa.
– Zespół, który teraz mamy, został zbudowany dość późno. Okres przygotowawczy też nie
był zbyt długi, bo trwał tylko 6 tygodni. Został
jednak dobrze przepracowany. Dlatego cieszę
się ze zwycięstwa w inauguracyjnym spotkaniu
(3:0 z AT Żory). To zupełnie nowa drużyna, przed
którą nie można postawić takiego celu jak przed
rokiem, czyli walki o awans. Dla nas najważniejsze będzie utrzymanie – twierdzi nowy opiekun
rybnickich siatkarzy.
Rybniczanie są już po czterech ligowych meczach, w których zgromadzili 7 pkt, co pozwala im zajmować 5. miejsce w tabeli. Martwi trochę wyraźna porażka z ekipą ZAKS-y Strzelce
Opolskie. Pokazuje ona, że zgodnie z zapowiedziami trenera trudno będzie w tym sezonie liczyć na coś więcej niż na walkę Volleya o miejsce w środku tabeli.
(mp)

Za nimi: Volley Rybnik – AT Jastrzębski Węgiel II 3:0 (25:15, 25:18, 25:9);
SMS PZPS I Spała – Volley Rybnik 3:2
(20:25, 18:25, 25:23, 25:22, 15:13);
Volley Rybnik – MKS II Będzin 3:0
(27:25, 25:23, 29:27); Volley Rybnik –
ZAKSA Strzelce Opolskie 0:3 (16:25,
21:25, 17:25)
Przed nimi: 27 października: TKS Tychy – Volley Rybnik; 7 listopada godz.
17: Volley Rybnik – MKS Andrychów; 10
listopada: Kęczanin Kęty – Volley Rybnik; 17 listopada godz. 17: Volley Rybnik – BBTS II Bielsko-Biała
Trenerem siatkarzy Volleya Rybnik ponownie
został Wojciech Kasperski

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

W m e c z u , k t ó r y w z b u d z i ł w y j ą t kowe
zainteresowanie kibiców, rybniccy piłkarze pokonali
utytułowany Ruch Chorzów, a ich zwycięstwo
oglądało 3,5 tys. kibiców

W ostatni weekend września na stadionie
przy ul. Gliwickiej, z punktu widzenia kibica, odbył się mecz sezonu. Rybniczanie podejmowali bowiem Ruch Chorzów i przy dopingu 3,5 tys.
kibiców wygrali 1:0. – Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Był to nasz siódmy mecz bez porażki i
to cieszy. Martwi brak zwycięstw. Uważam jednak, że zespół wygląda dobrze, coraz lepiej się
rozumie i jestem przekonany, że zmierzamy w
dobrym kierunku – powiedział po tym spotkaniu
Roland Buchała, trener rybniczan. Zmartwień mu
nie ubyło. Jego zespół nie zdołał wygrać żadnego z trzech kolejnych spotkań, remisując z Olimpią Grudziądz i na wyjeździe z Olimpią Elbląg oraz
przegrywając w Bełchatowie.
Po rozegraniu 15 spotkań ROW 1964 z do-

robkiem 16 pkt zajmował 14., ostatnie bezpieczne, miejsce w tabeli (18 drużyn). 27 października nasi piłkarze mieli podejmować na Stadionie Miejskim Rozwój Katowice, który przed tym
meczem zajmował ostatnie miejsce w tabeli (13
pkt). W 2018 roku rybniczanie rozegrają jeszcze
pięć meczów. Miejmy nadzieję, że przynajmniej
te rozegrane w Rybniku zakończą się ich wygraną i piłkarze rozpoczną przerwę zimową w dobrych nastrojach.
(mp)

Wacław Troszka

Łukasz Kozik

Wygrali z Ruchem, ale punktów brakuje
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Memoriałowe boksowanie

W hali w Boguszowicach odbył się 18. Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Rybnika. Wzięli w nim udział
zawodnicy z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Polski; nie zabrakło oczywiście reprezentantów RMKS-u Rybnik.

MKKS Rybnik chce awansować

Rybniccy koszykarze kilka miesięcy temu musieli przełknąć gorzką
pigułkę związaną z degradacją z II ligi.

Dobry start koszykarek

Ambicja piłkarek

Z klubu odeszły m.in. Nicola Obrodzka, Pola Kaźmierczak, Alicja Kopiec,
Agnieszka Pułról i Nikola Pałasz.
Do rybnickiego zespołu dołączyły za to, za sprawą umowy szkoleniowej z klubem z Sosnowca, juniorki tamtejszego zespołu, a dodatkowo w pracy z zawodniczkami RMKS-u pomagać będzie trenerka Karolina Szlachta.
Pierwsze dwa mecze sezonu 2018/10 zespół z Rybnika rozstrzygnął na swoją
korzyść. Najpierw 92:36 pokonał u siebie AZS Racibórz, a następnie na wyjeździe Pogoń Ruda Śląska 68:52. Najskuteczniejszą zawodniczką RMKS-u w tych
dwóch spotkaniach była Nikola Ponikowska, która łącznie zdobyła 33 pkt. W niedzielę 28 października w hali sportowej w Boguszowicach dojdzie do spotkania
na szczycie (godz. 11), czyli meczu niepokonanych zespołów RMKS-u Rybnik i
KU AZS UŚ Katowice. 				
(mp, mt)
Za nimi: RMKS Rybnik – RKK AZS Racibórz 92:36 (18:9, 19:10, 17:8, 38:9); KS
Pogoń Ruda Śląska – RMKS Rybnik 52:68 (14:13, 13:16, 12:18, 13:21)
Przed nimi: 28 października godz. 11: RMKS Rybnik – KU AZS UŚ Katowice;
3 listopada: UKS La-Basket Piekary Śląskie – RMKS Rybnik; 10 listopada: AZS
Częstochowa – RMKS Rybnik; 18 listopada: ISWJ Wisła – RMKS Rybnik

Podopieczne Łukasza Wojtali potrafią pokazać swoją wyższość nad drużynami
z ostatnich miejsc ligowej tabeli, ale mają na rozkładzie także wicelidera. W sobotę 20 października na stadionie przy ul. Gliwickiej TS ROW ograł Resovię Rzeszów. – Wywalczyliśmy bardzo cenne trzy punkty. Długo czekaliśmy, żeby zapunktować na swoim boisku. Cieszę się, że drużyna zrealizowała założenia taktyczne, co przyniosło spodziewany efekt. Fajnie, że mogliśmy zagrać na stadionie miejskim, co rzadko nam się zdarza – powiedział po tym meczu Łukasz Wojtala. – Nie patrzymy na tabelę i nie liczymy punktów, ale w każdym meczu gramy
o pełną pulę. O naszych zwycięstwach decyduje zaangażowanie, ambicja i ciężka praca zawodniczek. Mam nadzieję, że docenią to kibice i będzie ich na naszych
meczach coraz więcej. Jestem przekonany, że dobre wyniki ściągną sympatyków kobiecej piłki nożnej na trybuny – dodaje trener rybnickich piłkarek. W tym
roku rybniczanki jeszcze raz zaprezentują się na stadionie przy ul. Gliwickiej, w sobotę 3 listopada zmierzą się z ekipą Rysy Bukowina Tatrzańska.
(mp)
Za nimi: TS ROW Rybnik – Rekord Bielsko-Biała 0:1; MUKS Tomaszów Mazowiecki – TS ROW Rybnik 0:2; TS ROW Rybnik – Resovia 1:0
Przed nimi: 27 października: Sportowa Czwórka Radom – TS ROW Rybnik; 3 listopada: TS ROW Rybnik – Rysy Bukowina Tatrzańska; 10 listopada: Sokół Kolbuszowa Dolna – TS ROW Rybnik; Gol Częstochowa – TS ROW Rybnik (brak terminu)

W pierwszym dniu zawodów w ringu zaprezentowała się m.in. rybniczanka
Anna Pierchała (57 kg), która pokonała Aleksandrę Halasovą ze Słowacji. Drugiego dnia spośród zawodników RMKS-u zwycięskie walki stoczyli: Artur Skorupa
(52 kg) i Szymon Skorupa (57 kg). Swoją walkę przegrał Dawid Ruciński (54 kg).
– To, że czcimy pamięć Józefa Cyrana, który dziesięć lat temu odszedł on nas,
nie jest przypadkiem. Jako wiceprezydent Rybnika był bardzo oddany sportowi,
nie tylko boksowi – mówi Anatol Jakimczuk, trener rybnickich bokserów, i dodaje: – Na turniej przyjechali do nas m.in. zawodnicy z niemieckiego Halle, którzy ostatnio boksowali w naszej hali 30 lat temu. W sumie wystartowało 60 zawodników w kategoriach: młodzik, kadet i junior; walczyły również dziewczyny.
Po turnieju przyznano nagrody indywidualne; najlepszym zawodnikiem turnieju został Adolf Stanek (BC Nitra), najlepszym zawodnikiem zagranicznym Nikita Ulyanov (ISK Halle). Statuetka dla najlepszej zawodniczki trafiła do Anny Pierchały (RMKS Rybnik). Najlepszym kadetem wybrano Davida Polaka (C.B.A. Havizov), a juniorem Szymon Skorupa (RMKS Rybnik). 		
(mp)

Szpadzistki na fali

Bardzo dobry występ w drugim turnieju Pucharu Polski juniorów młodszych
w Gliwicach (do 17 lat), który rozegrano w Gliwicach, mają za sobą szpadzistki RMKS-u Rybnik. Zajmując trzy pierwsze miejsca, rybniczanki zdominowały zawody, w których wystąpiło 117 zawodniczek z całego kraju.

Kolejny sezon na drugoligowych parkietach rozpoczęły rybnickie
koszykarki. W ekipie prowadzonej przez Grzegorza Korzenia doszło do
sporych zmian.

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

Wacław Troszka

Zwyciężczynią została liderka rankingu PZSzerm do lat 17, Alicja Klasik, która
po bardzo zaciętej walce pokonała w finale koleżankę klubową Kingę Zgryźniak
(czwartą zawodniczkę rankingu PZSzerm) 15:13. Trzecie miejsce zajęła Patrycja Frystacka, aktualnie piąta w klasyfikacji PZSzerm. Wśród szpadzistów dobrze
spisał się Wiktor Wałach, który zajął 6. miejsce; na 12. sklasyfikowano Krzysztofa Bezucha. – W historii sekcji szermierczej RMKS-u to najlepszy start zawodniczek z Rybnika w turnieju tej rangi – twierdzi Artur Fajkis, trener rybnickich szpadzistów. 						
(mp)

– Musimy szybko zapomnieć o
tym, co wydarzyło się w ubiegłym
sezonie. Walczyliśmy do samego
końca, ale to już historia. Chcemy
się rozwijać. Naszym celem jest
granie jak najdłużej w tym sezonie.
Mimo że występujemy na niższym
poziomie, to zarówno cały zespół,
jak i poszczególni zawodnicy mogą
zrobić postęp – zapewnia Łukasz
Szymik, trener MKKS Rybnik.
13 października w inauguracyjnym spotkaniu sezonu nasza drużyna rozgromiła AZS SMS Katowice, wygrywając różnicą 57 pkt.
W drugim meczu pokonała 96:61
MCKS Czeladź. – Czterech najbardziej doświadczonych koszyW drużynie MKKS-u Rybnik wciąż grają
karzy zostało w drużynie, donajbardziej doświadczeni jej zawodnicy. Na
szli – jak my ich nazywamy – średzdjęciu Krzysztof Zieliński (z prawej)
niacy, czyli 22-latkowie, którzy
gdzieś tam funkcjonowali na poziomie II ligi, ale mieli mało grania. To ambitni ludzie
i udało się ich przekonać, że teraz jest ich czas – opowiada trener Szymik i dodaje: – Ciężko prognozować po dwóch kolejkach, jak będzie wyglądał sezon, ale musimy gasić zbyt lekkomyślne plany i cele. Wszystko zależy od naszej gry, w sporcie
nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale tak, chcemy awansować – deklaruje Łukasz Szymik. Na mecze koszykarzy MKKS-u zapraszamy do hali Ekonomika. (mp)
Za nimi: MKKS Rybnik – KŚ AZS SMS Katowice 112:55 (35:17, 22:19, 29:5,
26:14); MCKS Czeladź – MKKS Rybnik 61:96 (14:29, 9:23, 18:24, 20:20)
Przed nimi: 28 października: Żorska Akademia Koszykówki – MKKS Rybnik; 3
listopada godz. 17: MKKS Rybnik – KŚ AZS Gliwice; 10 listopada: UKS MOSM
Bytom – MKKS Rybnik; 17 listopada godz. 17: MKKS Rybnik – Ofensywa Racibórz

Bardzo przyzwoicie radzą sobie na pierwszoligowych boiskach piłkarki
TS ROW Rybnik.
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

poleca

Regina Brett, „Mów własnym głosem”,
tłum. Olga Siara, Wydawnictwo Insignis,
Kraków 2018
Regina Brett
przekazuje czytelnikom 50 lekcji na temat mocy
i sprawczo ś c i
słów. Mówienie
o własnych emocjach, lękach czy
nadziejach to wyrażanie swojego
„ja” i sposób na
budowanie relacji
z innymi. Jak w zgiełku współczesnego świata odnaleźć, zrozumieć i wyrazić siebie? Przystępnie napisane porady z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej.
CD Dawid Podsiadło, „Małomiasteczkowy”, Sony Music Entertainment 2018
„To jest mój
trzeci album zatytułowany „Małomiasteczkowy”
i zawiera 10 piosenek, które napisałem i zaśpiewałem po polsku” – tak artysta opisuje (także na okładce) swoją płytę. Tytułowa piosenka stała się
przebojem lata, a pozostałe z pewnością jej
dorównują. Dawid Podsiadło zaskoczył zmianą stylu i nagrał dobrą, popową płytę. Warto posłuchać.
DVD „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, Kino Świat 2018
Opowieść
o miłości dwojga
artystów, którzy
ani ze sobą, ani
bez siebie nie potrafią żyć. Melodramatyczna historia rozgrywa
się na tle wydarzeń lat 50. i 60.
XX wieku, w rytm
muzyki ludowej i jazzu. Świetne aktorstwo,
a w rolach głównych Joanna Kulig i Tomasz
Kot. Ten film to kolejna polska nadzieja na
Oscara.
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Świętość według papieża Franciszka

Rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na kolejny wykład
otwarty. Tym razem duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Nowrot,
który przeczytał i przeanalizował jeden z papieskich dokumentów –
adhortację „Gaudete et Exultate” („O powołaniu do świętości”) opowie o pięciu cechach świętości według papieża Franciszka. Początek wykładu w czwartek 15 listopada o godz. 16.30 w salce nr 3 domu parafialnego przy kościele św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Nowiny.
(WaT)

Wacław Troszka

empik

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 piątku 16 listopada.
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 9: Zdjęcie opublikowane we wrześniowym numerze „Gazety Rybnickiej” przedstawiało secesyjną ozdobę słupka murowano-kutego ogrodzenia dawnego szpitala przy ul. Rudzkiej. Nagrody otrzymują: Martyna Kruk (woda) oraz
Andrzej Czerniak i Iwona Jankowska-Korbel (po jednej książce z Empiku).
Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 29 października w ciągu miesiąca
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Nocne
dyżury aptek

12/13.11

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

Golejów

13/14.11

Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028

Smolna

14/15.11

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

Ligota-Ligocka Kuźnia

15/16.11

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

Śródmieście/Focus

16/17.11

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

Boguszowice Osiedle

17/18.11

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

Maroko-Nowiny/os. Dworek

18/19.11

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

Śródmieście

19/20.11

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

Śródmieście

Paruszowiec

20/21.11

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

Meksyk

29/30.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832

Smolna/Kaufland

21/22.11

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

Maroko-Nowiny

30/31.10

Północ/Galeria Śląska

22/23.11

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

Niedobczyce/Biedronka

31.10/1.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

23/24.11

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

Śródmieście/Plaza

1/2.11

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

Śródmieście

24/25.11

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

Kamień

2/3.11

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

Śródmieście

25/26.11

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

Śródmieście

3/4.11

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

Nowiny

26/27.11

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

Orzepowice

4/5.11

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

Golejów

27/28.11

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

Śródmieście
Chwałowice
Smolna

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

28/29.10 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626
Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095

5/6.11

Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831

Maroko-Nowiny/Auchan

28/29.11

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

6/7.11

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

Niedobczyce

29/30.11

Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317

7/8.11

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

Niewiadom

30.11/1.12 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364

8/9.11

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

Boguszowice Osiedle

9/10.11

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

Boguszowice Stare

10/11.11

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

Boguszowice Osiedle

11/12.11

Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309

Północ

Pomagają wygrać z nałogiem
Dla osób zmagających się z alkoholizmem i ich bliskich często ostatnią deską
ratunku są grupy wsparcia, czyli spotkania grup anonimowych alkoholików.
Poniżej pełna informacja o grupach AA działających w naszym mieście:

• grupa AA Odrodzenie – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo. Werbistów)
– spotkania w poniedziałki i środy o godz. 18
• grupa AA Metanoja – Śródmieście, ul. Hallera 19 – spotkania we wtorki i piątki o godz. 18
• grupa AA Barbara – Boguszowice Osiedle, ul. Lompy (parafia św. Barbary)
– spotkania w niedziele o godz. 19
• grupa AA U Hanysów – Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego 38 (dom parafialny)
– spotkania w piątki o godz. 18.15
• grupaAAQuoVadis–Rybnik-Północ,ul.Gliwicka33(PaństwowySzpitaldlaNerwowoiPsychicznieChorych)
– spotkania w czwartki o godz. 18, w soboty o godz. 16 oraz w poniedziałki o godz. 18 (wyłącznie dla kobiet)
• grupa Al-Anon (dla współuzależnionych) – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo.
Werbistów) – spotkania w czwartki o godz. 18
Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl

Boguszowice Osiedle

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

Nie kupuj! Przygarnij!
Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt
w Wielopolu (ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299)
czekają na nowy dom i kochających właścicieli. Wystarczy dowód osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transporter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać oddanego przyjaciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schronisko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.
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GABINETY LEKARSKIE
lek. med.
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

dr n. med.
Katarzyna Musioł

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

Specjalista Pediatra
Onkolog, Hematolog Dziecięcy

Specjalista Urolog
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tel. 504 154 566 od 15.00

w w w. g a b i n e t y - r e y m o n t a 5 0 . p l

Rybnik, ul. Reymonta 50
(obok salonu HONDA)
Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

tel. 32 432 77 94 od 14.00
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www.fundacjapgeenergiaciepla.pl

Skorzystaj z naszej oferty
DEDYKOWANEJ SENIOROM!
SAUNARIUM

Oczyść swój organizm z toksyn
i zwiększ swoją odporność
w seansach aromaterapeutycznych
z saunamistrzem w środy o godz. 14:30.

AQUA AEROBIK

Zarzyj ruchu i pobudź swój organizm
na zajęciach aerobiku wodnego.
Nie musisz umieć pływać!
Zajęcia odbywają się w każdy
czwartek o godz. 15:00 i sobotę o godz. 9:00
na płytkiej części basenu.

Strona przygotowana przez Fundację PGE Energia Ciepła

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Na fitness mogą przyjść również seniorzy!
Dołącz do grupy, która pod czujnym okiem
instruktora dba o kondycję w każdy
poniedziałek o godz. 9:00 w Klubie Fundacji.

TURNUS REHABILITACYJNY
Korzystaj z serii zabiegów zdrowotnych
przez 5 dni, gdzie oprócz konsultacji
ortopedycznych, masaży leczniczych
i zabiegów fizycznych, czeka wejście
do groty solnej.
Zapisy trwają do 10 dnia każdego miesiąca!
TANIEC LINIOWY
Trenuj swoją pamięć i swoje ciało
powtarzając figury w tańcu! Nie musisz
mieć partnera, by wziąć udział w zajęciach,
wystarczą buty na zmianę oraz dobry humor!
Zajęcia z instruktorem tańca liniowego
odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:00.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29

Dla posiadaczy Karty Seniora
na wybrane aktywności nawet

20% zniżki!

Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:

Telefony alarmowe:

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

Policja

• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Jankowicka 23/25,
pok. B1/1, (tel. 729 284 727 lub 509 895 797) – poniedziałki 11-16 i środy 9-14

Straż Pożarna

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

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz),
Daniel Bożyński (korektor), Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna),

stali współpracownicy: Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.

Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

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

15.000

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tekstów oraz zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

nakładu

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!
DRUK:
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691
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Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

tel. 32 42 60 070

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

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

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

Prawo i Sprawiedliwość

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

Samorządowy Ruch Demokratyczny

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szafranka 7;
sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.
Telefon kontaktowy: 660 566 751

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda
Kontakt: i.sprawiedliwosc@op.pl, tel. 505 691 080, 603 121 769. KRS 0000528951
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